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   شركة مساهمة تم تأسيسها في المملكة  العربية السعوديةهيمجموعة صافوال 
  )٤٠٣٠٠١٩٧٠٨  السجل التجاري رقم(

  

) ١(ية بنسبة سهم واحد و سهماً عادياً عن طريق إصدار أسهم حقوق أول٦,٠٠٠,٠٠٠طرح 
 ريال سعودي ٥٠( ريال سعودي للسهم ٤٠٠طرح ال سعر .ةم قائأسهم )٥(خمسة جديد لكل 

  )عالوة إصدارك ريال سعودي ٣٥٠قيمة اسمية وك
  

  يالمستشار المال                 مدير االكتتاب       
  ستشارات اال  سويكورب للخدمات و                المالية سامبا   مجموعة 

 
                                               

  م٢٦/١٢/٢٠٠٥هـ الموافق ٢٤/١١/١٤٢٦يوم االثنين فترة االكتتاب من 

  م٢٠٠٦/ ٤/١هـ الموافق ٤/١٢/١٤٢٦ إلى يوم االربعاء 
  المملكة العربية السعودية-مكان االكتتاب

  

 إقرار
سجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة  نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التيتحتو"

ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر "). الهيئة"والمشار إليها بـ(السوق المالية بالمملكة العربية السعودية 
  نشرةي مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة ف)٢٣(أسماؤهم على الصفحة 

 ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال هذهاإلصدار
وال تتحمل .  النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللةيتوجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها ف

تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو  وال ،الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة
اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن 

  ."االعتماد على أي جزء منها
  ةك المستلموالبن

    

  

  

 



أ 

   

  إشعار هام 
  

 واألسهم الجديدة المعروضة صافوالتقدم هذه النشرة تفاصيالً كاملة عن المعلومات المتعلقة بشركة 

 ستتم معاملة المستثمرين على ،كتتابلالوعند تقديم طلب االكتتاب في األسهم المعروضة . لالكتتاب

لتي يمكن الحصول على نسخ منها أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة ا

    . من المقر الرئيسى للشركة
 

 إليها فيما يشار(ات المالية شارستاالوخدمات لشركة سويكورب للقد قامت شركة صافوال بالتعاقد مع 

واألطراف ") مدير االكتتاب"يشار إليها فيما بعد بـ (وسامبا") يالمستشار المال"أو " سويكورب"بعد بـ

فيما يتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية الخاصة بالشركة، ) ج(ورين في الصفحة اآلخرين المذك

  .والمشار إليها في هذه النشرة

  

قرار عن الشركة وال عن األسهم المطروحة إعطاء أية معلومات أو بتقديم أي إلم يقم أي شخص ب

  .لالكتتاب غير تلك المتضمنة في هذه النشرة

  

لم يذكر  ها هذه النشرة تعبر عن الواقع كما في تاريخ صدورها ماإن المعلومات التي تحتوي علي

وعلى الرغم من أن الشركة قد توخت الحيطة المعقولة في إعداد هذه النشرة، وتعتقد أن . خالف ذلك

المعلومات التي تحتوي عليها صحيحة، إال أن هذا ال يعني أن أية معلومات تحتوي عليها سوف تظل 

وإذا حدثت أية اختالفات فمن الممكن أن تكون جوهرية، . ر هذه النشرةصحيحة بعد تاريخ صدو

وفي . وبالتالي قد يتأثر الوضع المالي الفعلي للشركة وقيمة األسهم المطروحة لالكتتاب تأثراً سلبياً

حال وجود تغير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة أو ظهور أية مسائل إضافية أخرى 

يها فى نشرة اإلصدار قبل التسجيل في القائمة الرسمية، فسوف تقوم الشركة بتقديم كان يجب تضمن

  .نشرة إصدار تكميلية

  

ال تعتبر هذه النشرة توصية من جانب المستشار المالي أو مدير االكتتاب أو الشركة أو أي من 

تعين على كل من وي. أسهم حقوق األولوية الخاص بالشركةفي كتتاب االالمستشارين، بالمشاركة في 

 وإجراء تقييمه المستقل ،يستلم هذه النشرة الحصول على ما يحتاج إليه من مشورة مهنية مستقلة

  . عليها هذه النشرة  وتقييم المعلومات التي تحتوي،لألسهم المطروحة لالكتتاب

  

أي إجراء لتأهيل تخاذ اولم يتم . سهم الجديدةاأل االكتتاب في هذه حملة األسهم في تاريخ األحقيةليحق 

أو تسجيل هذه النشرة أو األسهم الجديدة بموجب قوانين أية دولة أخرى فيما عدا المملكة العربية 



ب 

وتطلب الشركة . األسهم في أية دولة أخرىهذه بيع  وأالنشرة هذه ويمنع صراحة استخدام . السعودية

  . ويراعيهاومدير االكتتاب من كل من يتلقى هذه النشرة أن يالحظ هذه القيود
 
 
 

  التوقعات والمعلومات المستقبلية
  

بعض المعلومات التي تحتويها هذه النشرة مبنية على أساس توقع حدوث بعض األحداث والمواقف 

وبناء على ذلك فإن كل التقديرات والتحليالت معرضة . تحدث في المستقبل التي من الممكن أيضاً أال

لك المخاطر قد تحقق أو أن بعض هذه التقديرات لم تكن ولو أن أحد ت. للمخاطر وعدم التيقن

ولذا فكل المعلومات . صحيحة، فإن بعضاً من النتائج الفعلية من الممكن أن تختلف عن تلك المقدرة

المقدمة مبنية على المعلومات والظروف السائدة وقت كتابة هذه النشرة والظروف والمالبسات 

  .المعروفة في ذلك الوقت

  



ج 

  لرئيسي للشركة وأطراف االكتتابالمقر ا

  
  مجموعة صافوال 

  ١٤٤٥٥ يرقم الصندوق البريد

  ٢١٤٢٤جدة 

  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-٢-٦٥٧ ٣٣٣٣: تليفون

  +٩٦٦-٢-٦٤٨ ٤١١٩: فاكس

 محمود عبدالغفار/ يمثلها األستاذ
  يالمستشار المال 

  ستشارات والخدمات الماليةالسويكورب ل

  ، جوستاف ادور٨

  ٦٤٠٤ يرقم الصندوق البريد

 ٦ جنيف ١٢١١

  سويسرا

  +٤١-٢٢-٧٣٧ ٣٧ ٣٧: تليفون

 +٤١-٢٢-٧٣٧ ٣٧ ٠٠: فاكس
  حسابات الراجعم 

  شركة الجريد وشركاه

  وتر هاوس كوبرزويس اأحد أعضاء بر

  ١٦٤١٥ يرقم الصندوق البريد

   ٢١٤٦٤جدة 

  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-٢-٦٥٣ ٤٨٨٠: تليفون

 +٩٦٦-٢-٦٥٣ ٢٣٧٠: فاكس
  يالمستشار القانون 

 الدولية جياالعوغسان السليم و شركة أسامة

   القانونيةستشاراتلال

  ٢٢١٦٦ يرقم الصندوق البريد

  ١١٤٩٦ الرياض

  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-١-٤٦٢ ٨٨٦٦: تليفون

 +٩٦٦-١-٤٦٢ ٩٠٠١: فاكس
   



د 

 
لمستلم                            االبنكمدير االكتتاب و

   الماليةسامبامجموعة 

  ٤٩٠ يرقم الصندوق البريد

  ٢١٤١١ جدة

  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-٢-٦٥٣ ٣٥٥٥:تليفون

 +٩٦٦-٢-٦٥٢ ٣٩٠٥: فاكس

  
   المستلم  البنك

  البنك األهلي التجاري

  ٣٥٥٥رقم الصندوق البريدى 

  ٢١٤٨١جدة 

  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-٢-٦٤٩٣٣٣٣: تليفون

  +٩٦٦-٢- ٦٤٣٣٢٨١: فاكس

  

   المستلم البنك

  البنك السعودي الفرنسي

   ٥٦٠٠٦ يرقم الصندوق البريد

  ١١٥٥٤ الرياض

  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-١-٤٠٤٢٢٢٢: تليفون

                          +٩٦٦-١- ٤٠٤٢٣١١: فاكس

 

   المستلم البنك

                                            بنك الجزيرة

  ٦٢٧٧ يريدرقم الصندوق الب

  ٢١٤٤٢ جدة

  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-٢-٦٥١٨٠٧٠: تليفون

 +٩٦٦-٢- ٦٥٣٢٤٧٨: فاكس
   

  

  

  

  

  

  



ه 

  متعهد تغطية االكتتاب 

  محمد إبراهيم العيسى/ السيد

  ١٦٢٩ يرقم الصندوق البريد

  ٢١٤٤١ جدة

  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-٢-٦٦٧٢٠٩٢: تليفون

 +٩٦٦-٢- ٦٦٣٥١٨٥: فاكس

، اإلشارة باسمها التنويه إلى أن كل من الجهات المذكورة أعاله أعطت الشركة موافقتها الكتابية على نود

 .في هذه النشرة وفي هذا السياق ولم يتم سحب تلك الموافقةوعلى نشر إفادتها 



و 

  تنفيذياللملخص ا
  

 المعلومات جميع يتضمنلكنه ال وبعض المعلومات المتضمنة بالنشرة، على هذا الملخص يحتوي 

جب قراءة جميع المعلومات ، لذا تالتي يجب أن تؤخذ في االعتبار قبل اتخاذ القرار االستثماري

القوائم المالية  عالوة على  داخل هذه النشرةالمتضمنة بهذا الملخص مع المعلومات المفصلة

  .والمالحظات الخاصة بها

  

 الشركة 

السكر في المملكة زيوت الطعام و ملة في قطاعتعتبر مجموعة صافوال إحدى أكبر الشركات العا

 في المملكة العربية عامةالعربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، حيث تم تأسيسها كشركة مساهمة 

في الوقت رأس مال الشركة ويبلغ  .٤٠٣٠٠١٩٧٠٨م رقجاري  تجلسب م١٩٧٩سعودية في عام ال

م ٢٠٠٥ يوليو ١٦م إصدار أسهم المنحة في  وذلك بعد أن ت. ريال سعوديون ملي١,٥٠٠ الحالي

  مليون ريال١,٢٥٠مجموعة من المال   رأس على إثرهازاد)  أسهم مملوكة٥بواقع سهم واحد لكل (

 مليون ٣٠ اً إلىمليون سهم ٢٥ من عدد األسهمزاد  و سعودي،ريال  مليون١,٥٠٠ إلي سعودي

ومنذ البداية بذلت الشركة جهوداً . م١٩٨١ أول إنتاج لها من زيوت الطعام فى عام أوقد بد. اًسهم

 مجال يفللعديد من األنظمة الفعالة حثيثة لكي تتميز منتجاتها بالجودة العالية من خالل تطويرها 

  .التسويق والمبيعات والتوزيع وعلى أسس مهنية متعارف عليها
  

تمثل في تكرير طاقاتها منذ تأسيسها على نشاطها الرئيسي والمكل ركزت مجموعة صافوال وقد 

وتعبئة وتسويق الزيت النباتي الخام المستورد، كما عملت على إرساء سمعتها كشركة رائدة في مجال 

لمجموعة طموحات للتوسع والدخول في أسواق جديدة بهدف تعزيز أنشطتها تمتلك او. األغذية

 تعبرو. ا الرئيسي وفي النشاطات المساعدة التي تدعم نشاطهبهاالرئيسية في األسواق التي تعمل 

المجاالت عن ) قطاع تجارة التجزئة والسكر والتغليف واالستثمارات(القطاعات األربعة األخرى 

 .الحالية لنشاط صافوال

  

  

  لحملة األسهمإصدار حقوق االكتتاب 

 على اً سهمون ملي٦ طرح ركة الشت قررخطط التوسع التى تريد الشركة القيام بها، يلأجل تمون م

هذه تمثل وت. )تاريخ األحقية( نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  فيسجلينالم هميهامسا

  .حملة األسهم في تاريخ األحقية لكها يمتم أسه٥ لكل دجديواحد  م سهارإصدفي  ةيملالع

  



ز 

سمية ا كقيمة  سعودي ريال٥٠ للسهم الواحد، مقسم إلى ي ريال سعود٤٠٠سوف يبلغ سعر العرض 

 مليون ٣٦سيبلغ إجمالى عدد األسهم بعد عملية اإلصدار و.  كعالوة إصدار سعودي ريال٣٥٠و

 ١,٨ ريال سعودي إلى بليون ١,٥من بالكامل  ليزداد رأس مال الشركة المرخص والمدفوع اًسهم

  .ريال سعودي بليون
 

م زيادة رأس المال في عودية لتسجيل أسه السربية العمملكة بالوقد تم تقديم طلب لهيئة السوق المالية

 وتمت الموافقة على هذه النشرة وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها هيئة السوق ،القائمة الرسمية

 .  ولن يتم إصدار أية شهادات أسهم،لكترونياًإوسوف يتم تسجيل األسهم بنظام تداول . المالية

  
 

  استخدام المتحصالت 

لتمويل احتياجات ، وسيستخدم  ريال سعوديبليون ٢,٤حوالي بكتتاب االإجمالي متحصالت هذا يقدر 

   :خطط وبرامج التوسع فى قطاعات المجموعة الرئيسية على النحو التالي

  

 )م٢٠٠٧ -م ٢٠٠٥( مليون ريال سعودي  ٢,٢٠٠     قطاع تجارة التجزئة 

              مليون ريال سعودي  ٨٠         قطاع السكر 

 )م٢٠٠٦ - م٢٠٠٥(  مليون ريال سعودي١,٠٠٠     خطط توسع أخرى 

  
 

 مليون ريال ٣,٢٨م تقدر بحوالى ٢٠٠٧حتى وم ٢٠٠٥من عام بدء  إن إجمالي احتياجات التمويل 

 ، مليون ريال سعودي سيتم الحصول عليها من خالل متحصالت االكتتاب٢,٤٠٠ سعودي، منها

 اجمالي غيبلوسوف  .من العمليات التشغيليةجة الناتوالباقي سيتم تمويله عن طريق التدفقات النقدية 

ويتوقع أن . دي سعول ريا مليون٢,٤٠٠ركة من االكتتاب في زيادة رأس المال مبلغ  الشصالتمتح

 ماليين ريال سعودي ليكون صافي المتحصالت المتوقعة من ١٠يبلغ اجمالي مصاريف الطرح مبلغ 

  . ريال سعودي مليون٢,٣٩٠االكتتاب في زيادة رأس المال مبلغ 



ح 

  نتائج الماليةالملخص  
  

الوضع المالي و للمعلومات المالية الخاصة بنتائج عمليات الشركة، اًالجداول التالية ملخصتمثل 

جب قراءة هذا الملخص إلى جانب الجزء الخاص بالقوائم المالية وعرض ، لذا توالتدفق النقدي

  . بهذه النشرة ةالمذكوروتحليل المركز المالي ونتائج العمليات 
  

  ملخص قائمة المركز المالي 
النصف األول  بأالف الرياالت السعودية

 م٢٠٠٥
  األولالنصف 
 م٢٠٠٤

  م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤

  ١٠٦,٦٧٥ ١٦٦,٣٧٢ ٢٦٣,٧٨٦ ٩٤,٥٦١ ٤٠٣,٢٧٧ نقد وبنود شبه نقدية

  -  - ١٣٧,٦٩٩  ١٦٦,١٥٥  ٣٦٦,٢٠٠  استثمارات قابلة للبيع

  ٣,٤٧١,٦٣٤  ٣,٩٣٨,٤٧٦ ٦,١٩٤,٩٣٨  ٤,٣٩٨,٧٤٧  ٧,٣١٣,٣٧٦ إجمالي الموجودات

  ٣٦٥,٩٠١  ٨١١,٢٥٣ ١,١٥٧,٠٢٠  ١,٠٨٨,٠٩٩  ١,٨٥٦,٩٧٤ *ديون قصيرة األجل

  ٢١٠,١٣١  ١٤١,٠٥٤ ١,٠٥٩,٢٧٤  ٢٨٠,٠٥٣  ١,٠٢٢,١٦٩ ديون طويلة األجل

  ١,٣٦٩,٩٠٧  ١,٧١٨,١٣٩ ٣,٤٩١,٦٨٥  ٢,١٥٤,٩١٢  ٤,٥٧٥,٤٠٦ إجمالي المطلوبات

  ٣٨٤,٠٣٨ ٣٧٠,٤٩٥ ٦٣٢,٣٩٨ ٤٠٥,٧٥٥ ٦٢٣,٤٦٦ حقوق األقلية

 ١,٧١٧,٦٨٩ ١,٨٤٩,٨٤٢ ٢,٠٧٠,٨٥٥ ٢,٢٤٣,٨٣٥ ٢,٧٣٧,٩٧٠ إجمالي حقوق المساهمين

 .م٢٠٠٥  عامألول منلنصف امدققة لال والقوائم المالية غير ،م٢٠٠٤ م إلى٢٠٠٢ القوائم المالية المدققة لألعوام من: المصدر
  لمستحق من دين طويل األجلالقسط ا  تتضمن-ديون قصيرة األجل*

  

  ملخص قائمة الدخل
النصف األول  بأالف الرياالت السعودية

م٢٠٠٥  
 ) أشهر٦(

النصف األول 
م٢٠٠٤  

 ) أشهر٦(

م     ٢٠٠٤
 ) شهرا١٢ً(

م     ٢٠٠٣
 ) شهرا١٢ً(

م     ٢٠٠٢
  ) شهرا١٢ً(

  ٣,٦٢٣,٧٣٦ ٤,١٢٧,٨٠١ ٥,٦٠١,٩٧٩ ٢,٣٥٥,٨٥٠ ٣,١٤٢,٩١٣ المبيعات 

  ٧٧٧,٥٢٣  ٨٠٣,١٨٧  ٩١٨,١٥٧  ٤٢٣,٨٤٨  ٤٩٦,١٤١  جمل الربحم

  ١٨٧,٥٦٤  ٢١٥,٦٣٨  ٢٢٢,٥٦٨  ١٢٠,٠٧٩  ١٠٣,٧٠٩  الدخل من العمليات التشغيلية

  ٢٠٧,٥٦٢ ٣٠١,٠٨١ ٥٠٢,٣٧٤ ١٥٦,١٤٥ ٢١٨,٥٩٦ صافي الدخل

على بالريال السعودي (ربح السهم 

 )اً سهم٣٠,٠٠٠,٠٠٠أساس 
٦,٩ ١٠,٠ ١٦,٧ ٥,٢ ٧,٣ 

  

  ملخص قائمة التدفقات النقدية
  

النصف األول  بأالف الرياالت السعودية
م٢٠٠٥  

) أشهر٦(  

النصف األول 
م٢٠٠٤  

) أشهر٦(  
م       ٢٠٠٤

 ) شهرا١٢ً(
م      ٢٠٠٣

 ) شهرا١٢ً(
م      ٢٠٠٢

  ) شهرا١٢ً(

)يالمستخدم ف( المحقق من يالتدفق النقد        

 ٤٠٢,٧٤٤ ٢٥١,٤٠٥ ١٣١,٠١٢ ٢٠,٨٠٠ ٧٨,٥٥٥ األنشطة التشغيلية

)٤٩٥,١٠٩( ستثماريةاألنشطة اال  )٣٢٧,٨٢٨(  (١,١٩٩,١١٨) (١٩٨,٦٧٩) )٤٤,٧٨٠(  

)٣٥٩,٨٥٩( ٦,٩٧١ ١,١٦٥,٥٢٠ ٢٣٥,٢١٧ ٥٥٦,٠٤٥ األنشطة التمويلية  
       

      هالنقد وما يعادل

)٧١,٨١١( ١٣٩,٤٩١ )النقص(صافي الزيادة   ١,٨٩٥( ٥٩,٦٩٧ ٩٧,٤١٤(  

 ١٠٨,٥٧٠ ١٠٦,٦٧٥ ١٦٦,٣٧٢ ١٦٦,٣٧٢ ٢٦٣,٧٨٦  العامبداية

 ١٠٦,٦٧٥ ١٦٦,٣٧٢ ٢٦٣,٧٨٦ ٩٤,٥٦١ ٤٠٣,٢٧٧ نهاية العام



ط 

  حتويات الممةقائ 
  

  الصفحة    
  ١  عوامل المخاطرة  ١
  ١   عوامل المخاطرة المتعلقة بالشركة وعملياتها١-١  
عوامل المخاطرة المتعلقة بالسوق ٢-١    ٢  
  ٤  ملة األسهم حقوق االكتتاب لح  ٢
  ٥ االكتتاب تعليمات وشروط  ١-٢  
  ٥   االكتتاب بأسهم حقوق األولية وتقديم طلبات االكتتاب٢-٢  
  ٦   اقرارات المكتتبين٣-٢  
  ٧ التخصيص واالسترداد ٤-٢  
  ٧ بنود متفرقة ٥-٢  
  ٨  لإلكتتابالتواريخ الرئيسية  ٦-٢  
 ٨  أطراف االكتتاب ٧-٢  
  ٩  ت استخدام المتحصال   ٣
 ٩  استخدام المتحصالت ١-٣  
  ١٠  التجزئةالمشاريع في قطاع  ١-١-٣    
  ١٢  السكرالمشاريع في قطاع  ٢-١-٣    
  ١٣  المشاريع التوسعية األخرى  ٣- ١- ٣    
  ١٥  مجموعة صافوال   ٤
  ١٥   مقدمة ١-٤  
  ١٦   التطورات فى تاريخ مجموعة صافوال أهم٢-٤  
  ١٧  نون الرئيسيو المساهم٣-٤  
  ١٨   الهيكل التنظيمي للشركة٤-٤  
  ١٩  مجلس اإلدارة ١-٤- ٤      
  ١٩  لجنة المراجعة وإدارة المخاطر ٢-٤- ٤      
  ٢٠  لجنة المكافآت والتعاقب اإلداري ٣-٤- ٤      
  ٢٠  لجنة الضوابط اإلدارية ٤-٤- ٤      
  ٢٠   لجنة المسئولية االجتماعية٥-٤- ٤      
 ٢١  الصناديق االستثمارية لجنة ٦-٤- ٤      
  ٢١   المجالس الفرعية–مجلس اإلدارة  ٧-٤- ٤      
  ٢١  ة بالضوابط اإلداريةقأمور أخرى متعل ٨-٤- ٤      
  ٢٣   مجلس اإلدارة٥-٤  
  ٢٧   كبار المسؤلين التنفيذيين– إدارة المجموعة ٦-٤  
  ٢٩   التنفيذيينوالمديرين أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت٧-٤  
  ٢٩   عقود عمل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين٨-٤  
  ٣٠   القوى العاملة بالمجموعة وقطاعاتها الرئيسية ٩-٤  
  ٣٠   برنامج السعودة١- ٩-٤     
  ٣١   وحدات العمل  ١٠-٤  
  ٣٣  زيوت الطعام والسمن النباتيقطاع  ١- ١٠-٤     
  ٣٦  السكر قطاع ٢- ١٠-٤     
  ٣٧  التجزئة  قطاع٣- ١٠-٤     
  ٣٧  التغليف  قطاع٤- ١٠-٤     
  ٣٨   قطاع االستثمارات  ١١-٤  
  ٣٨  المراعي شركة ١- ١١-٤     
  ٣٩   شركة هرفي للخدمات الغذائية٢- ١١-٤     
  ٣٩      الشركة المصرية لألسمدة٣- ١١-٤     
 ٣٩  الشركات التابعة ١٢-٤  
 ٣٩  شركة رؤية لتطوير نظم المعلومات وخدمات الحاسب اآللي  ١- ١٢-٤     
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 ٤٠  شركة العزيزية بندة التجارية  ٢- ١٢- ٤      
 ٤٠  شركة المرافق الحديثة للتنمية العقارية ٣- ١٢- ٤      
  ٤٠  لالستثمارات الصناعيةة صافوال شرك  ٤- ١٢- ٤      
 ٤٠  شركات أخرى  ٥- ١٢- ٤      
  ٤١   العالمات التجارية والحقوق الفكرية األخرى١٣-٤  
  ٤٢   أحكام وقضايا١٤-٤  
  ٤٢   البحث والتطوير١٥-٤  
  ٤٣  الرسملة   ٥
  ٤٣   المديونية وحقوق المساهمين ١-٥  
  ٤٤   األسهم المصدرة ٢-٥  
  ٤٤   التغيرات في حقوق المساهمين ٣-٥  
  ٤٥  عرض وتحليل المركز المالي ونتائج العمليات  ٦
  ٤٥   مقدمة١-٦  
  ٤٦  قائمة المركز المالي ٢-٦  
  ٤٧  قائمة الدخل ٣-٦  
  ٤٨  قائمة التدفقات النقدية ٤-٦  
  ٥٠  يل نتائج العمليات تحل٥-٦  
  ٦٠  م٢٠٠٥ يونيو ٣٠ في يةالمنته لستة أشهرا فترة ٦-٦  
  ٦١   على السوق عامةنظرة  ٧
  ٦١   بالتجزئةقطاع البيع ١-٧  
  ٦٢   قطاع السكر٢-٧  
  ٦٣  قطاع زيوت الطعام ٣-٧  
  ٦٥  التغليفقطاع  ٤-٧  
  ٦٧   اإلدارة  إقرارات  ٨
  ٦٧   إقرار أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤلين التنفذيين١-٨  
  ٦٨  ملخص النظام األساسي للشركة  ٩

  ٦٨   األسهم العادية١-٩
  ٦٨   حقوق حاملي األسهم العادية٢-٩
  ٦٩   الزيادة في أسهم رأس المال ٣-٩
  ٦٩   األسهم الممتازة٤-٩
  ٧٠  مال ال تخفيض أسهم رأس ٥-٩
  ٧٠   الجمعية العامة للمساهمين٦-٩
  ٧٠   حقوق وعملية التصويت٧-٩
  ٧١  ي النصاب القانون٨-٩
  ٧١  لمشاركة اإلخطارات وا٩-٩
  ٧٢   إجراءات الجمعية العامة١٠-٩
  ٧٢   أرباح األسهم١١-٩
  ٧٣  الزكاة١٢-٩
  ٧٣   حل وتصفية الشركة١٣-٩

  ٧٤  المذكرات المتاحة للمعاينة  ١١
 

  :عرض

  ٢  ملحق رقم - من الشركة ان  .أ 

  ات من المديرن التنفيبيان
 
 



  صافوال مجموعة    
١

   عوامل المخاطرة:١
  

ن معناية وبكل عتبار  االفي  ؤخذ  تتضمن عوامل المخاطرة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة أدناه، والبد أن تُ          

  :وال تقتصر عوامل المخاطرة التي يمكن أن تواجهها الشركة على ما هو آٍت فقط. بل المستثمرينق
 
  

تها عوامل المخاطرة المتعلقة بالشركة وعمليا١-١  

  

   التنفيذيوناءاإلدارة والمدر

 إن نجاح الشركة ونجاح خطة النمو تعتمد على اإلبقاء على مؤسسي الشركة وعلى المديرين التنفيذيين الحيويين                

عضو مجلس  (وف محمد مناع    ؤعبدالر/ ، الدكتور )رئيس مجلس اإلدارة  (عادل محمد فقيه    / ومنهم معالي المهندس  

رئيس قطاع (محمد حسن عجالن / ، الدكتور)رئيس قطاع التجزئة( محمد أمين قشقري /، الدكتور)اإلدارة المنتدب

، )النائب التنفيذي للرئيس والرئيس المسؤول عن الـضوابط اإلداريـة         (إبراهيم حسن المدهون    / ، الدكتور )السكر

نائـب  (ن إخـوان    محمد علي حس  / ، الدكتور )نائب الرئيس لشئون االندماج وتملك المشاريع     (ماجد كريم   / األستاذ

إن خسارة أي فرد من هؤالء األفراد قد تنتج عنه تأثيرات سلبية على النـواحي               ). الرئيس التنفيذي للشئون المالية   

المالية وأنشطة الشركة، كما أن نجاح الشركة يعتمد أيضاً على جذب وإبقاء األفراد ذوي الخبـرات والكفـاءات                  

  .العالية

  

  إعاقة سير العمل 

وتتضمن المخاطر . ال، تعتمد الشركة على سير وفعالية أنظمة العمل والبنية األساسية ألعمالهامثل كل األعم

  . الحقيقية الكوارث الطبيعية وقصور الماكينات أو معدات الطاقة والمياه وأجهزة الحاسب اآللي

   

 أنه ال يوجد تأكيد أو وعلى الرغم من أن الشركة قد وضعت أنظمة متطورة للحماية واآلمان لتقليل المخاطر، إال

  .ضمان على أن عمليات وأعمال الشركة لن تتم إعاقتها أو تأثرها مادياً عند حدوث أٍي من تلك المخاطر

  

  استراتيجية التوسع 

  .من الممكن بالطبع أن تتأثر الحالة المالية ونتائج أعمال الشركة سلباً إن لم تتحقق خطة التوسع بنجاح

    

مية أعمالها عاماً بعد عام عن طريق التركيز والتوسع في أعمالها األساسية باإلضافة إلى لقد خططت الشركة لتن

وكجزء من الخطة االستراتيجية، فإن أقسام الشركة تقوم بالتوسع . األعمال الجديدة التي تتناسب مع استراتيجيتها

توسع العالمي بعض المخاطر مثل وسيولد هذا ال. لتتواجد في األسواق العالمية مثل إيران والصين ومصر، إلخ

  . والتحديات التي تنتج عن بعد المسافات واختالف الثقافات واللغاتالقيود القانونية والتنظيميةتلك المتعلقة ب

  



 

 ٢ مجموعة صافوال 

  مخاطر سعر الصرف وتغير معدل الفائدة   

تكاليف اإلنتاجية من الممكن أن تؤثر تقلبات سعر الصرف بين الريال السعودي والعمالت األجنبية سلباً على ال

  . وأرباح الشركة، حيث تشتمل عمليات الشركة على شراء وبيع البضائع بعمالت أخرى غير الريال السعودي

  

وباإلضافة إلى هذا، تعتمد الشركة على تسهيالت القروض لتمويل جزء من عملياتها وبالتالي فإن أي ارتفاع في 

 . لي للشركةمعدالت الفائدة سوف يؤثرسلباً على األداء الما

  

  االعتماد على الموردين 

تعتمد الشركة وأقسامها بدرجة كبيرة على وفرة المواد الخام التي تقوم بشرائها من العديد من الموردين الرئيسيين 

بشروط وامتيازات خاصة نظراً ألنهم أسسوا عالقة عمل وطيدة مع الشركة على مر بضائعهم الذين يقدمون 

ويمكن أن . ستمراريتهم فى تقديم نفس المزايا الخاصة للشركة في المستقبلان المضمون السنين، إال أنه ليس م

 إلى -عند شرائها للمواد الخام-يؤدي أي تغير جوهري في المزايا والشروط الخاصة التي تحصل عليها الشركة 

  .التأثير بشكل سلبي على سير العمليات وعلى ربحية الشركة ووحدات أعمالها

  
  لجمركية على السكر المكررالتعرفة ا

تعتبر الشركة المتحدة للسكر الوحدة األساسية التي تعمل في مجال تكرير السكر بالشركة، ويعد سوق المملكة 

م فرضت المملكة العربية السعودية تعرفة ٢٠٠٠وفي بداية عام . العربية السعودية هو السوق الرئيسي لها

تورد، مما أعطى الشركة ميزة أفضلية في السوق المحلي بين على السكر المكرر المس% ٢٠جمركية تبلغ 

انتهت التعرفة الجمركية في بداية هذا العام ولم تتخذ الجهات الرسمية . منافسيها غير المحليين فيما يتعلق بالسعر

ميع وعلى الرغم من أن الشركة قد اتخذت ج. السعودية إلى اآلن أي قرار بشأن تجديد فترة تطبيق تلك التعرفة

الخطوات التي تضمن ريادتها حتى بعد قرار إلغاء أو تخفيض التعرفة الجمركية، إال أنه ليس من المؤكد أنها 

سوف تتمكن من االستمرار في التنافس بنفس القدرة الفاعلة بالسوق المحلي من غير تجديد فترة التعرفة 

  .الجمركية

  
 
  عوامل المخاطرة المتعلقة بالسوق٢-١

 

  وف االقتصاديةالسوق والظر

يعتمد نشاط الشركة في المستقبل على أساس بعض التقديرات الخاصة بالظروف االقتصادية للسوق، حيث ال يزال 

قطاع الغاز والبترول مسيطراً على اقتصاديـات األسواق األساسية التى تعمل بها الشركة، ولهذا فإن أي تغير في    

كما أن الـشركة    . صادي مما سيؤثر بدوره على أداء ونشاط الشركة       أسعار تلك القطاعات سيؤثر على األداء االقت      

وتمتلك إدارة الشركة سـنوات     . معرضة للمخاطر السياسية واالقتصادية األخرى التى تخرج عن نطاق سيطرتها         



 

 ٣ مجموعة صافوال 

عديدة من الخبرة في إدارة أنشطتها خالل الظروف االقتصادية المختلفة، ونحن نؤمن بأن اإلدارة ستستطيع بـإذن    

 تتـأثر  لـن  الـشركة  أن تـضمن  ال أن تواكب أية تغيرات قد تحدث في السوق، ومع هذا فإن هذه الخبرات               اهللا

، كما أن تعدد استثمارات الشركة خارج المملكة العربيـة          المستقبل في واالقتصادية والسياسية السوقية بالتغيرات

  . السعودية ال يقضي تماماً على هذه المخاطر

  

  المنافسة 

ركة فى الكثير من القطاعات التي تتميز بالمنافسة الشديدة سواء كان ذلك عن طريق الشركات  المحلية تعمل الش

وقد وضع كل قطاع في الشركة بعضاً من المعايير التي . أو الخارجية والتي تتنافس على نفس قاعدة العمالء

من خالل -وستظل الشركة . ر التنافسيةتميزه عن باقي المنافسين مثل تعدد المنتجات والجودة النوعية واألسعا

ومع ذلك فإن الشركة ال تضمن أن .  تراقب تحركات السوق لكي تظل في المقدمة متفوقةً على منافسيها-قطاعاتها

  .  تظل دائماً محافظة على ريادتها للسوق

  

  المخاطر السياسية

ل المثال وليس الحصر مصر، وإيران، أعمال مجموعة صافوال التجارية منتشرة في العديد من الدول، وعلى سبي

تلك األعمال التجارية للمجموعة بالخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية مثل تقييد مصادرة . والصين، الخ

أي تغير في سياسات إحدى الدول . األرباح ورأس المال، تجميد األصول، فرض شروط تقيدية على الشركة الخ

  .   ممكن أن يؤثر على ربحية المجموعةالتي تعمل بها المجموعة من ال



 

 ٤ مجموعة صافوال 

  : حقوق االكتتاب لحملة األسهم: ٢

  
 ٣٠٠ مليون ريال سعودي، أي بزيادة قدرها ١,٨٠٠ مليون ريال سعودي إلى ١,٥٠٠زيادة رأس المال من  ركة الشتقرر

ق حقوأسهم  اردق إصيطرن ع -وسعية التها خطتيل تموضبغر– اً سهم٦,٠٠٠,٠٠٠ ارإصدمليون ريال سعودي، وذلك ب

. )تاريخ األحقية(حملة األسهم المسجلين لدى الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  لحلصاأولوية 

  : ق األولويةحقوأسهم  ار إصدطشرول يح يلي توضماوفي
  

إصدار أسهم حقوق 

  األولوية 
 

 من قبل الشركة إلى يتكون إصدار أسهم حقوق األولوية من طرح مباشر لألسهم

  .المساهمين المسجلين في تاريخ استحقاق االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
  

  .هو يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للتصويت على زيادة رأس المال  تاريخ األحقية
  

   .ياًعاد اًسهم ٦,٠٠٠,٠٠٠طروحة لالكتتاب  المسهماألعدد  الي إجمغلبي األسهم المطروحة
  

 ريال سعودي كقيمة أسمية للسهم ٥٠ ريال سعودي، مقسم إلى ٤٠٠سيكون سعر الطرح  سعر االكتتاب 

  .  ريال سعودي كعالوة إصدار٣٥٠و
 

 بأن رأس مال اً علمدي، سعول ريا٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ لغ بمبركة رأس مال الشيادةزيتم س الزيادة في رأس المال

أسهم حقوق  ار إصدب وعقدي، سعولاري ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الي يبلغ الحركةالش

 . دي سعول ريا١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠مدفوع بالكامل  الالرأس المبلغ  سياألولوية

 د قبل وبعركة الشمهسأ

 قحقوأسهم  ارإصد

 األولوية

 بعدأما  أسهم حقوق األولوية، إصدار قبل سهماً ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ الشركة أسهم عدد يبلغ

 أسهم عدد إجمالي سيصبحاألولوية،  حقوقأسهم  ربإصدا المرتبط المال رأس زيادة

  .٤٤ صفحة ٢-٥ الفقرة" الرسملة "أنظر. بالكامل اًمدفوع سهماً ٣٦,٠٠٠,٠٠٠ الشركة
 

حاملي األسهم  قحقو

أسهم  ار إصددبع(الجديدة 

  )األولوية قحقو

 قحقوأسهم  ارإصدال توجد أية تعديالت أو تغيرات لحقوق حاملي األسهم بعد عملية 

  .األولوية

ركة من االكتتاب في زيادة رأس المال   الشصالت متحإجمالي غيبل  أنقعوتُي استخدام المتحصالت 

 غمبل ركة الشصالت متحصافي غيبل أنومن المتوقع  .دي سعولريا ٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 مصروفات والسهم طرح األم رسوخصم د بعدي سعول رياون ملي٢,٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠

   . ماليين ريال سعودي١٠هم حقوق األولوية والتي يتوقع أن تبلغ أس دار بإصرتبطةالم
فيذ  لتنال رأس المدةزيا  منها عليصل ستحي التتحصالت المخدام استركة الشوينوت

 .٩ صفحة ٣ الفقرة "تحصالت المخداماست "رانظ. تها التوسعيةخط

 
لمباشر من حساب المكتتب تسدد كامل قيمة األسهم المكتتب فيها عن طريق الخصم ا  طريقة الدفع

  .نفسه أو من خالل شيكات مصرفية مصدقة



 

 ٥ مجموعة صافوال 

 م إلى يوم٢٦/١٢/٢٠٠٥هـ الموافق ٢٤/١١/١٤٢٦االثنين تبدأ فترة االكتتاب من يوم   فترة االكتتاب
  م ٢٠٠٦/ ٤/١هـ الموافق ٤/١٢/١٤٢٦األربـعاء 

سيتم توزيع األسهم الجديدة على حملة األسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية   جديدةتخصيص األسهم ال

أما األسهم .  أسهم مملوكة٥ سهم جديد لكل ١بنسبة ") تاريخ األحقية("العامة غير العادية 

يادة لتي لم يكتتب فيها مستحقوها، فإنه سيتم إعادة توزيعها على المكتتبين بالزاالمتبقية و

عن الحصص المقررة لهم وفقاً لنسبة إجمالي األسهم المتبقية بعد التخصيص إلى إجمالي 

أما في حال وجود زيادة في االكتتاب عن الحد فسيتم رد مبالغ  .األسهم المطلوبة بالزيادة

  .االكتتاب الفائضة بعد التخصيص

محفظة واحدة لجميع أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم تجميع هذه الكسور في 

حملة األسهم ويتم بيعها بسعر السوق ثم يوزع الفائض عن سعر الطرح على حملة 

  .األسهم في تاريخ األحقية، كل حسب عدد كسوره

محمد إبراهيم / وفي حال عدم االكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية، تعهد األستاذ 

تهاء فترة االكتتاب وبسعر أربعمائة عقب انالعيسى بشراء األسهم المتبقية من االكتتاب 

  .ريال سعودي للسهم الواحد) ٤٠٠(

  
 : تعليمات وشروط االكتتاب: ١-٢

  

يجب على جميع المساهمين المكتتبين قراءة تعليمات االكتتاب وشروطه بعناية قبل تعبئة نموذج طلب االكتتاب، 

  .ات االكتتاب وشروطهحيث أن التوقيع على نموذج طلب االكتتاب يعد موافقة على تعليم
 
  

 : إجراءات االكتتاب بأسهم حقوق األولية وتقديم طلبات االكتتاب: ٢-٢
  

الخاصة تمثل حقوق األولية ) ستة ماليين سهم عادي (٦,٠٠٠,٠٠٠سوف يتم بموجب هذا االكتتاب عرض 

ة يوم انعقاد المقيدين في سجالت الشركة حتى نهاي المجموعة مساهميمجموعة صافوال لالكتتاب من قبل ب

تاريخ (  م١٦/١١/٢٠٠٥الموافق  هـ١٤/١٠/١٤٢٦ االربعاء في يوم تعقدي تالالجمعية العامة غير العادية 

  . )األحقية

  

من األسهم التي كان يملكها حتى تاريخ األحقية، كما يحق للمساهم %  ٢٠يحق للمساهم أن يكتتب بنسبة توازيوس

يتم تطبيق مبدأ النسبة والتناسب عند توزيع األسهم المتبقية على حملة وس .قل من أحقيتهبأأن يكتتب بأكثر أو 

  .األسهم الذين اكتتبوا باسهم تفوق حق األولوية

  



 

 ٦ مجموعة صافوال 

 وسوف . والبنك األهلي التجاريبنك الجزيرة والبنك السعودي الفرنسيومجموعة سامبا المالية لبنوك المستلمة هي ا

. م٢٤/١٢/٢٠٠٥المــوافق  هـ٢٢/١١/١٤٢٦ السبت اصيل في الصحف المحلية في يومينشر المزيد من التف

وسوف ينتهي بنهاية يوم األربـعاء  م٢٦/١٢/٢٠٠٥هـ الموافق ٢٤/١١/١٤٢٦االثنين وسوف يبدأ االكتتاب في يوم 

االسترداد في موعد أقصاه يوم و من المتوقع انتهاء عملية التخصيص و .م٢٠٠٦/ ٤/١هـ الموافق ٤/١٢/١٤٢٦

  .م١٧/١/٢٠٠٦هـ الموافق ١٧/١٢/١٤٢٦ ثالثاءال

  

 فروع البنوك المستلمة في جميع أنحاء المملكة في أي وقت خالل فترة يمكن تقديم نماذج طلبات االكتتاب لدى

هـ الموافق ٤/١٢/١٤٢٦م إلى يوم االربعاء ٢٦/١٢/٢٠٠٥هـ الموافق ٢٤/١١/١٤٢٦من يوم االثنين االكتتاب 

 في حالة عدم قيام البنك المستلم بختمه أو في حالة عدم دقة ويعتبر نموذج طلب االكتتاب الغيام ٤/١/٢٠٠٦

عند توقيع المكتتب لنموذج االكتتاب وقبول النموذج في البنك المستلم؛ فإنه يعد . المعلومات المقدمة من المكتتب

 .وبين المكتتب اتفاقاً ملزماً بين مجموعة صافوال
 

ويكون المبلغ . عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بهايجب على المكتتب أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب 

اإلجمالي المطلوب من كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها بسعر السهم الواحد 

يجب أن يتم تقديم نماذج طلبات االكتتاب مع أصل وصورة بطاقة  رياال سعوديا للسهم الواحد و ٤٠٠البالغ 

، يجب أن وفي حالة تقديم الطلب بالوكالة عن مكتتب.  دفتر العائلة، وإجمالي مبلغ االكتتاباألحوال المدنية، أو

 .يكتب الوكيل اسمه ويوقع على نموذج طلب االكتتاب وأن يرفق أصل وصورة وكالة االكتتاب سارية المفعول

  .ويقوم الموظف المسؤول في البنك المستلم بمطابقة الصور مع األصول وإعادة األصول إلى المكتتب
 

ويعتبر كل مكتتب قد ).  ريال سعودي٤٠٠(الكتتاب بها مضروبا بسعر االكتتاب ويقر كل مكتتب بموافقته على ا

امتلك ذلك العدد من األسهم الذي تمت الموافقة على اكتتابه بها، باإلضافة ألسهم المجموعة األخرى التي يمتلكها 

ة اإلجمالية لألسهم التي دفع المكتتب للقيم) ٢(تقديم المكتتب الستمارة طلب االكتتاب للبنك المستلم، ) ١: (عند

تقديم البنك المستلم إلشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي ) ٣(طلب االكتتاب بها كاملة للبنك المستلم، و

 .خصصت للمساهم
 
  :إقرارات المكتتبين: ٣-٢

  

  :بتعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي

  

  .كة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتابالموافقة على اكتتابه في الشر -١

 .أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وكافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها -٢

يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة االصدار وبناء على ذلك تم اكتتابه في  -٣

 .األسهم المذكورة



 

 ٧ مجموعة صافوال 

الرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة و -٤

اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر 

 .بشكل مباشر على قبول المساهم المكتتب باالكتتاب في حال إضافتها في النشرة

مجموعة صافوال الحق في رفض كافة  لم هذا اإلصدار، وأنه لم يسبق له التقدم بطلب لالكتتاب في أسه -٥

 .الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب

يعلن قبوله لألسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في  -٦

 .الطلب وفي نشرة اإلصدار

 .عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم -٧

  
  :التخصيص واالسترداد :٤-٢

  

وفي حالة عدم . سوف يتم تخصيص حقوق األولوية للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة عند تاريخ األحقية

. مبدأ النسبة والتناسباكتتاب بعض المساهمين في أسهم األحقية فسوف يتم تخصيص األسهم المتبقية بناء على 

محمد إبراهيم العيسى بشراء األسهم المتبقية من / وفي حالة عدم االكتتاب بكامل زيادة رأس المال، تعهد األستاذ

  .ريال سعودي للسهم الواحد) ٤٠٠( أربعمائة عقب انتهاء فترة االكتتاب وبسعراالكتتاب 

  

 هـ الموافق ١٧/١٢/١٤٢٦ الثالثاءمن المتوقع انتهاء عملية التخصيص واالسترداد في موعد أقصاه يوم 

في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية إلبالغ المكتتبين بما  ، وستعلن مجموعة صافوالم١٧/١/٢٠٠٦

  .د أعاله وإعطاء تعليمات للبنك المستلم ببدء تنفيذ إجراءات االستردادور

  

سهم المخصصة سيرسل البنك المستلم إشعارات إلى المساهمين المكتتبين لديها تفيدهم فيها بالعدد النهائي لأل

والمبالغ التي سيتم ردها لهم، وسترد المبالغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ وذلك بقيدها في حسابات 

ويجب على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم نموذج طلب . المكتتبين لدى البنك المستلم

  .االكتتاب فيه للحصول على أي معلومات إضافية

  

  :بنود متفرقة: ٥-٢
  

يكون نموذج طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم 

والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة؛ ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه 

ازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض تحديداً في هذه الوثيقة؛ ال يتم التن

  .بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر



 

 ٨ مجموعة صافوال 

  :ة لالكتتابي التواريخ الرئيس:٦-٢
  

    لعملية االكتتابي التقريبيالجدول الزمن
 التاريخ يد االكتتابديد مواعحت

 إلى يوم م٢٦/١٢/٢٠٠٥ الموافق هـ٢٤/١١/١٤٢٦ االثنينمن يوم  فترة االكتتاب

 م٢٠٠٦ /٤/١الموافق هـ ٤/١٢/١٤٢٦ االربعاء

 م٢٠٠٦/ ٤/١هـ الموافق ٤/١٢/١٤٢٦يوم االربعاء  السداد لتقديم طلبات االكتتاب ويالموعد النهائ

 م ٢٠٠٦/ ١٧/١هـ الموافق ١٧/١٢/١٤٢٦ ثالثاءاليوم   لألسهم ي عن التخصيص النهائاإلشعار

  م ٢٠٠٦/ ١٧/١هـ الموافق ١٧/١٢/١٤٢٦الثالثاء يوم   رد مبالغ االكتتاب الفائضة

لملف " الشركة السعودية لتسجيل األسهم" من اعتماد ين يوماًثالث  رد مبالغ كسور األسهم

  المساهمين بعد انتهاء التخصيص النهائي

 حديده الحقاً بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة يتم ت تاريخ بدء تداول األسهم الجديدة

 
  

  :االكتتابأطراف : ٧-٢
  

 المعنية بإصدار أسهم حقوق األولوية لمجموعة صافوال مذكورين أدناه، وقد تم ذكر تفاصيلهم سابقاً إن األطراف

  ): ج(في الصفحة 
  

  مراجع الحسابات             المستشار المالي
  شركة الجريد وشركاه        سويكورب لالستشارات والخدمات المالية 

           

  كتتابمدير اال            المستشار القانوني
  مجموعة سامبا المالية القانونية            ستشاراتلالالدولية شركة أسامة السليم وغسان العواجي 

  

  البنوك المستلمة

  ، البنك األهلي التجاري، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسيمجموعة سامبا المالية

  

    متعهد تغطية االكتتاب

  العيسىمحمد إبراهيم / السيد



 

 ٩ مجموعة صافوال 

   استخدام المتحصالت:٣
  

  استخدام المتحصالت :١-٣

  

دي،  سعولريامليون  ٢,٤٠٠ركة من االكتتاب في زيادة رأس المال  الشصالت متح يبلغ إجماليأنمن المتوقع 

 التعموال عتباراال  فيخذاألبعد  دي، سعول رياون ملي٢,٣٩٠ غ مبلصالتمتحهذه ال ي صافغيبل  أنقعوتُيو

 ماليين ريال ١٠ق األولوية والتي يتوقع أن تبلغ حقوأسهم  دارصلة بإصال ذات اريف التقديريةمصال وومرسالو

  .سعودي
  

وتنوي الشركة استخدام متحصالت زيادة رأس المال الناتجة عن إصدار أسهم حقوق األولوية في تمويل 

  :احتياجات الخطط الرأسمالية التالية
 
 

  :ويتمثل في المشروع التالي) بليون ريال سعودي ٢,٢حوالي  (قطاع  تجارة التجزئة .١

   مليون ريال سعودي٢,٢٠٠  )    م٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٥من ( تمويل الخطة التوسعية لألعوام -

  

  :ويتمثل في المشروعين التاليين)  مليون ريال سعودي٨٠حوالي  (قطاع السكر. ٢

 استثمارات صافوال غير المباشرة في الشركة -

عن طريق الشركة المصرية (لسكر المصرية المتحدة ل

  ) المتحدة للسكر

     مليون  ريال سعودي٤٣  

 استثمار مجموعة صافوال المباشر في الشركة -

  المصرية المتحدة للسكر

     مليون ريال سعودي٣٧  

  

     

  ): بليون ريال سعودي١حوالي (مشاريع توسع أخرى . ٣

 مليون ريال سعودي في ٥٠٠(خطط توسع جديدة -

  )م٢٠٠٦م و٢٠٠٥عام  

   مليون ريال سعودي١,٠٠٠  

    

 مليون ريال سعودي ٩٠٠ بليون ريال سعودي تقريباً أي بزيادة قدرها  ٣,٢٨يصل مجموع احتياجات التمويل إلى

 بليون ريال سعودي، وسيتم تمويل الفرق عن طريق ٢,٤عن متحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية البالغة 

  . ت التشغيليةالتدفقات النقدية من العمليا
 
 
  
 



 

 ١٠ مجموعة صافوال 

   المشاريع في قطاع التجزئة١-١-٣

) هايبر مول(عملت صافوال بصورة مكثفة خالل السنوات األخيرة على إدخال مفهوم األسواق العمالقة المتكاملة 

وهذه األسواق العمالقة عبارة عن مراكز تسوق . إلى السوق السعودي وهو ما يعد أكبر خطة توسع للقطاع

، وتوفر هذه األسواق العمالقة للمشترين جميع )هايبر ماركت(لها مركزاً تجارياً عمالقاً ضخمة تشمل داخ

  .احتياجاتهم تحت سقف واحد
  

لقد تمت تجربة فكرة األسواق العمالقة وترسخت فكرتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأوروبا والشرق 

لمتسوقين مقارنة مع مراكز التسوق التقليدية الموجودة حالياً األقصى وقد ثبت أنها تؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد ا

  .بالمملكة العربية السعودية
  

 ١٠م، وقد قامت الشركة بالفعل بتأمين ٢٠١٠ مركزاً تجارياً ضخماً حتى نهاية عام ٢٤وتخطط صافوال الفتتاح 

تقوم صافوال ) ايبر موله( من تلك المراكز سيكونون ضمن مراكز تجارية ضخمة ١٨. مواقع ضمن هذه الخطة

 مراكز اآلخرى فسيتم تشغيلها في مراكز تجارية ال تمتلكها صافوال، ٦بإنشائها وامتالكها وإدارتها ، أما عن الـ 

  .وستقوم بإستئجارها، وفيما يلي األسباب الرئسية لقيام صافوال بإنشاء وامتالك تلك المجمعات

  

في مواقع حيوية مراكز تجارية ضخمة فوال من إنشاء   تمكن هذه االستراتيجية صا–اختيار الموقع  •

ومتميزة والتي تعتبر من أهم أسباب نجاح تلك المراكز التجارية وعلى سبيل المثال الضواحي الموازية 

للطرق الرئيسية الهامة والحيوية، فتلك المناطق تعتبر أرخص نسبياً كما أن األراضي المتوفرة بها ذات 

 صافوال على إنشاء مراكز تجارية ضخمة وكذلك أيضاً توفير مساحة أكبر مساحة أكبر مما سيساعد

لمواقف السيارات والتي تعتبر باألخص من أهم العوامل التي تجذب المتسوقين إلى تلك المراكز في 

 .المملكة العربية السعودية
 
أجرين الذين سيعملون   تمكن هذه االستراتيجية صافوال من التحكم في اختيار المست–اختيار المستأجرين  •

بالمراكز التجارية التي تمتلكها وذلك حتى تتأكد أن هناك تكامل بينهم وذلك من أجل جذب عدد كبير من 

 .        الزوار إلى المراكز التجارية

  

. م٢٠٠٤  أغسطس بنجاح في مدينة الرياض في"مركز العزيزية"أسواقها العمالقة وقد قامت صافوال بافتتاح أول 

 كما ستقوم بافتتاح ،م٢٠٠٥ سبتمبر في "الجامعة بالزا" في مدينة جدة في سوق عمالق آخر بافتتاح قامتكما 

وقد تم اختيار المدن . م أحدهما في الرياض واآلخر في جدة٢٠٠٦مركزين آخرين في الربع األول من عام 

ة في المملكة العربية السعودية لكي تقوم صافوال بإنشاء مراكزها التجارية بها، على سبيل المثال جدة، الرئيسي

قد تم اختيار تلك المدن استناداً إلى التعداد السكاني الضخم . الرياض، مكة المكرمة، الخبر، الظهران، والدمام

الممكن أن ال يكون بها عدد من السكان يكفي لهذا والحالة اإلقتصادية النشطة مقارنة بالمدن األصغر والتي من 

  .  النشاط



 

 ١١ مجموعة صافوال 

في األحياء ) سوبر ماركت(إضافة إلى ذلك، ستواصل صافوال تركيزها على مراكز بيع المنتجات االستهالكية 

م من أجل أن تقوم ٢٠١٠م إلى ٢٠٠٥خالل األعوام من ) سوبرماركت( محالً ٥٠السكنية، ولهذا تعتزم افتتاح 

  .شاملة لجميع المدن التي تعمل بهابتغطية 

  

إن عملية التوسع المستمرة التي تقوم بها قطاع التجزئة هي من أجل تلبية احتياجات األعداد السكانية المتزايدة 

  .  والتغيرات في أنماط التسوق

  

  : م٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٥الجدول أدناه يوضح خطط التوسع لقطاع البيع بالتجزئة بين األعوام من 

  

  م٢٠٠٧  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥   التوسعخطة

  ٦  ٤  ١  ) هايبرمول(عدد األسواق العمالقة الجديدة 

  ٦  ٤  ١  )هايبر ماركت(عدد المراكز التجارية العمالقة الجديدة 

  ٨  ٨  ٤  )سوبر ماركت(عدد مراكز بيع المنتجات االستهالكية الجديدة 

        

  م٢٠٠٧  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  بماليين الرياالت السعودية -صاريف الرأسماليةم الخطة

        )هايبرمول(األسواق العمالقة 

  ٠  ٠  ٦٩     األرض 

  ٣٥٦  ٥٦٦  ٤٩٤    تكلفة البناء  

  ١٨٠  ١٠٠  ١٠٠  أجهزةمعدات و -)هايبر ماركت(المراكز التجارية العمالقة 

        )ر ماركتسوب(مراكز بيع المنتجات االستهالكية 

  ١٠٤  ١٠٤  ٥٢     تكلفة البناء 

  ٤٠  ٤٠  ٢٠  أجهزة  معدات و  

  ٦٨٠  ٨١٠  ٧٣٥  تكلفة االستثمار السنوية
 
 

،  بليون ريال سعودي٢,٢م حوالي ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٥ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي االستثمار بين األعوام من 

 وتم الحصول على بعض من التمويالت الالزمة عن طريق وقد تم بالفعل افتتاح عدد من المراكز المذكورة أعاله

ركة من االكتتاب في زيادة  الشصالت متحهذه االقتراضات سوف تسدد من إجمالي. اقتراضات قصيرة األجل

 . رأس المال

    

  سنوات، وتلك المدة٤ إلى ٣ من )هايبرمول(واحد   عمالقء مركزبنانتهاء من عملية تستغرق المدة المتوقعة لال

  :تيةخطوات اآلالمن البناء ختيار الموقع إلى بداية النشاط التجاري بالمركز، وتتكون مدة ا من أتبد

 تأمين الموقع 



 

 ١٢ مجموعة صافوال 

  حوالي سنة واحدة-دية بالموقعيالتصميمات المعمارية واألعمال التمه 

 ن إلى ثالث سنوات، وفقاً إلى حجم المشروعي من حوالي سنت-البناءأعمال  

  بدء النشاط التجاري بالمركزالبناءمن عملية األخيرة هر شستة أال -يةأيل المبدأعمال ما قبل التشغ 

  

  : المتوقعةفتتاح اال وتواريخة على حد)هايبرمول(  عمالقمركزكل تكلفة ملخص أدناه 
 -)هايبرمول(األسواق العمالقة 

  بماليين الرياالت السعودية

  المتوقع/ فتتاح الحقيقيتاريخ اال  مجموع التكلفة  تكلفة البناء  األرضتكلفة 

  م٢٠٠٤- الربع الثالث  ١٥٧  ١٥٧  ٠   الرياض- مركز العزيزية

  م٢٠٠٥-الرابعالربع   ١١٠  ٩٧  ١٣   جدة- مركز الجامعة

  م٢٠٠٦-األولالربع   ١٩٦  ١٩٦  ٠  ٣مركز 

  م٢٠٠٦-الربع األول  ٣٢٨  ٣٢٨  ٠  ٤مركز 

  م٢٠٠٦- الربع الثالث  ٢٣٦  ١٨٨  ٤٨  ٥مركز 

  م٢٠٠٦-الرابع الربع  ١٨١  ٩٨  ٨٣  ٦مركز 

  م٢٠٠٧-األولالربع   ١٨٨  ١٧٤  ١٤  ٧مركز 

  م٢٠٠٧- نيالربع الثا  ٩٨  ٤٦  ٥٢  ٨مركز 

  م٢٠٠٧-الرابعالربع   ٣٠٠  ١٦١  ١٣٩  ٩مركز 

  م٢٠٠٧-الربع الرابع  ١٠٥  ٦٨  ٣٧  ١٠مركز 

  م٢٠٠٧-الربع الرابع  ١٢١  ٧٥  ٤٦  ١١مركز 

  م٢٠٠٧-الربع الرابع  ١٢٥  ٧٥  ٥٠  ١٢مركز 

  

 والتكلفة المتوقعة أشهر من ثالث إلى أربع )هايبر ماركت (ة العمالقدية للمراكز التجاريةيالتمهتستغرق الفترة 

  .)هايبر ماركت( تجاري عمالق  مليون ريال سعودي لكل مركز٣٥حوالي تقدر بللمعدات واألجهزة 

  

صر بكثير من  وهي أق أشهر،٩  مدة)سوبر ماركت( مراكز بيع المنتجات االستهالكية بناءتستغرق عملية 

  )سوبر ماركت( من مراكز بيع المنتجات االستهالكية  المتوقعة لكل البناءوتكلفة. )هايبرمول(األسواق العمالقة 

  لكل من مليون ريال سعودي٥حوالي ب تقدرلمعدات واألجهزة ا مليون ريال سعودي، وتكلفة ١٣حوالي تقدر ب

  .)سوبر ماركت(مراكز بيع المنتجات االستهالكية 
 
  المشاريع في قطاع السكر٢-١-٣

قامت مجموعة صافوال مؤخراً بتسجيل مصنع جديد لتكرير السكر في جمهورية مصر العربية تحت اسم الشركة 

 مليون دوالر أمريكي ١٠٧المصنع يقدر بحوالي  اهذفي ستثمار  اإلكلفةتإن مجموع  .المصرية المتحدة للسكر

عن طريق حقوق )  مليون ريال سعودي٢٠٦,٣(دوالر أمريكي  مليون ٥٥، ) مليون ريال سعودي٤٠١,٣(

 ت صافوالساهم  وقد.عن طريق قروض بنكية)  مليون ريال سعودي١٩٥( مليون دوالر أمريكي ٥٢الملكية و



 

 ١٣ مجموعة صافوال 

 جزء خدمستتسوعند اكتمال عملية زيادة رأس المال المرتبطة بصافوال، . الجديدمصنع  الفي من حصتهاجزء ب

 .رأس مال الشركة المصرية المتحدة للسكر  باقي حصة صافوال فيمويلت لفي االكتتابت الشركة إيرادامن 

  

، باإلضافة إلى حصة غير %١٨ستمتلك صافوال حصة مباشرة في الشركة المصرية المتحدة للسكر نسبتها 

لتالي سيصل من المشروع، وبا% ٥١التي ستمتلك نسبة ) الشركة المتحدة للسكر(مباشرة من خالل شركتها التابعة 

في الشركة المصرية المتحدة للسكر، % ٣٩إجمالي نسبة مساهمة صافوال المباشرة وغير المباشرة إلى حوالي 

المساهمين اآلخرين في الشركة ).  مليون ريال دوالر أمريكي٢١,٤( مليون ريال سعودي ٨٠,٣والتي تساوي 

موعة المهيدب القابضة، ومجموعة عمر قاسم ، مج)المملكة المتحدة(المصرية التحدة للسكر هم تيت واليل 

  .العيسائي
 

 طناً مترياً ٦٠٠,٠٠٠ طناً مترياً مقسمة ما بين ٧٥٠,٠٠٠من المخطط له أن تكون الطاقة السنوية لهذا المصنع 

وسيتم تجهيز المصنع بأحدث ما توصلت إليه .  طناً مترياً في شكل سكر سائل١٥٠,٠٠٠في شكل سكر حبيبي و

.  قريباًأن تبدًأتَوقّع مبناء ال وأعمال هالاكمم إ تمصنعالتصاميم الُمفصلة لل.  السكر في مراحله المختلفةتقنية تكرير

  .م٢٠٠٧ أن يبدأ المصنع الجديد في تكرير السكر في بداية عام تَوقّعمن الم

  

 من استيراده، ويستهدف إنتاج هذا المصنع السوق المحلي المصري لتغطية احتياجاته من السكر المكرر بدالً

النقص في كميات  ( الحالية في السوقعرضإن فجوة ال. وكذلك لسد الطلب المتزايد على السكر في السوق المحلي

  .  طناً مترياً في السنة٥٠,٠٠٠ طناً مترياً وتتزايد بـ ٥٠٠,٠٠٠تقدر بحوالي ) السكر المعروض

  

صنع لتكرير السكر في مصر بعد مصنع التكرير الذي ويعتبر هذا المصنع من حيث الطاقة اإلنتاجية ثاني أكبر م

  .تمتلكه الدولة، والذي تصل طاقته اإلنتاجية إلى مليون طن متري سنوياً

  

ركة من  الشصالت متحإن صافي . في المنطقةستثمار جديدةام فرص ييق بتدائماًقطاع السكر في صافوال يقوم 

في ولكن .  تحت التقييم بينما هيرأس مال أي من المشاريعاالكتتاب في زيادة رأس المال لن تستعمل لتمويل 

، فإنها في ذلك الوقت ستقرر الهيكلة  وتنفيذها في هذه المشاريعدخولالوقت المناسب، وعندما تقرر صافوال ال

 .     المثالية لرأس المال ومتطلبات التمويل المالئمة

  

   المشاريع التوسعية األخرى٣-١-٣

تهدف أساساً إلى التعرف وإيجاد الفرص االستثمارية الجديدة ) االندماج واالستحواذ(ة جديدة تم مؤخراً إنشاء وحد

  . للمجموعة، وذلك تدعيماً لألهداف التي أعلنتها شركة لتوسيع مجال أعمالها الناجحة الحالية
  

  :وتتمثل المعايير األساسية الختيار تلك االستثمارات فيما يلي

 .إمكانية النمو •



 

 ١٤ مجموعة صافوال 

 مع استراتيجية المجموعة، بحيث تكون االستثمارات الجديدة مكملة للنشاطات التجارية الحالية التوافق •

 .للمجموعة، كما يجب أن تكون في حيز كفاءة وقدرة المجموعة

 .توافق األساليب والنظم •

 ة من الممكنإستثنائيتحت ظروف (تقع األولوية في االختيار على النشاطات التجارية القائمة بالفعل  •

 ).االستثمار في مشاريع جديدة

 . أن تكون إدارة تلك األنشطة ذات كفاءة وخبرة عالية في مجال أعمالها •

 )  نسبة المشاركة في هيكل المساهمين(أن يكون حجم االستثمار باألنشطة الجديدة مؤثر  •

 .أن تكون الصفقة ذات جاذبية مالية أوالً وأن تكون بقية تفاصيل الصفقة أيضاً جذابة •

 .ود امكانية للخروج المحتمل من االستثماروج •
  

معدل (تتضمن المعايير المالية التي تضعها المجموعة في محل اإلعتبار الحد األدنى من العائد على اإلستثمار 

، تحديد عوامل المخاطرة المتعلقة باإلستثمار، زيادة الربحية والتدفق المالي للمجموعة،  )العائد الداخلي

  .ح الرأسمالي بالمستقبلواحتمالية الرب
  

يعتبر عامل الوقت من أهم النقاط التي تفرق بين المنهج اإلستثماري التي تتبعة صافوال وماتتبعه المساهمات 

  .الخاصة، حيث تهدف صافوال إلى بناء منظومة لألنشطة اإلستثمارية المربحة على المدى الطويل
  

، )مثل البتروكيماويات(ت المالية، االتصاالت، الصناعة تتضمن القطاعات المستهدفة من قبل صافوال الخدما

 مليون ريال سعودي لتنفيذ هذه المشاريع التوسعية خالل ١,٠٠٠وقد قامت المجموعة بتخصيص . والتجزئة

  .السنتين القادمتين

  

ة  صفح٣-١١-٤فقرة (تمثل الصفقة التي قامت بها صافوال مؤخرا باالستثمار في الشركة المصرية لألسمدة 

مثاالً واضحاً لالستثمارات التي تقع في حيز المعايير الموضوعة من قبل صافوال، وذلك في قطاع ) ٣٩

  .البتروكيماويات



 

 ١٥ مجموعة صافوال 

   مجموعة صافوال  : ٤
 

 
  

  مقدمة١-٤
  

زيوت الطعام والسكر في المملكة العربية السعودية  تعتبر مجموعة صافوال إحدى أكبر الشركات العاملة في قطاع

 جلسب م١٩٧٩ الخليج العربي، حيث تم تأسيسها كشركة مساهمة عامة في المملكة العربية السعودية عام ومنطقة

  رأسوذلك بعد أن زاد.  بليون ريال سعودي١,٥رأس مال الشركة حالياً ويبلغ ، ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨م رقجاري ت

إصدار أسهم المنحة ل من خال- سعودي ريال  مليون١,٥٠٠ إلي  سعودي مليون ريال١,٢٥٠مجموعة من المال 

وقد بدأ أول . اً مليون سهم٣٠ اً إلىمليون سهم ٢٥ من  عدد األسهمعلى إثرها زاد و-م٢٠٠٥ يوليو ١٦في 

ومنذ البداية بذلت الشركة جهوداً حثيثة لكي تتميز منتجاتها بالجودة . م١٩٨١إنتاج لها من زيوت الطعام فى عام 

نظمة الفعالة فى مجال التسويق والمبيعات والتوزيع وعلى أسس مهنية العالية من خالل تطويرها للعديد من األ

  .متعارف عليها

  

وقد ركزت مجموعة صافوال طاقاتها منذ تأسيسها على نشاطها الرئيسي والمتمثل في تكرير وتعبئة وتسويق 

وللمجموعة . الزيت النباتي الخام المستورد، كما عملت على إرساء سمعتها كشركة رائدة في مجال األغذية

طموحات للتوسع والدخول في أسواق جديدة بهدف تعزيز أنشطتها الرئيسية في األسواق التي تعمل فيها وفي 

قطاع تجارة التجزئة والسكر (وتعبر القطاعات األربعة األخرى . النشاطات المساعدة التي تدعم نشاطها الرئيسي

 . صافوالعن المجاالت الحالية لنشاط) والتغليف واالستثمارات

  

في قطاع تجارة التجزئة، قررت الشركة فصل نشاط العقار  رالمستموحتى تتماشى الشركة مع التطور والتوسع 

عام  بدايةعقارات في جديد للقسم  عن نشاط التجزئة وإعطاء كل نشاط استقالالً إدارياً كامالً مما نتج عنه تأسيس

ويتمثل التركيز ). سوبر ماركت (سواقه المركزية الجديدةألة جيدالمواقع ال ختيار وتطويراالم ضمان دعل م٢٠٠٥

نشاطات على أية  التركيز و التجاريةتسوقال زكاتطوير مروإنشاء وعقارات الالك تمافي عقارات ال الرئيسي لقسم

  .ذات عالقةأخرى 
 

لتوجهات التوسعية على لقيادة ا) االندماج واالستحواذ(باإلضافة إلى ماسبق، فقد تم تأسيس وحدة جديدة مؤخراً 

  .مستوى المجموعة، باإلضافة إلى توفير الدعم الخاص بالتحليل المالي للشركات على مستوى األقسام
 

  .ير نشاطها التجاري األساسي فى المستقبليوالتوجد لدى الشركة أية نية فى تغ
  



 

 ١٦ مجموعة صافوال 

  أهم التطورات في تاريخ مجموعة صافوال٢-٤
 

  :ورات التاريخية لصافوال منذ تأسيسهاتمثل المراحل التالية أهم التط

 . مليون ريال سعودي فقط عند تأسيسها، وكانت تضم خمسين موظفا٤٠ًبلغ رأس مال شركة صافوال  ١٩٧٩
  

بدء عمليات تكرير زيت الطعام وهي األولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، حيث طرحت  ١٩٨١

 ".النخيل"و" العربي"الشركة في السوق عالمة زيت 
 

 .وهي العالمة الرائدة في مجال زيوت الطعام" عافية"طرح عالمة زيت الذرة  ١٩٨٢
 

 . بدء نشاط التغليف بمصنع شركة صافوال لزيوت الطعام بتصنيع العبوات واألغطية البالستيكية ١٩٨٩
 

  .من رأس مال شركة المراعي% ٤٠   تملك ١٩٩١
  

 .ملة والموزعينمن أسهم شركة صافوال لزيوت الطعام لتجار الج% ١١طرح خاص لـ  ١٩٩٣
 

أخرى في سنة % ١٩ونسبة ) ساجكو(من رأس مال الشركة السعودية العربية للزجاج % ٤١تملك نسبة  ١٩٩٣

  ).وقد قامت صافوال الحقاًببيع كامل حصتها في هذه الشركة(م ١٩٩٤
 

تأسيس الشركة المتحدة للسكر وهي مشروع مشترك بين صافوال وشركة تيت أند اليل البريطانية وتجار  ١٩٩٤

 . جملة وموزعي السكر السعوديينال
 
  

 .بدء العمليات التجارية لمصفاة الشركة المتحدة للسكر بجدة ١٩٩٧
 
  

اندماج شركة صافوال مع شركة العزيزية بندة المتحدة، ونتيجة لهذه العملية آلت جميع األصول  ١٩٩٨

مه التي تم م، وحصة في شركة دي٢٠٠٠شركة المواشي التي تم بيعـها في عام (واالستثمارات بما فيها 

وحصة رئيسية في شركة هرفي للخدمات الغذائية وشركة العزيزية ) م٢٠٠١بيعـها في عــام 

 . لالستثمار التجاري، آلت جميعها لمجموعة صافوال
 
 

وهي واحدة من شركات المجموعة في المنطقة (من أسهم شركة صافوال سايم مصر % ٢٥طرح  ١٩٩٨

 .اق المالية بمصرلالكتتاب وتسجيلها في سوق األور) العربية
 

 .   بدأت شركة صافوال لزيوت الطعام عملياتها في المغرب٢٠٠٣

  

 :   بدأت الشركة الخطة التوسعية في قطاع زيوت الطعام وقطاع السكر وقطاع تجارة التجزئة كما يلي٢٠٠٤
  

 نفذ قطاع السكر خطته التوسعية في جمهورية مصر العربية من خالل البدء في إنشاء مصنع جديد -

  .لتكرير السكر في ميناء العين السخنة بمصر
 

 .رفع الطاقة اإلنتاجية لمصفاة الشركة المتحدة للسكر إلى مليون طناً مترياً من السكر المكرر سنوياً -



 

 ١٧ مجموعة صافوال 

من حصص رأس مال شركة صافوال بهشار، وهي % ٤٩امتالك شركة صافوال لزيوت الطعام لنسبة  -

 .عية وشركة مرغرين الصناعية في إيرانالشركة القابضة لكل من شركة بهشار الصنا
 
  .     شركة الشرق للصناعات البالستيكيةمن % ٩٩نسبة   امتالك   ٢٠٠٥

  في الشركة المصرية لألسمدة% ٣٠ امتالك نسبة -       

  من أسهم شركة المراعي لالكتتاب العام% ١٢,١ طرح نسبة -       

  

  

 : المساهمون الرئيسيون٣-٤
 

  :م٢٠٠٥  أكتوبر١٩يوضح أسماء المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم التي يمتلكونها كما في فيما يلي بياناً 
  

 نسبة المساهمة عدد األسهم االسم

%١٣,٠٨ ٣,٩٢٥,٠٠٠ محمد إبراهيم العيسى   

 ١٠,٠٠% ٢,٩٩٩,٩٩٦ الوليد بن طالل بن عبد العزيز/ صاحب السمو الملكي األمير 

%٨,٧٥ ٢,٦٢٥,٠٠٠ محمد الربيعةعبداهللا    

٣١,٨٣% ٩,٥٤٩,٩٩٦  يالــــــــــجم اإل  

  

ما هو مذكور أعاله، ، بلغت حصص المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وصندوق االستثمارات إضافة إلى 

على %) ٣,٤٢( سهماً ١,٠٢٥,٧١٨و %) ٤,٧٣( سهماً ١,٤١٨,٨٤٤م، ٢٠٠٥ أكتوبر ١٩العامة كما في 

  .التوالي



 

 ١٨ مجموعة صافوال 

 :  الهيكل التنظيمي للشركة٤-٤

  

  :يوضح الرسم أدناه الهيكل التنظيمي للشركة

  

  
  

  

 المنتدب مجلس اإلدارةعضو

 والمدير العام
 )مناع.د(

  رئيس قطاع التجزئة

 )قشقري. د(

  رئيس قطاع السكر

 )عجالن. د(

 قطاع أنظمة التغليفرئيس 

 )كنجي. م (

رئيس قطاع زيوت الطعام 

  والسمن النباتي

 )لفشوش. أ(

  س قطاع العقاررئي

 )فتح الدين. أ(

 نائب الرئيس للشئون المالية

 )إخوان. د(

لرئيس ا وي للرئيسنائب التنفيذال

   المسئول عن الضوابط اإلدارية

 )مدهون. د(

لشئون االندماج وتملك  نائب الرئيس

  االمشاريع 
 )كريم. أ(

  للشئون العامةنائب الرئيس

  وسكرتير مجلس اإلدارة

 )فارعبد الغ. أ(

 مجلس اإلدارة

 لجنة المراجعة وإدارة المخاطر

 لجنة المكافآت والتعاقب اإلداري

 لجنة المسئولية االجتماعية

 لجنة الضوابط اإلدارية

 لجنة الصناديق االستثمارية



 

 ١٩ مجموعة صافوال 

  : مجلس اإلدارة١-٤- ٤

 تشملو.  مجلس اإلدارة رئيسبما فيهم اً عضو١٢ منمجلس إدارة مجموعة صافوال في الوقت الحاضر يتكون 

 لحماية أصول  قوينظام سيطرة داخليإلى جانب تطبيق  ،فعالعمليات الشركة بشكل ية قيادة مسؤولياتهم الرئيس

  .الشركة

  

 جميعإن في مجلس اإلدارة، فخاذ القرارات ات عملية فيوازن التموضوعية وال ومن أجل ضمان قسط كبير من

 أعضاء مجلس اإلدارة بمهامهم ولكي يقوم. ينأعضاء غير تنفيذيهم  )باستثتاء العضو المنتدب(المجلس أعضاء 

  : كما يلي لجانخمس تم تشكيل بشكل أفضل،

  

 لجنة المراجعة وإدارة المخاطر .١

 لجنة المكافآت والتعاقب اإلداري .٢

 لجنة الضوابط اإلدارية .٣

 لجنة المسئولية االجتماعية .٤

 لجنة الصناديق االستثمارية .٥

  

ن أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى واحد من كبار وكل من اللجان المذكورة أعاله تتكون عادة من ثالثة م

  .التنفيذيين في الشركة

  
   لجنة المراجعة وإدارة المخاطر٢-٤- ٤

وتقوم اللجنة أيضاً . مسؤولة عن أعمال المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة المالية ألعمال الشركة

تتضمن كما .  القانونية واللوائحالمتطلباتتوافقها مع بمراجعة األنظمة المالية وأنظمة إدارة المخاطر ومدى 

 وتتكون لجنة المراجعة وإدارة . والسنويةالمرحليةها أيضاً التخطيط ومراجعة بيانات الشركة المالية تمسؤوليا

  :المخاطر من األعضاء التاليين
 

  المنصب  العضو

  رئيساً  إبراهيم محمد العيسى / أستاذ

  عضواً  احد الخضيريعمار عبد الو/ أستاذ 

  عضواً  عبد العزيز بن خالد الغفيلي/ أستاذ

  عضواً  محمد عبد القادر الفضل/ أستاذ

  عضواً  صالح أحمد العيسائي/ أستاذ

  منسق اللجنة  ماجد كريم / أستاذ

  أمين اللجنة  محمود عبد الغفار/ أستاذ
 



 

 ٢٠ مجموعة صافوال 

   لجنة المكافآت والتعاقب اإلداري٣-٤- ٤

مستمرة والتصديق على إجمالي مكافآت القيادات العليا في الشركة، والتي تتضمن مكافآت مسؤولة عن المراجعة ال

 وتتكون لجنة المكافآت والتعاقب اإلداري .أعضاء اإلدارة التنفيذية ورئيس مجلس اإلدارةكبار العضو المنتدب، و

  :من األعضاء التاليين

  

  المنصب  العضو

  رئيساً  يوسف محمد علي رضا/ أستاذ

  عضواً  عبد الرؤوف محمد مناع/ ردكتو

  عضواً  عمار عبد الواحد الخضيري/ أستاذ

  عضواً  غسان أحمد السليمان/ دكتور

  عضواً  موسى عمران العمران/ أستاذ

  منسق اللجنة  محمد أمين قشقري/ دكتور

  أمين اللجنة  محمود عبد الغفار/ أستاذ

  

  
   لجنة الضوابط اإلدارية٤-٤- ٤

وكبار المسؤولين التنفيذيين  جميع أعضاء مجلس اإلدارةالتزام ضمان  ة الضوابط اإلداريةيندرج ضمن مهام لجن

  : وتتكون لجنة الضوابط اإلدارية من األعضاء التاليين. وبالضوابط اإلدارية المعتمدةبلوائح وتعليمات الشركة

  

  المنصب  العضو

  رئيساً  غسان أحمد السليمان/ دكتور

  عضواً  مسانيعبد اهللا محمد تل/ دكتور

  عضواً  محمد عبد القادر الفضل/ أستاذ

  عضواً  موسى عمران العمران/ أستاذ

  منسق اللجنة  إبراهيم حسن المدهون/ دكتور

  أمين اللجنة  محمود عبد الغفار/ أستاذ
 
  
   لجنة المسئولية االجتماعية٥-٤- ٤

 في المجتمعودورها  الشركة كانةحسين م لتبهدف تقييم وتطبيق برامج تم تكوين لجنة خاصة للمسئولية االجتماعية

  :وتتكون لجنة المسئولية االجتماعية من األعضاء التاليين . وعمالئها والمجتمع ككلهايهماس متوقعاتب للوفاءو

  



 

 ٢١ مجموعة صافوال 

  المنصب  العضو

  رئيساً  غسان أحمد السليمان/ دكتور

  عضواً  عادل محمد فقيه / مهندس

  عضواً  عبد اهللا محمد تلمساني/ دكتور

  عضواً  محمد عبد القادر الفضل/ أستاذ

  عضواً  إبراهيم حسن المدهون/ دكتور

  عضواً  عبد الرؤوف محمد مناع/ دكتور

  عضواً  محمد أمين قشقري/ دكتور

  منسق وأمين اللجنة  محمود عبد الغفار/ أستاذ

  

  
  لجنة الصناديق االستثمارية ٦-٤- ٤

قديم التوصيات عن ت فرص إستثمار جديدة للمجموعة ومراجعةوتقييم  عن ة مسؤوللجنة الصناديق االستثمارية

  :من األعضاء التاليينالصناديق االستثمارية  وتتكون لجنة .الضرورية إلى مجلس اإلدارة

  

  المنصب  العضو

  رئيساً  عادل محمد فقيه / مهندس

  نائباً  غسان أحمد السليمان/ دكتور

  عضواً  عمار عبد الواحد الخضيري/ أستاذ

  عضواً  يوسف محمد علي رضا/ ذ أستا

  عضواً  محمد عبد القادر الفضل/ أستاذ

  عضواً  إبراهيم حسن المدهون/ دكتور

  عضواً  عبد الرؤوف محمد مناع/ دكتور

  أمين اللجنة  ماجد كريم/ أستاذ

  

  
  مجالس اإلدارة للشركات الفرعية ٧-٤- ٤

،  العمل قطاعات مستوىعلى ستقلة، مفرعية إدارة مجالسأعمال الشركة المتنوعة، فقد تم تأسيس طبيعة نتيجة ل

 تتضمنبشكل دوري منتظم، و الفرعيةمجالس ال هذه وتجتمع. يرأس كالً منها أحد أعضاء مجلس اإلدارة

   . العملقطاعات لكل قطاع منستراتيجية اال مراجعة األداء والخطط هامسؤوليات
  

  



 

 ٢٢ مجموعة صافوال 

  أمور أخرى متعلقة بالضوابط اإلدارية ٨-٤- ٤

  :الشركة الضوابط اإلدارية بسياساتلكعنصر مكمل مجموعة صافوال الخطوات التالية تطبق 

   إقرارات تفيد بما الشركةب مناصبهم  قبل تعيينهم فيني التنفيذيالمسئولينالمدراء وكبار يجب أن يقدم  •

  :يلي

o أو مع أي من قطاعاتها الشركة مع عالقات عملةتفاصيل أي . 

o مالء الشركة أو مع عمالء أي من قطاعاتها مع ع عالقات عملةتفاصيل أي. 

o أو من أي من قطاعاتها إليهمالشركةة خدمات مقدمة من تفاصيل أي . 

o أو مع أي من قطاعاتها، أو تقديم  الشركة بين أقاربهم وتابعيهم مع عالقات عملةتفاصيل أي 

 .إقرار ينفي ذلك

o ملخص لعقود العمل مع الشركة أو مع أي من قطاعاتها. 

o أو تقديم إقرار ينفي ذلك  عقد هام متعلق بأعمال الشركة أو بأي من قطاعاتها، أيتفاصيل 

  

  في أسهم الشركةبالتداول  لهم ُيسمح الهبأن دائمبشكل  ني التنفيذيالمسئولينمدراء وكبار يتم تذكير جميع ال •

 .خالل فترات حظر التداول

الخاصة ترقية الداء واألاتب وعالوة ورة الالبد أن يعتمد العضو المنتدب بالشركة كل ما يتعلق بزياد •

 فهي تحالآت العضو المنتدب ورئيس مجلس اإلدارة، مكافبفيما يتعلق أما .  اإلدارة العليايموظفبجميع 

بإقرارها، ويمتنع العضو المنتدب ورئيس مجلس   الذي يوصي إلى الجمعية العموميةإلى مجلس اإلدارة

  .آتهممكافاإلدارة من التصويت على 

ويتولى رئيس .  السعوديين فقطلمدراءمتاحة ل لشراء المنازل، وهيض وقرلمنح الشركة سياسة تمتلك  •

طلبات  كل اعتماد عن مراجعة وةمسؤولشراء المنازل الض وقر رئاسة لجنة للمجموعةالشئون المالية 

  .وضن القرم أشكال أخرى أيةالشركة ال تقدم ، العقاريةض روقال وفيما عدا هذه. القروض



 

 ٢٣ مجموعة صافوال 

 : مجلس اإلدارة٥-٤
 

يدير مجموعة صافوال مجلس إدارة مؤلف من أعضاء بارزين من بينهم ممثلين عن عدد من الشركات السعودية 

كما يضم أيضاً في عضويته ممثالً عن صندوق االستثمارات العامة وممثالً عن المؤسسة العامة . الكبرى

  .للتأمينات االجتماعية
 

 :أعضاء مجلس اإلدارة ونسبة مساهمتهم فى الشركةونورد فيما يلي قائمة ب

  

 المملوكةعدد األسهم المنصبالعمر الجنسية االسم
 )م٢٠٠٥  أغسطس١كما في (

ممثل عن صندوق  (عادل محمد فقيه/ المهندس .١

   )االستثمارات العامة

  ٠رئيس مجلس اإلدارة  ٤٥ سعودي

  ٢٤٠ لمنتدبالعضوا ٥٣ سعودي    عبدالرؤوف محمد مناع/ الدكتور .٢

  ٤٧٥ عضواً   ٤٧ سعودي  غسان أحمد السليمان/ الدكتور .٣

  ٤٧٥  عضوا  ٣٠  سعودي نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير/ األمير .٤

  ١,٥٧٤ عضواً  ٥٤ سعودي إبراهيم محمد العيسى / األستاذ .٥

  ٣٠٠ عضواً  ٤٧ سعودي  عبداهللا محمد علي تلمساني/ الدكتور .٦

ممثل عن (د الغفيلي  خالزعبدالعزي/ األستاذ .٧

  )المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

  ٠ عضواً  ٤٧ سعودي

  ٥٨٤ عضواً  ٤١ سعودي   عمار عبدالواحد الخضيري/األستاذ .٨

  ٤٩٨ عضواً  ٤٥ سعودي  ماجد عبداهللا القصبي/ الدكتور .٩

  ٣٧٤ عضواً  ٥٠ سعودي   محمد عبدالقادر الفضل / األستاذ .١٠

  ٣٧٤ عضواً  ٤٢ سعودي   ان موسى عمران العمر/ األستاذ .١١

  ٣٧٤ عضواً  ٥٩ سعودي   يوسف محمد علي رضا / األستاذ .١٢

سكرتير مجلس   ٤٤  سعودي   محمود منصور عبدالغفار/األستاذ .١٣

  اإلدارة

٤٣٦  

 
  : ونورد فيما يلي ملخصاً للسيرة الذاتية ألعضاء مجلس إدارة مجموعة صافوال

  

 )ممثل عن صندوق االستثمارات العامة( اإلدارة  رئيس مجلس–عادل محمد فقيه / معالي المهندس

م وحتى ١٩٩٠عادل فقيه منصب رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة صافوال منذ عام / يشغل معالي المهندس

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز . تاريخه

زيوت الطعام والسكر (رة العديد من الشركات التي تعمل في مجال األغذية يتمتع بخبرة واسعة في إدا.  بجدة

يشغل حالياً منصب أمين محافظة جدة، وقد كان معاليه ). وإنتاج األلبان وتجارة التجزئة وأنظمة التغليف والزجاج



 

 ٢٤ مجموعة صافوال 

 والهيئة الملكية عضواً في مجالس إدارة العديد من المؤسسات التجارية والحكومية مثل الهيئة العليا للسياحة،

  .للجبيل وينبع ومجلس منطقة مكة المكرمة، كما كان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة

  

  والمدير العام عضو مجلس اإلدارة المنتدب –عبدالرؤوف محمد مناع / الدكتور

 لس اإلدارة المنتدبم، ويشغل حالياً منصب عضو مج١٩٩٠عبدالرؤوف مناع إلى صافوال عام / انضم الدكتور

يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة واشنطن بمدينة سياتل . والمدير العام للمجموعة

األمريكية، ودرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ودرجة البكالوريوس في 

شغل قبيل تعيينه كعضو منتدب . معادن بالمملكة العربية السعوديةالهندسة الميكانيكية من جامعة البترول وال

للمجموعة منصب رئيس قطاع زيوت الطعام والسمن النباتي ورئيس قطاع االستثمارات وتقنية المعلومات 

قبل التحاقه بمجموعة . بالمجموعة باإلضافة إلى عضويته في شركة صافوال سايم مصر والشركة المتحدة للسكر

ان وكيالً لكلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وعضو مجلس التأمينات االجتماعية من عام صافوال ك

  . م١٩٩٩م إلى عام ١٩٩٦

  

   عضو مجلس اإلدارة –غسان أحمد السليمان / الدكتور

" هل"عة غسان السليمان درجة الدكتوراة في إدارة األعمال في مجال اإلدارة االستراتيجية من جام/ يحمل األستاذ

وهو رئيس . في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا

وشركة بروباجاندا للتسويق وشركة ) الوكيل الحصري لمنتجات إيكيا(غسان أحمد السليمان  مجلس إدارة مؤسسة

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية شغل منصب صحاري للحاسب اآللي والعديد من الشركات األخرى، كما ي

والصناعية بجدة وعضو مجلس إدارة شركة األسمنت العربية السعودية ورئيس وعضو مجلس إدارة في عدد من 

  .الشركات التابعة واللجان التابعة لمجموعة صافوال

  

   عضو مجلس اإلدارة –نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير / سمو األمير

نايف بن سلطان درجة البكالوريوس في إدارة األعمال في التسويق من جامعة الملك سعود / يحمل سمو األمير

يشغل حالياً منصب مدير شركة المشاريع والتعاقدات التقنية، ولدى سموه خبرة كبيرة في التسويق . بالرياض

 .ضاً عضو مجلس إدارة شركة المراعيوإدارة المشاريع؛ حيث كان يعمل في البنك السعودي الفرنسي، وهو أي

  

   عضو مجلس اإلدارة –إبراهيم محمد العيسى / األستاذ

إبراهيم العيسى درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة تشابمان في كاليفورنيا بالواليات / يحمل األستاذ

 عدداً من المناصب مثل عضو مجلس إدارة شركة تهامة وشركة البالد وقد شغل في السابق. المتحدة األمريكية

وعضو مجلس إدارة البنك السعودي  عضو منتدب لشركة خدمات السياحة والشحنلإلعالم والتوزيع وهو حالياً 

ا أنه يتقلد رئاسة وعضوية مجالس  كم.وشركة المراعيالفرنسي وشركة االستثمار السعودية التركية القابضة 

  .  إدارة عدد من الشركات التابعة لمجموعة صافوال وعدد من اللجان المنبثقة من المجلس



 

 ٢٥ مجموعة صافوال 

   عضو مجلس اإلدارة –عبداهللا محمد علي تلمساني / الدكتور

رنيا، ودرجة عبد اهللا تلمساني درجة الدكتوراه في التخطيط الحضري واإلقليمي من جامعة كاليفو/ يحمل الدكتور

وقد شغل في السابق . الماجستير في التخطيط والتصميم العمراني من جامعة هارفارد بالواليات المتحدة االمريكية

منصب نائب المدير العام والمدير الفني للشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية والشركة السعودية المصرية 

ية المصرية للفنادق، وترأس مؤتمر الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز الستثمارات البحر األحمر والشركة السعود

وهو حالياً مدير عام جمعية مكة للتنمية والخدمات االجتماعية، كما يشغل في الوقت الحالي عضوية عدد . بجدة

  .  من مجلس إدارتهاةمن مجالس الشركات الفرعية التابعة للمجموعة واللجان المنبثق

  

  )ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية( عضو مجلس اإلدارة –عزيز بن خالد الغفيلي عبدال/ األستاذ

م، ١٩٩٠عبدالعزيز الغفيلي درجة الماجستير في االقتصاد من الواليات المتحدة األمريكية عام / يحمل األستاذ

رة شركة تطوير وهو أيضاً عضو مجلس إدا. ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك سعود

  . كما يشغل سعادته عضوية عدد من الشركات والمؤسسات السعودية. الصناعات

  

   عضو مجلس اإلدارة –عمار عبدالواحد الخضيري / األستاذ

عمار الخضيري درجة الماجستير في اإلدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن بالواليات / يحمل األستاذ

كما أنه اكتسب . كبيرة في إدارة المشاريع واالستثمارات والبنوك وبرامج التوسعالمتحدة األمريكية، وله خبرة 

خبرة واسعة في مجال اندماج الشركات وصياغة استراتيجيات التسويق ومتابعة التنفيذ من خالل الوظائف السابقة 

 في مجلس إدارة وقد كان في السابق عضواً. التي شغلها في البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي المتحد

كما يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة عدد من مجالس إدارة الشركات الفرعية . شركة العزيزية بندة المتحدة

  .  من مجلس إدارتهاةالتابعة للمجموعة واللجان المنبثق

  

   عضو مجلس اإلدارة–ماجد عبداهللا القصبي / الدكتور

في الهندسة المدنية مع مرتبة الشرف من جامعة بورتالند ماجد القصبي درجة البكالوريوس  /يحمل الدكتور

والماجستير في الهندسة المدنية مع مرتبة الشرف من جامعة بيركلي في كاليفورنيا والماجستير والدكتوراه في 

شغل في السابق منصب . اإلدارة الهندسية مع مرتبة الشرف من جامعة ميسوري بالواليات المتحدة األمريكية

 الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويشغل حالياً منصب مدير عام جمعية األمير سلطان الخيرية، كما أمين عام

يشغل عضوية إدارة شركة المراعي ومجلس إدارة المؤسسة العامة للموانيء وشركة الكابالت السعودية ونادي 

  . الفروسية في مكة المكرمة

  

  إلدارة  عضو مجلس ا–محمد عبدالقادر الفضل / األستاذ

محمد الفضل درجة البكالوريوس في االقتصاد ودراسات التسويق من جامعة سان فرانسيسكو في  /يحمل األستاذ

محمد الفضل منصب نائب رئيس مجموعة الفضل وعضو مجلس / ويشغل األستاذ. الواليات المتحدة االمريكية



 

 ٢٦ مجموعة صافوال 

كما يشغل حالياً .  العقارية في بيروتإدارة شركة صدق التجارية، وشركة سليب هاي وشركة الشروق للتنمية

منصب عضو الدائرة االقتصادية واالجتماعية لمنطقة مكة المكرمة، وهو عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية 

كما يشغل في الوقت الحالي . الصناعية بجدة، والقنصل الفخري لجمهورية قبرص في المملكة العربية السعودية

  .  من مجلس إدارتهاةشركات الفرعية التابعة للمجموعة واللجان المنبثقعضوية عدد من مجالس إدارة ال

  

   عضو مجلس اإلدارة –موسى عمران العمران / األستاذ

موسى العمران درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود بالرياض،  /يحمل األستاذ

وهو حالياً مدير عام . وارد بالواليات المتحدة األمريكيةودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة سان إد

كما يشغل حالياً عضوية عدد من مجالس إدارة الشركات الفرعية التابعة . شركة المخابز الغربية المحدودة

 .  من مجلس إدارتهاةللمجموعة واللجان المنبثق

  

   عضو مجلس اإلدارة –يوسف محمد علي رضا / األستاذ

وهو . يوسف علي رضا درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا في بيركلي/ يحمل األستاذ

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتجارة الكيماويات المحدودة والشركة العربية لمرافق تخزين الكيماويات 

بق منصب رئيس وقد شغل في السا. ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس ادارة شركة رضا لالستثمار. المحدودة

مجلس إدارة شركة روافد البحر األحمر وعضو مجلس إدارة مجموعة صافوال وسابك ومجلس منطقة مكة 

 من ةكما يشغل حالياً عضوية عدد من مجالس إدارة الشركات الفرعية التابعة للمجموعة واللجان المنبثق. المكرمة

  . مجلس إدارتها

  

   الرئيس للشئون العامة وسكرتير مجلس اإلدارةنائب  – محمود منصور عبدالغفار/األستاذ

نائب الرئيس للشئون  م، ويشغل حالياً منصب١٩٨٥محمود عبدالغفار إلى مجموعة صافوال عام / انضم األستاذ

 األمن الصناعي من جامعة سان يويحمل درجة بكالوريوس الهندسة ف. العامة وسكرتير مجلس اإلدارة

لمناصب في مجموعة صافوال من بينها مساعد مدير السالمة واألمن والخدمات وقد شغل عدداً من ا. فرانسيسكو

العامة، ومدير عام الموارد البشرية، ومدير عام أول الموارد البشرية للمجموعة، ومدير عام الشئون العامة، 

ة واللجان ومنسق لجنة المسئولية االجتماعية المنبثقة من مجلس اإلدارة، وسكرتير لعدد من المجالس الفرعي

  .  المنبثقة من مجلس إدارة المجموعة

  
 
 
 
 
 
 
  



 

 ٢٧ مجموعة صافوال 

 : كبار المسؤولين التنفيذيين– إدارة المجموعة ٦-٤
 

 :نورد فيما يلي ملخصاً للسيرة الذاتية لكبار المسؤولين التنفيذيين الذين يكونون فريق إدارة صافوال

  

 ١ي فكما (عدد األسهم المنصب  العمر الجنسية أعضاء إدارة المجموعة

 )م٢٠٠٥ أغسطس

والمدير   المنتدب مجلس اإلدارةعضو ٥٣ يسعود عبدالرؤوف مناع. د

 العام للمجموعة

٢٤٠ 

 ٠  التجزئةرئيس قطاع ٥٣ يسعود يقرشمحمد أمين ق. د

إبراهيم حسن . د

 دهونالم

لرئيس والرئيس المسئول ل ينائب التنفيذال ٥٥ يسعود

  عن الضوابط اإلدارية

٠ 

ندماج وتملك اللشئون ا نائب الرئيس ٣٧ يسعود  كريم  ماجد/ستاذاأل

 المشاريع

١,٠٨٢ 

محمد على حسن . د

 إخوان

 ٠ لشئون المالية ل نائب الرئيس ٥٤ يسعود

 محمود منصور /األستاذ

 عبدالغفار

 للشئون العامة وسكرتير نائب الرئيس ٤٤ يسعود

 مجلس اإلدارة

٤٣٦ 

 ي زهير الودغير/األستاذ

 لفشوش

 ٣٦ مغربي 
 

 ٠  والسمن النباتيزيوت الطعام قطاع رئيس

 ٠ لسكرا قطاعرئيس  ٤١ يسعود محمد حسن عجالن. د

يسعود  يزهر كنجأ /المهندس  ٩٩ أنظمة التغليف قطاع رئيس ٤٨  

عبدالملك فتح / ستاذاأل

 الدين

يسعود  ٠ قطاع العقارئيس ر ٤٨ 

  

 والمدير العام لمنتدب ا مجلس اإلدارةعضو  –عبدالرؤوف محمد مناع / الدكتور

  )تم ذكره سابقاً(

  

   التجزئة رئيس قطاع -محمد أمين قشقري / الدكتور

 منصب الرئيس التنفيذي وكان يشغل سابقاًم، ١٩٩٢محمد قشقري إلى مجموعة صافوال عام / انضم الدكتور

 الهندسة الكيميائية من محمد قشقري درجة الدكتوراه في/ يحمل الدكتور. لقطاع السكر وقطاع التغليف بالمجموعة

جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، ودرجة ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من نفس الجامعة، إضافةً إلى درجة 

ويشغل حالياً عضوية مجلس . بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

  . وعدد من اللجان المنبثقة من مجلس إدارة المجموعةإدارة شركة صافوال لزيوت الطعام

  



 

 ٢٨ مجموعة صافوال 

   النائب التنفيذي للرئيس والرئيس المسئول عن الضوابط اإلدارية -إبراهيم حسن المدهون / الدكتور

م، ويشغل حالياً منصب النائب التنفيذي للرئيس ١٩٩٢إبراهيم المدهون إلى مجموعة صافوال عام / انضم الدكتور

إبراهيم المدهون درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية / ويحمل الدكتور.  عن الضوابط اإلداريةوالرئيس المسئول

ويشغل حالياً . من جامعة أريزونا، ودرجة الماجستير في العلوم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران

عدد من الشركات الفرعية واللجان عضوية  مجلس إدارة الشركة المتحدة للسكر وشركة صافوال لزيوت الطعام و

  . المنبثقة من مجلس إدارة المجموعة

  

  المشاريعندماج وتملك اللشئون ا  نائب الرئيس–ماجد كريم / األستاذ

  التنفيذي منصب نائب الرئيسوكان يشغل سابقاًم، ١٩٩٥ماجد كريم إلى مجموعة صافوال عام / انضم األستاذ

يحمل .  مهامه الرئيسية تحليل وتطوير الفرص االستثمارية الجديدة للمجموعةمن بين. للشئون المالية للمجموعة

. تخصص إدارة مالية من جامعة الملك سعود بالرياض) مع مرتبة الشرف(درجة البكالوريوس في إدارة األعمال 

لمجموعة، تدرج في عدة وظائف بالمجموعة من بينها مساعد مدير عام الخزينة للمجموعة، ومدير عام الخزينة ل

كما عمل سابقاً في مجال األعمال المصرفية للشركات في البنك السعودي . والمدير العام للمشاريع الخاصة

  . ويشغل حالياً عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية المتحدة للسكر. يالفرنس

  

  لشئون المالية ل الرئيس  نائب–محمد علي حسن إخوان / الدكتور

للشئون المالية  نائب الرئيس م، ويشغل حالياً منصب١٩٩٥ان إلى مجموعة صافوال عام محمد إخو/ انضم الدكتور

محمد إخوان درجة الدكتوراه في / ويحمل الدكتور. من بين مهامه الحالية إدارة رأس المال والحسابات. للمجموعة

وقد . ات من نفس الجامعةهندسة النظم االقتصادية من جامعة ستانفورد، ودرجة الماجستير في مجال بحوث العملي

م في عدة مناصب بمجموعة صافوال، منها مدير عام المشاريع الخاصة، ١٩٩٥تدرج الدكتور إخوان منذ عام 

. والمدير العام لقطاع التغليف، ونائب الرئيس لتطوير األعمال بقطاع زيوت الطعام، ونائب الرئيس للشئون المالية

  . سايم مصر وعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للسكرويشغل حالياً عضوية مجلس إدارة صافوال

  

   نائب الرئيس للشئون العامة وسكرتير مجلس اإلدارة–محمود منصور عبدالغفار / األستاذ

  )تم ذكره سابقاً(

  

  قطاع زيوت الطعام والسمن النباتي  رئيس–زهير الودغيري لفشوش / المهندس

م، ويشغل حالياً منصب رئيس قطاع زيوت ١٩٩٩ صافوال عام زهير الودغيري إلى مجموعة/ انضم المهندس

. ويحمل درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من إيكول سوبيريير دي ماين في فرنسا. الطعام والسمن النباتي

لديه خبرة واسعة في المجاالت الصناعية؛ حيث عمل في العديد من الشركات المتعددة الجنسيات مثل بروكتر أند 

زهير عدة مناصب داخل مجموعة / وقد تولى المهندس. ل وبيبسي قبل انضمامه إلى مجموعة صافوالجامب

  . صافوال كمدير للعمليات، ومدير للتسويق، ومدير إقليمي، ومدير عام، ونائب الرئيس لتطوير األعمال
 



 

 ٢٩ مجموعة صافوال 

    لسكرا قطاعرئيس  -محمد حسن عجالن/ الدكتور

يحمل . لسكرا قطاعرئيس م، ويشغل حالياً منصب ١٩٩٤ة صافوال عام محمد عجالن إلى مجموع/ انضم الدكتور

 نورمان، ودرجة ماجستير العلوم من جامعة -درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة أوكالهوما 

 وقد شغل سابقاً. كاليفورنيا في بيركلي، ودرجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران

كما كان يعمل قبل . بمجموعة صافوال منصب مدير عام المشاريع الخاصة ومدير مشروع مصنع تكرير السكر

انضمامه إلى صافوال أستاذاً للهندسة الكيميائية في جامعة الملك عبد العزيز ومديراً لمركز التوقعات في الشركة 

  ).سمارك(السعودية للتسويق والتكرير 
  

  أنظمة التغليف  قطاعرئيس -أزهر كنجي / المهندس

أنظمة  قطاع رئيسم، ويشغل حالياً منصب ١٩٨٥أزهر كنجي إلى مجموعة صافوال عام / انضم المهندس

 كنجي درجة بكالوريوس  أزهر/يحمل المهندس.  عاماً من الخبرة في مجال الصناعة والتجارة١٩التغليف، ولديه 

مجال الصناعة وإدارة األعمال وله جهود متميزة في حصول وله خبرة واسعة في . العلوم في الهندسة الصناعية

  .  فئة  أ ٢ وشهادة الجودة إم آر بي ٩٠٠٢الشركة على شهادة األيزو 

  

  قطاع العقاررئيس  -عبدالملك فتح الدين/ األستاذ

برة في مجال  عاماً من الخ٢٠يمتلك .  حديثاًالتي تم تأسيسه قطاع العقاررئيس  هوعبدالملك فتح الدين / األستاذ

عبدالملك درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة / يحمل األستاذ.  التجزئة والعقارقطاعزيوت الطعام والتغليف و

الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز، ودرجة ماجستير العلوم واإلدارة في الهندسة الصناعية من جامعة 

  .أوكالهوما في الواليات المتحدة األمريكية

  
  

  مجلس اإلدارة أعضاء افآت مك٧-٤
 

 مليون ريال سعودي ٢,٣م، و٢٠٠٣ مليون ريال سعودي عن عام ٢,٢بلغ إجمالى مكافآت مجلس إدارة الشركة 

كما بلغ بدل حضور إجتماعات اعضاء مجلس اإلدارة عن االجتماعات المنعقدة خالل عام . م٢٠٠٤عن عام 

  .م ٢٠٠٣ال سعودي عن عام  مليون ري٠,٤ مليون ريال سعودي و٠,٥م مبلغ ٢٠٠٤
 
  

 : عقود عمل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين٨-٤

  

 شهراً، وفيما يلي مواصفات ١٣عبد الرؤوف مناع عقد عمل مع المجموعة مدته / أبرم المدير العام الدكتور

  :العقد

 م٢٠٠٥ مارس ١: تاريخ بداية العقد •



 

 ٣٠ مجموعة صافوال 

 م٢٠٠٦ مارس ٣١: تاريخ نهاية العقد •

 عالوة إسكان% ٢٥للمواصالت، و% ١٠يتضمن راتب شهري ثابت، زائد : لراتب األساسيا •

 : مكافآت •

o من دخل أنشطة العمليات% ٠,٥ 

o باستثناء العمليات التي تمت قبل تعيين (من دخل األنشطة الغير تابعة للعمليات % ٠,٢٥

 )عبد الرؤوف مناع كمدير عام وعضو للمجموعة/ الدكتور

  

ال ممثل عن صندوق االستثمارات العامة، قيه رئيس مجلس إدارة المجموعة، والذي هو أيضاً عادل ف/ المهندس

وال يستلم أيضاً أي مكافآت عن . رئيس مجلس اإلدارة عن دوره كالمجموعةمن  ة مباشراتستلم أي تعويضي

  .) عنهصندوق االستثمارات العامة المكافآت السنوية نيابةًتستلم (دوره كعضو في مجلس اإلدارة 

  

أجور بدل ريال سعودي في السنة و ٢٠٠,٠٠٠مبالغ محددة بقيمة   مجلس اإلدارة اآلخرين أعضاءآتتشمل مكاف

  . ريال سعودي لكل اجتماع ٣,٠٠٠حضور بقيمة 

  

  . م٢٠٠٤ يوليو ١ من  سنوات ابتداء٣ مجلس اإلدارة الحاليين لمدة أعضاءتم تعيين 
 
  

 : قطاعاتها الرئيسية القوى العاملة بالمجموعة و٩-٤ 
 

  :يبين الجدول التالي هيكل القوى العاملة بمجموعة صافوال وقطاعاتها الرئيسية
    

 اإلجمالي غير سعودي سعودي قطاع العمل 

 ٥٢٥ ٢٨٨ ٢٣٨ قطاع زيوت الطعام 

 ٣٨٣ ١٩٨ ١٨٥ قطاع السكر 

 ٢٢٣ ١٥٦ ٦٧ قطاع التغليف

 ٥,٢٧٤ ٣,٤٠٦ ١,٧٢١ قطاع تجارة التجزئة

 ١١٢ ٥٥ ٥٧ ) المقر الرئيسي وأماكن أخرى(دارة العامة اإل

 ٦,٥١٧ ٤,١٠٣ ٢,٢٦٨ المجموع
 م٢٠٠٤كما في ديسمبر * 

  

  برنامج السعودة ١-٩-٤

م أن تفوز بقصب السبق في الحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ٢٠٠٢استطاعت صافوال في عام 

وقد تمت هذه االتفاقية بناء على وجود .  مواطن سعودي١,٠٠٠ظيف وذلك بتوقيع أول اتفاقية لدعم تدريب وتو

إن مجموعة صافوال مستمرة في تنفيذ خطتها . أنظمة فعالة لنظام السعودة لدى المجموعة وشركاتها التابعة



 

 ٣١ مجموعة صافوال 

التدريجي إلحالل لط وتحديد احتياجات الموارد البشرية، ووضع خطتوطين الوظائف التي تهدف إلى خمسية ال

في كل في نسبة السعودة كبير تحسن ولقد نتج عن هذه الخطط والبرامج  .للسعوديينالمخصصة ائف لوظل

قطاعات المجموعة، حيث أصبحت معظم الوظائف القيادية واإلدارية في المجموعة تشغل بكوادر سعودية على 

  . مستوى عاٍل من الكفاءة

في % ٣٦ودة في قطاع صافوال لزيوت الطعام من وعلى مستوى القطاعات تمكنت المجموعة من رفع نسبة السع

م إلى ٢٠٠٢في عام % ٤١وفي قطاع السكر تم رفع نسبة السعودة من . م٢٠٠٤في عام % ٤٥م إلى ٢٠٠٢عام 

في عام % ٣٣م إلى ٢٠٠٢في عام % ٢١وفي قطاع التجزئة تم رفع نسبة السعودة من . م٢٠٠٤في عام % ٤٨

في % ٣٠وبلغت نسبة السعودة في قطاع التغليف .  موظفا١,٧٢١ًديين م، حيث بلغ عدد الموظفين السعو٢٠٠٤

من وظائفها خالل الخمس سنوات المقبلة بمشيئة اهللا، في % ٥٠وتسعى شركة هرفي إلى سعودة . م٢٠٠٤عام 

  %. ١٠٠الوقت الذي قامت فيه بسعودة المواقع القيادية بنسبة 

  

م في تطبيق ٢٠٠٣ي تنمية المجتمع، فقد بدأت خالل عام ومن منطلق حرص المجموعة والتزامها بالمشاركة ف

 تم بالفعل تعيين عدد وتعيين مواطنين من ذوي االحتياجات الخاصة، وقدخططها وبرامجها التي تهدف إلى استيعاب 

وتتقدم  المجموعة في هذا .  الجسدية وطبيعة إعاقتهمممن ذوي االحتياجات الخاصة في وظائف تتماشى مع قدراته

استحداث ومن ضمن خطط المجموعة لتنمية قدرات مواردها البشرية، تم . د وفقاً لبرنامج مدروس ومحددالصد

  .والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الموظفين بالمجموعة" أكاديمية صافوال "وحدة متخصصة هي

  

 ييمق تقوم حالياً بتالمجموعةإن ، ف%٧٥السعودة إلى  نسبة الذي يقر بمراجعة األخير  الملكيفيما يتعلق بالمرسومو

  .المناسبة لتطبيقه اإلستراتيجية طخطت وهذا القانون الجديدمتطلبات 

  

ونظراً لجهود مجموعة صافوال في مجال توطين الوظائف، فقد تم تكريم المجموعة ممثلة في شركاتها الفرعية 

الشئون ومعالي وزير لي وزير العمل من قبل معا) الشركة المتحدة للسكر، وقطاع تجارة التجزئة، وشركة هرفي(

  .  االجتماعية
 
  

  وحدات العمل١٠-٤
 

لقد تطورت مجموعة صافوال منذ تأسيسها من مجرد مصنع لزيوت الطعام إلى شركة قابضة كبرى لديها خمسة 

  :قطاعات رئيسية كالتالي

  

 قطاع زيوت الطعام والسمن النباتي 

 قطاع تجارة التجزئة 

 قطاع السكر 



 

 ٣٢ مجموعة صافوال 

 ليف قطاع التغ 

  قطاع االستثمارات 

  

وال توجد أية معامالت خاصة في الصفقات التجارية التي تتم بين وحدات العمل، بل تتم على أسس تجارية 

  .وتفاوضية
  

 
  

  :ويوضح الجدول التالي مبيعات الشركة لجميع القطاعات خالل األعوام الثالثة الماضية
  

م٢٠٠٢ م٢٠٠٣  م٢٠٠٤   القطاع 
 تجارة التجزئة ١,٨٨٣ ١,٦٧٥ ١,٥٢٤
 زيوت طعام ٢,٣٠٨ ١,٢٧٦ ١,٠٦٤
  سكر ١,٠٩٤ ٨٩٣ ٧٤٣
 تغليف ١٥٠ ١٣٤ ١٥٩
 هرفي ٢١٠ ١٩٠ ١٧٦

  اإلدارة المالية بصافوال:  المصدر-المبالغ بالمليون ريال سعودي* 

  

  :ا يليوتتحدد العالقة بين اإلدارة العامة والقطاعات المختلفة وفق م
  

يعتبر كل قطاع مركز ربحية مستقل تماماً عن القطاعات األخرى، وله فريق إدارة خاص به يتمتع بصالحيات 

كما تقع على عاتق إدارات هذه القطاعات أيضاً مسؤولية خلق . كاملة إلدارة أعمال وأنشطة القطاع اليومية

مثل االندماج والتملك وتكوين (ية والخارجية الفرص االستثمارية وعمليات النمو والتوسع في األسواق المحل

  . إليجاد فرص استثمارية تتفق مع خطط التطوير االستراتيجية الخاصة بهذه القطاعات) الشراكات

  

  قطاع زيوت الطعام

شركة صافوال 

  لزيوت الطعام

)٩٠,٤ (% 

 قطاع تجارة التجزئة

)١٠٠(% 

 قطاع السكر

  الشركة المتحدة للسكر

)٤١,١ (% 

 قطاع التغليف

شركة صافوال 

  ألنظمة التغليف

)١٠٠(% 

  قطاع االستثمارات

  %٢٨,٢ المراعي -

  %٧٠ هرفي -

  %٣٠ المصرية لألسمدة -

مجموعة صافوال



 

 ٣٣ مجموعة صافوال 

تقتصر الخدمات المركزية التي تهدف إلى إحداث درجة عالية من التفاعل واالنسجام بين قطاعات المجموعة 

التدريب والتطوير التنظيمي (ساندة، على عدد محدود من الخدمات أبرزها المختلفة والقطاعات الوظيفية الم

  ). ، الخزينة، تقنية المعلومات)أكاديمية صافوال(

  

تقدم المجموعة أيضاً الدعم والتوجيه الالزمين لمختلف قطاعات المجموعة بغية أن تقوم هذه القطاعات بتطوير 

ما تقوم بالمراقبة المستمرة لألداء المالي والتشغيلي للقطاعات من ك. استراتيجياتها بشكل متناغم وعالي الحرفية

وتطوير برنامج شامل ) مثل بطاقة األداء المتوازن(خالل تبني أحدث وأفضل األساليب واألنظمة اإلدارية 

ة للضوابط اإلدارية والمعايير الخاصة به وكذلك تطوير قيم وأخالقيات المجموعة والتأكد من تطبيقها على كاف

  . مستويات المجموعة

  

باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بدراسة األسواق المحلية واإلقليمية وتحليلها ومن ثم تحديد فرص عمل جديدة 

تدخل فيها مجموعة صافوال بمشاريع جديدة، ويعتبر دخول المجموعة في قطاع تجارة التجزئة بعد اندماجها مع 

  .لى انتهاج هذا األسلوبمجموعة العزيزية بندة هو خير مثال ع

  

وتسعى المجموعة فى كل مهامها إلى تعزيز الدور والوجود الريادي الذي تتمتع به في االقتصاد الوطني والذي 

  .نجحت في المحافظة عليه منذ تأسيسها
 
  

   قطاع زيوت الطعام والسمن النباتي١–١٠–٤

أول شركة تقوم بتصنيع )  لمجموعة صافوال%٩٠,٦المملوكة حالياً بنسبة (تعد شركة صافوال لزيوت الطعام 

م ١٩٨١وبيع زيوت الطعام والسمن النباتي في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت أعمالها التجارية في سنة 

وعلى مدى العشرين عاماً الماضية .  طناً مترياً سنوياً آنذاك٦٠,٠٠٠كقسم من شركة صافوال بطاقة تكرير بلغت 

 طناً مترياً لتلبية الطلب التنامي ٢٧٥,٠٠٠لزيوت الطعام من طاقتها اإلنتاجية التكريرية إلى زادت شركة صافوال 

  . في السوق المحلي

  

م، ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام ٢,٣٠٨وقد بلغ صافي المبيعات الموحدة لشركة صافوال لزيوت الطعام 

وترجع تلك الزيادة فى األساس %. ٨١قدرها م، أي بزيادة ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام ١,٢٧٦مقارنة بـ

لقيام قطاع زيوت الطعام والسمن النباتي بالتوسع المتدرج في عدد من الدول المجاورة، حيث توج هذا التوسع 

عن ) الشركتان مدرجتان فى البورصة اإليرانية(بامتالك شركة بهشار الصناعية وشركة مرغرين الصناعية 

 ٢٩٠، بمجموع استثمار قدره %٤٩لتي تمتلك فيها مجموعة صافوال ما نسبته طريق شركة بهشار صافوال ا

وحصة % ٨١,٢وتبلغ حصة استثمار شركة بهشار صافوال في شركة بهشار الصناعية . مليون ريال سعودي

 مجتمعتين ينشركت الاتينهل حصة السوق المشتركة وتبلغ%. ٥٣,٢استثمارها في شركة مرغرين الصناعية 

  . مليون طن متري١,٢وق اإليراني البالغ حجمها سنوياً من الس% ٣٤



 

 ٣٤ مجموعة صافوال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شركة (من شركة صافوال سايم مصر % ٥٠  سوياًشركة صافوال لزيوت الطعاممجموعة صافوال وتمتلك 

وهي مشروع مشترك مع . لبشكل كاموتدار من قبل شركة صافوال لزيوت الطعام ، )مساهمة عامة مصرية

هذا وتصل الطاقة اإلنتاجية السنوية لشركة صافوال . مجموعة سايم داربي بيرهاد الماليزية ومساهمين آخرين

، %٧,١ مباشرة في صافوال سايم مصر بنسبة اًتمتلك صافوال حصص.  طناً متريا١٨٠,٠٠٠ًسايم مصر إلى 

في صافوال سايم مصر عن طريق % ٤٧,٤ة بنسبة ليبينما تمتلك شركة صافوال لزيوت الطعام حصص فع

عن طريق صافوال سايم للطعام، والتي هي % ٣٧,٥وحصص غير مباشرة بنسبة % ٩,٩حصص مباشرة بنسبة 

من قبل شركة % ٥٠و مملوكة بنسبة ) British Virgin Islands(شركة استثمار مسجلة في الجزر البريطانية 

  .صافوال لزيوت الطعام

  

  األردنعافية الدولية فيفي شركة % ٧٥ ذلك، تمتلك شركة صافوال لزيوت الطعام حصة نسبتها إضافة إلى

 طناً مترياً تغطي السوق المحلي في ٦٠,٠٠٠، التي بلغت طاقتها اإلنتاجية السنوية حوالي )صافوال األردن سابقاً(

صافوال األردن الشركة الرائدة في فئة وقد أصبحت شركة . األردن، إضافة إلى أسواق سوريا ولبنان والعراق

  .زيوت الذرة عالية الجودة في كل من لبنان وسوريا

  

 شركة صافوال لزيوت الطعام المحدودة

%)١٠٠(صافوال لزيوت الطعام بالمملكة اللعربية السعودية

%)٤٧(وال سايم مصرصاف

%)٧٥(شركة عافية الدولية، االردن

%)٥١(صافوال المغرب

 %) ٨٤(صافوال السودان 

 %)٤٩(صافوال بهشار

 %)٩٠(صافوال كازاخستان

 %)٢٥( شاندونغ زيوانغ-صافوال الصين



 

 ٣٥ مجموعة صافوال 

م، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع ٢٠٠٤بدأت شركة صافوال لزيوت الطعام نشاطها في صافوال المغرب في عام 

تمتلك شركة صافوال لزيوت .  احتياجات السوق المغربي في المقام األول طناً مترياً وتهدف إلى تغطية٥٠,٠٠٠

  .من صافوال المغرب% ٥١الطعام 
  

وقد بدأ اإلنتاج بالمصنع بدايةً من . من صافوال السودان% ٨٤كما تمتلك شركة صافوال لزيوت الطعام نسبة 

  . طناً متريا٥٠,٠٠٠ًم، بطاقة إنتاجية قدرها ٢٠٠٥سمبتمبر 
  

جزء من ملكية شركتين أحدهما بالصين واألخرى في قامت شركة صافوال لزيوت الطعام باإلستحواذ علي 

ففي كازاخستان قامت شركة صافوال . كازاخستان وذلك كجزء من البرنامج الدولي لشركة صافوال لزيوت الطعام

من ملكية شركة تركواز لصناعة زيوت الطعام وقد بلغ اجمالي % ٩٠باإلستحواذ على نسبة رئيسية تبلغ 

وقد تم إعادة تسمية الشركة ).  مليون ريال سعودي٤٦,٩(أمريكي  مليون دوالر ١٢,٥ االستثمار المبدئي حوالي

 طناً مترياً، كما تبلغ الطاقة اإلنتاجية ٢٠,٠٠٠لتصبح شركة صافوال كازخستان، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع 

صافوال كازخستان هي عن في شركة صافوال لزيوت الطعام  كامل حقوق ملكية . طناً متريا٤٠,٠٠٠ًللمعصرة 

 شركة  يبلغ رأس مال).British Virgin Islands( الجزر البريطانية طريق شركة إنفسكز، شركة مسجلة في

ستخدم تُ، وال من قبل شركة صافوال لزيوت الطعام% ٩٠ مملوكة بنسبة  ريال سعودي، وهي٥٢٠,٠٠٠إنفسكز

   .ستانهذه الشركة إال لغرض تملك حصة المجموعة في كازاخ
  

أما في الصين فقد قامت شركة صافوال لزيوت الطعام باالستثمار في قطاع عصر بذور الذرة من خالل امتالك 

 مليون ٧,٥( مليون دوالر أمريكي ٢وقد بلغ اجمالي االستثمار المبدئي . من شركة شاندونغ زيوانغ% ٢٥نسبة 

ال أويلز آند فاتس كمباني ليمتد، وتبلغ الطاقة وقد تم إعادة تسمية الشركة لتصبح شركة صافو). ريال سعودي

  . طناً متريا١٠٠,٠٠٠ً طناً مترياً قابلة للزيادة لتصبح ٥٠,٠٠٠اإلنتاجية 

    

 مالينترا مسجلة في مدينة .لشركة صافوال لزيوت الطعام الشركات التابعةشركة مالينترا القابضة هي إحدى 

رة في جاتبال  األساسينشاطها التجاريبدأت مالينترا . عودي ريال س١٣٥,٢٥٠لوكسمبورغ ويبلغ رأس مالها 

كة  شرال تمارس في الوقت الحاليو .إال أن التجربة لم تثبت جدواها وتم إيقاف نشاطها بالكامل ،زيت النخيل

   . أي نشاطات تجاريةمالينترا
  

  :العالمات التجارية االستهالكية لشركة صافوال لزيوت الطعام هي

 النخيل   •        عافية•
    هالة•            لعربيا    •
     دالل•         ليزا•
     كرم•
  



 

 ٣٦ مجموعة صافوال 

  :العالمات الصناعية الرئيسية المسجلة لشركة صافوال لزيوت الطعام هي

          كرم•         عافية •
              هالة•        العربي•
         ليزا•
  

لقد أصبحت شركة صافوال لزيوت الطعام الشركة الرائدة في سوق زيوت الطعام والسمن النباتي في المملكة 

كما تستحوذ على حوالي . من حجم سوق زيوت الطعام بالمملكة% ٧٠العربية السعودية، حيث تمتلك حوالي 

وقد جاء هذا النجاح بفضل اهللا ثم بفضل تطوير وتطبيق نظم األبحاث .  سوق منطقة الخليج العربيمن% ٣٥

  . التسويقية لمعرفة الخيارات المفضلة للمستهلك وعن طريق طرح المنتجات عالية الجودة للمستهلك

  

   قطاع السكر٢–١٠–٤

مملكة العربية السعودية، تحت مسمى الشركة      قامت مجموعة صافوال بإنشاء أول مصفاة لتكرير السكر الخام في ال          

لالسـتثمارات  عن طريق شركتها الفرعية شـركة صـافوال         %) ٤١(المتحدة للسكر التي تمتلك فيها المجموعة       

 شـركة صـافوال لالسـتثمارات       لمزيد من المعلومات عـن    ل ٤٠ صفحة في   ٤-١٢-٤ انظر الفقرة  (الصناعية

  .)الصناعية
  

وقد تم تأسيس الشركة المتحدة للسكر كمشروع مشترك بين مجموعة صافوال وتيت آند اليل البريطانية وعدد من 

وتمثل الشركة المتحدة للسكر النواة لقطاع السكر بالمجموعة حيث تتجمع بها . زعين المحليينتجار السكر والمو

والجدير بالذكر أن مصفاة التكرير قد بدأت . الخبرات المتراكمة والمعرفة المتعلقة بصناعة تكرير السكر وتسويقه

ناً مترياً من السكر األبيض  ط٥٠٠,٠٠٠٠م، بطاقة سنوية بلغت ١٩٩٧إنتاجها التجاري في سبتمبر من عام 

. م إلى مليون طن متري٢٠٠٤المكرر، وتلى ذلك عدد من التوسعات في الطاقة اإلنتاجية لرفعها بنهاية عام 

وتركز الشركة حالياً على تزويد السوق السعودي بكافة احتياجاته من السكر وتصدير الفائض إلى الدول 

ات تجارية جديدة، وتسويق منتجاتها من السكر في عبوات صغيرة المجاورة، باإلضافة إلى ابتكار وطرح عالم

  . لالستهالك العائلي عالوة على العبوات الكبيرة المخصصة للمصانع

  

ضمن استراتيجيتها التوسعية، قامت مجموعة صافوال بتأسسيس الشركة المصرية المتحدة للسكر برأس مال قدره 

ينقسم رأس مال الشركة المصرية المتحدة للسكر بين ).  سعودي مليون ريال٢٠٦,٣( مليون دوالر أمريكي ٥٥

، و يمتلك مساهمون آخرون %١٨، ومجموعة صافوال التي تملك %٥١الشركة المتحدة للسكر والتي تملك نسبة 

 أن يبدأ في تكرير السكر في بداية عام تَوقّعإن المصنع الجديد في طور اإلنشاء، ومن الم%. ٣١ما نسبته 

  .  طناً متريا٧٥٠,٠٠٠ًقة سنوية قدرها م بطا٢٠٠٧

  

ستتم عملية المساهمة في ملكية الشركة المتحدة للسكر في مصر على عدة مراحل تتوافق مع اإلحتياجات التمويلية         

فـي    المساهمين باستكمال حصص مساهماتهم في ملكيـة الـشركة         نتهييلعملية البناء والتشييد، ومن المتوقع أن       



 

 ٣٧ مجموعة صافوال 

 لتمويل مـساهماتها    االكتتاب في زيادة رأس المال     من متحصالت    ستستخدم صافوال جزء  . م٢٠٠٦منتصف عام   

 .   سكر في مصرغير المباشرة في الشركة المتحدة للالمباشرة و

  

  قطاع التجزئة٣–١٠–٤

شركة مساهمة سابقاً، (م في دمج شركة العزيزية بندة المتحدة ١٩٩٨نجحت مجموعة صافوال في ديسمبر من عام 

في أنشطتها، ونتيجة لهذه العملية آلت جميع ) والتي تمتلك أحد أشهر متاجر التجزئة بالمملكة العربية السعودية

 ٤٦هذا ويمتلك قطاع التجزئة حالياً . لمجموعة صافوال) قطاع التجزئة حالياً(ه الشركة أصول واستثمارات هذ

م منتشرة في معظم ٢٠٠٥ أكتوبربنهاية واثنين هايبرماركت ) سوبرماركت(محالً لبيع المنتجات االستهالكية 

ها الطموحة للتوسع من خالل افتتاح عدد من المدن الرئيسية بالمملكة، وتخطط الشركة لمواصلة استراتيجيت

ضخمة تقوم ببيع المواد ) سوبر ماركت(وهي عبارة عن محالت ) هايبر ماركت(المراكز التجارية العمالقة 

  .الغذائية وغير الغذائية

  

في مدينـة   الثاني  افتتاح   وتمم،  ٢٠٠٤ أغسطس   ٢٥للقطاع في مدينة الرياض في      ) هايبر ماركت (تم تدشين أول    

ـ   للمركز األول  وتقدر قيمة التكاليف اإلنشائية   ". الجامعة بالزا "م في مركز    ٢٠٠٥ سبتمبر   ٢٧في  جدة    ١٥٧  بـ

مليون ريال سعودي، والمركز يمتلكة القطاع بواسطة عقد تأجير، وهو يقدم للمتسوقين تجربة شـرائية متكاملـة                 

وتبلغ . وذلك ألنه يجمع بين أروقتة أسواق تجارية ومراكز ترفيهية كما أنه يضم بهو للمطاعم وعدداً من المحالت                

 متر  ٤٠,٠٠٠بلغ المساحة المخصصة للمحالت حوالي       متر مربع وت   ١١٥,٠٠٠المساحة اإلجمالية للمركز حوالي     

في جدة، يعتبر أصغر نسبياً من مركز العزيزية، وتقدر قيمـة            " الجامعة بالزا "والمركز التجاري الثاني    .  مربع

 متر مربع وتبلغ    ٦٦,٥٠٠وتبلغ المساحة اإلجمالية للمركز حوالي      .  مليون ريال سعودي   ١١٠التكاليف اإلنشائية   

  . متر مربع٢٣,٠٠٠لمخصصة للمحالت حواليالمساحة ا

  

 هايبر ماركت جديد إلى سلسلة المتاجر       ٢٤ سوبرماركت و  ٥٠م، ينوي قطاع التجزئة إضافة      ٢٠١٠وبحلول عام   

 مليار ريـال    ٢,٢م مبلغ   ٢٠٠٧م إلى عام    ٢٠٠٥ ويقدر إجمالي تكلفة اإلنشاءات في الفترة من عام          ً،العاملة حاليا 

 .سعودي
  

 ١,٥قطاع خالل السنوات األخيرة على توسيع قاعدة نشاطاته مما أدى إلى مضاعفة مبيعاته من وقد ركز هذا ال

  .م٢٠٠٤ ريال سعودي في عام بليون ١,٩م إلى أكثر من ٢٠٠٢ ريال سعودي في عام بليون

  

   قطاع التغليف٤-١٠-٤

 للبالستيك أحدهما في جدة تمتلك المجموعة بالكامل شركة صافوال ألنظمة التغليف، التي تمتلك وتدير مصنعين

يقوم األول بتزويد شركة صافوال لزيوت الطعام بجانب من احتياجاتها من العبوات . واآلخر في الرياض

 ). مثل جونسون أند جونسون ويونيليفر وبيبسي(باإلضافة إلى عدد من الشركات األخرى . البالستيكية
 



 

 ٣٨ مجموعة صافوال 

% ١٢م بنسبة ٢٠٠٤ أن القسم استطاع زيادة مبيعاته في عام وعلى الرغم من المنافسة القوية في هذا القطاع، إال

وتقدر الطاقة اإلنتاجية . م٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في ١٥٠م إلى ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في ١٣٤من 

 طناً مترياً ١٠,٠٠٠و، (blow moulding)  طــناً مترياً صب بالنفخ ٥٠,٠٠٠السنوية من البالستيك بحوالي 

 التي (PET)اً من مصبات البولي إيثيلين تربثاليت ي طناً متر٦,٥٠٠، و (injection moulding) صب بالحقن

  .تستخدم في تعبئة المشروبات الغازية والمياه

  

من شركة الشرق للـصناعات البالسـتيكية       % ١٠٠وقد قامت مجموعة صافوال مؤخراً بابرام اتفاقية شراء نسبة          

مـن  % ٩٩التي نقلت ملكيـة    اإلنتهاء من جميع الوثائق القانونية بالفعللقد تم . مليون ريال سعودي١٧٥بمبلغ 

/ ذ للصناعات البالستيكية وهـو األسـتا       أحد المساهمين في شركة الشرق     ولكن،   إلى المجموعة  رأس مال الشركة  

إلى المحكمـة   وقد أحيلت القضية    . إلى صافوال % ١تقدر بـ    والتي   وليد الشهري، رفض بيع حصته في الشركة      

 ستقوم صـافوال     أو تسوية نهائية بين الطرفين     ، وعند الوصول إلى أي اتفاقية      للنظر في أمرها   العليا في الرياض  

    .ة للمساهمين وللعامةباإلعالنات الالزم

  

. وتعد شركة الشرق للصناعات البالستيكية من الشركات الرائدة في تصنيع البالستيك بالمملكة العربية السعودية

 مليون ريال ١٧ مليون ريال سعودي، وصافي دخل ١٥٤م، بلغ إجمالي مبيعات هذه الشركة ٢٠٠٤وفي عام 

 مركزها بقوة في قطاع الصناعات البالستيكية بالمملكة العربية وبهذا االستحواذ دعمت مجموعة صافوال. سعودي

  .السعودية

  

  قطاع االستثمارات١١–٤
 

إضافة إلى األنشطة الصناعية والتجارية الرئيسية للمجموعة، تمتلك صافوال استثمارات استراتيجية في قطاعي 

  :األغذية والقطاعات المساندة على النحو التالي

  

 راعي  شركة الم١-١١–٤

في رأس مال شركة المراعي، ولكن طرح أسهم المراعي % ٤٠,٣٣م، كانت صافوال تمتلك نسبة ١٩٩١منذ عام 

من حصة صافوال في شركة المراعي، وبالتالي انخفضت حصة الشركة فيها % ٣٠لالكتتاب العام مؤخراً خفض 

 مليون ريال ٩٢٩ إيرادات يبلغ ومن المتوقع أن يدر االكتتاب العام في هذه األسهم إجمالي%. ٢٨,٢٣إلى 

والمراعي هي إحدى شركات األغذية الرائدة في . لمجموعة صافوال) قبل خصم تكاليف الطرح العام(سعودي 

اللبن والزبادي ( منتجاً من الحليب الطازج ومشتقاته مثل ١٥٠منطقة الشرق األوسط، حيث تقوم بإنتاج أكثر من 

وتسيطر عالمات . ئر والمنتجات األخرى في أسواق تتميز بشدة المنافسة، هذا باإلضافة إلى العصا)واألجبان

من سوق األلبان في كل من المملكة العربية السعودية ودول % ٤٠المراعي المسجلة على حصة سوقية تزيد عن 

  .مجلس التعاون لدول الخليج العربية



 

 ٣٩ مجموعة صافوال 

ر، وتصل وحدات أسطول المبيعات  رأس من البق٥٠,٠٠٠وتدير المراعي ست مزارع تضم ما مجموعه حوالي 

 بليون ١,٩م، حققت المراعي مبيعات بلغت ٢٠٠٣وفي عام .  نقطة بيع٢٣,٠٠٠والتوزيع لديها إلى ما يربو عن 

  . مليون ريال سعودي٣٧٠م، وبلغ صافي الدخل ٢٠٠٢ ريال سعودي في عام بليون ١,٧٥ريال سعودي، مقابل 

  

 )رفيه(شركة هرفي للخدمات الغذائية  ٢-١١–٤

م، وهي إحدى الشركات ١٩٩٨من حصص رأس مال شركة هرفي منذ عام % ٧٠تملك مجموعة صافوال نسبة 

الوطنية الرائدة في مجال الوجبات السريعة بالمملكة العربية السعودية، حيث تمتلك سلسلة مطاعم تتكون من أكثر 

وتنوي هرفي االستمرار في سياسة .  مطعماً تتركز معظمها في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية١٠٠من 

م في زيادة ٢٠٠٤وقد نجحت الشركة خالل عام . التوسع واالنتشار خارج حدود المملكة العربية السعودية

  .م٢٠٠٣مقارنة بعام % ١١مبيعاتها بنسبة 

  

   الشركة المصرية لألسمدة٣-١١-٤

بلغ حجم إنتاجها السنوي حوالي تعتبر الشركة المصرية لألسمدة أحد أهم منتجي األسمدة في مصر، حيث ي

. وقد تم إنشاؤها في المنطقة الحرة بمصر، لتستهدف أسواق التصدير في المقام األول.  طناً متريا١,٠٣٠,٠٠٠ً

إن نسبة .  مليون دوالر٦١ مليون دوالر، وصافي دخل بلغ ١٢٦م إجمالي مبيعات بلغ ٢٠٠٤وقد حققت في عام 

والتي تشتمل حصة مجموعة صافوال إضافة إلى حصص شركاء (سمدة االستحواذ على الشركة المصرية لأل

 مليون دوالر تم تمويله عن طريق قروض ٤٢٥ مليون دوالر، منه مبلغ ٧٨٥بإجمالي مبلغ % ١٠٠هي ) آخرين

 مليون ريال سعودي في هذه العملية، ٤١٢وقد قامت صافوال بضخ . بنكية والباقي عبارة عن حقوق ملكية

  .من رأس مال الشركة المصرية لألسمدة% ٣٠وأصبحت تمتلك 
 
  

 الشركات التابعة ١٢-٤
 

باإلضافة إلى ما سبق ذكره أعاله من قطاعات العمل الرئيسية ومن االستثمارات ، فلدى المجموعة اسـتثمارات                 

  :أخرى في شركات تابعة لها وفيما يلي وصفها

  

  آلليشركة رؤية لتطوير نظم المعلومات وخدمات الحاسب ا ١-١٢-٤

 ٥٠٠,٠٠٠م برأس مال قدرة     ٢٠٠١في عام    لتطوير نظم المعلومات وخدمات الحاسب اآللي      تأسست شركة رؤية  

ريال سعودي، والنشاط الرئيسي للشركة هو توفير خدمات الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات لشركة صـافوال               

  .والشركات التابعة لها
 
 
  



 

 ٤٠ مجموعة صافوال 

  شركة العزيزية بندة التجارية ٢-١٢-٤

 ريـال سـعودي ، تقـوم        ١,٠٠٠,٠٠٠م برأس مال قدرة     ٢٠٠٣التجارية في عام     سست شركة العزيزية بندة   تأ

الشركة بالتعامل في مجال البيع بالتجزئة والبيع بالجملة المرتبطين باألغذية والمواد اإلسـتهالكية، وقـد بـدأت                 

  .م٢٠٠٥الشركة أنشطتها التجارية في الشهور األخيرة من عام 

  

  شركة المرافق الحديثة للتنمية العقارية  ٣-١٢-٤

.  مليـون ريـال سـعودي      ٧٥م برأس مال قدرة     ٢٠٠٤في عام    تأسست شركة المرافق الحديثة للتنمية العقارية     

والهدف الرئيسي من تأسيس الشركة هو أن تقوم باستكمال الخطط التوسعية لقطاع التجزئة، ويتم ذلك عن طريق                 

ا أو تأجيرها، وأيضاً القيام بتنفيذ وإدارة عملية اإلنشاء والتطـوير العقـاري للمراكـز               اختيارها للمواقع، وشرائه  

والتـزال  . وتقوم بعمل ذلك حتى يتثنى لقطاع التجزئة التركيز على إدارة المراكز واألسواق التجاريـة          . التجارية

 المرافـق، وعنـدما يـتم       مجموعة صافوال في مرحلة نقل ملكية األصول العقارية من قطاع التجزئة إلى شركة            

  .اإلنتهاء من ذلك ستصبح شركة المرافق هي القطاع العقاري لشركة صافوال

  

   صافوال لالستثمارات الصناعيةشركة  ٤-١٢-٤

م برأس مال قـدره     ١٩٩٣شركة صافوال لالستثمارات الصناعية هي شركة ذات مسئولية محدودة، تأسسست عام            

  القابـضة   المهيـدب  وشركة %٦٣,٥ة  بشركة هم مجموعة صافوال بنس    المساهمين بال .  مليون ريال سعودي   ١٠

  .%٦٤,٨ بنسبة تحدة للسكرمنشاط الشركة الوحيد هو استثمارها في الشركة ال%. ٣٦,٥ة ببنسللتجارة والصناعة 

  

  شركات أخرى ٥-١٢-٤

 سـعودي،    ريـال  ١,٠٠٠,٠٠٠م برأس مال قـدرة      ٢٠٠٠تكونت شركة االطر لمواد التغليف المحدودة في عام         

 . وتتضمن نشاطات الشركة البيع بالتجزئة والجملة لمواد التعبئة البالستكية واألجهزه المنزلية

  

والغرض من الشركة هـو القيـام باقتنـاء         م في اإلمارات العربية المتحدة،      ٢٠٠٢تكونت شركة تيسير في عام      

  .المشتروات لمجموعة صافوال
  
  

  .   التجاريةا أعمالهماالشركتان السالف ذكرهم أوحتى تاريخ صدور هذه النشرة لم تبد
 
  

  

  



 

 ٤١ مجموعة صافوال 

  العالمات التجارية والحقوق الفكرية األخرى١٣–٤

  

منذ أن تأسست المجموعة وهى تسعى إلى إرساء سمعة متميزة لها عالمتها التجارية، وقد نجحت الشركة في 

 للشركة في  المسجلةتجارية األساسية ويوضح الجدول التالي العالمات ال.تسجيل الكثير من العالمات التجارية

  .مختلف القطاعات
  

 الوصف سم باللغة العربيةاال

  المركز الرئيسي

 صافوال •

   
 اسم وعالمة الشركة •

  قطاع السكر

 األسرة •

 زيادة •

 نواعم •

   
 االسم والعالمة التجارية لسلع تباع بالتجزئة •

 االسم والعالمة التجارية لسلع تباع بالتجزئة   •

  التجارية لسلع تباع بالتجزئة  االسم والعالمة •

  قطاع التجزئة

 العزيزية •

 بندة •

 بندة هايبر ماركت  •

 هايبر بندة •

 حلقة بندة •

 سوق بندة •

  

 االسم والعالمة التجارية لسلسلة األسواق التجارية •

 االسم والعالمة التجارية لسلسلة األسواق التجارية •

 االسم والعالمة التجارية لسلسلة األسواق التجارية •

 م والعالمة التجارية لسلسلة األسواق التجاريةاالس •

 االسم والعالمة التجارية لسلسلة األسواق التجارية •

 االسم والعالمة التجارية لسلسلة األسواق التجارية •

  قطاع زيوت الطعام

 أواليت •

 عافية •

 عافية خيرات •

 العربي •

 الطيب •

 بنت البلد •

 كرم •

 ليزا •

 نخيل •

 روبي •

 روابي •

 ساليت •

   
 تجارية لسلع تباع بالتجزئةاالسم والعالمة ال •

 االسم والعالمة التجارية لسلع تباع بالتجزئة •

 االسم والعالمة التجارية لسلع تباع بالتجزئة •

 االسم والعالمة التجارية لسلع تباع بالتجزئة •

 االسم والعالمة التجارية لسلع تباع بالتجزئة •

 االسم والعالمة التجارية لسلع تباع بالتجزئة •

 التجارية لسلع تباع بالتجزئةاالسم والعالمة  •

 االسم والعالمة التجارية لسلع تباع بالتجزئة •

 االسم والعالمة التجارية لسلع تباع بالتجزئة •

 االسم والعالمة التجارية لسلع تباع بالتجزئة •

 االسم والعالمة التجارية لسلع تباع بالتجزئة •

 االسم والعالمة التجارية لسلع تباع بالتجزئة •

  

  



 

 ٤٢ مجموعة صافوال 

 : حكام وقضاياأ ١٤-٤
 

  .ين قانونيني، يوجد لدى المجموعة نزاع النشرةهذهحتى تاريخ صدور 

  

.  لشركة الشرق للصناعات البالستيكية%)١وهي (النسبة المتبقية  المجموعة متعلق باستحواذالنزاع األول 

ة الشرق للصناعات البالستيكية، رفض بيع حصته وليد الشهري، والذي يعد أحد المساهمين في شرك/ األستاذ

  . إلى صافوال وقدم دعوى إلى المحكمة العليا في الرياض%) ١(

  

، وعند الوصول إلى أي اتفاقية ستقوم المجموعة باإلعالنات اًمستمرما زال ن يلطرفإن النزاع القانوني بين ا

  .  الالزمة للمساهمين وللعامة

  

 م،٢٠٠٥ يونيو ٣٠كما في . الشركةالمطلوب من  مبلغ الزكاةلالقضية الثانية تتعلق بتقييم مصلحة الزكاة والدخل 

 بزكاة شرعية إضافية عن فترات سابقة تتعلق بالشركة وبعض شركاتها قامت مصلحة الزكاة والدخل بالمطالبة

اعترضت اإلدارة على هذه الربوط وتعتقد بأن المصلحة سوف .  مليون ريال سعودي٣٤,٥التابعة الموحدة بمبلغ 

لب ضد طستئناف الا بحالياًمجموعة التقوم و. وبالتالي، لم يتم قيد أي مخصص لهذا المبلغ. تعكس هذه الربوط

  . مصلحة الزكاة والدخل

  

أي توجد لها وال  أخرى مع أي طرف، أي نزاعات قانونيةوبخالف ما تم ذكره أعاله، فليس لدى المجموعة 

  . َأو إدعاءات معلّقةدعاوي قضائية
 
  

 :البحث والتطوير ١٥-٤

  

مر لجودة المنتجات  تتطلب تحسين مست-خاصة قطاع السكر وقطاع زيوت الطعام-إن وحدات العمل في الشركة 

  . وتطوير األنشطة ولكن ال تستلزم القيام بأنشطة البحث والتطوير

  

  



 

 ٤٣ مجموعة صافوال 

 الرسملة: ٥
  

  المديونية وحقوق المساهمين١-٥
 
 عرض"ـ برناً مقتدول هذا الجأيقر  أنبغيوين .م٢٠٠٥ يونيو ٣٠  كما فيركةة الشلمس إلى راه أدندول الجرييش

  فيتضمنة المركة للشدققة الماليةالمتقارير  وال٤٥ في صفحة ٦فقرة " مليات العائج ونتالي المالمركز ليلوتح

   : أسهم حقوق األولوية ار إصدنشرة
  

 يونيو ٣٠ كما في يةسعودال ترياالالف بآال

  م٢٠٠٥

   

 ٤٠٣,٢٧٧ النقد وما يعادله

   

 ١,٧٠٤,٠٣٩ دين قصير األجل

 ١٥٢,٩٣٥  دين طويل األجلالمتداول من القسط 

 ١,٠٢٢,١٦٩ دين طويل األجل 

 ٢,٨٧٩,١٤٣ إجمالي الدين 

   

 ٦٢٣,٤٦٦ حقوق األقلية 

 ١,٢٥٠,٠٠٠ رأس المال

 ٩,٠٠٠ احتياطي عالوة إصدار

 ٣٩٤,٦٣١ احتياطي نظامي
 ٢٥٤,٠٠٠ احتياطي عام

 ٦٩,٦٥٩ ير محققة على االستثماراتأرباح غ
)٥٨,٩١٩( عمالت أجنبية واحتياطيات أخرى  

 ١٩٦,١٣٣ أرباح مبقاة 

 ٢,٧٣٧,٩٧٠  )بما فيها حقوق األقلية(إجمالي حقوق المساهيمن 

  

 ٥,٦١٧,١١٣ العاملإجمالي رأس المال 

   
 ١,٠٥ قوق المساهميننسبة إجمالي الدين إلى ح

 بليون ريال سعودي ١,٢٥من م بمنح سهم مجاني جديد لكل خمسة أسهم مملوكة ليزداد رأس مال الشركة ٢٠٠٥ يوليو ١٦قامت المجموعة في * 

  . ريال سعوديبليون ١,٥إلى 

  

  

  



 

 ٤٤ مجموعة صافوال 

  األسهم المصدرة٢-٥

  

مدفوعة بالكامل، ورأس مال  مصدرة و مليون سهما٣٠ًفي تاريخ إعداد هذه المذكرة بلغ عدد أسهم المجموعة 

م على أساس سهم واحد ٢٠٠٥ يوليو ١٦ وذلك بعد عملية منح السهم المجاني في  ريال سعودي،بليون ١,٥قدره 

 . لوكة أسهم مم٥لكل 

  

 مليون سهماً مصدرة ومدفوعة بالكامل، ورأس ٣٦وبعد االكتتاب في أسهم حقوق األولوية، سيكون لدى الشركة 

  . ريال سعوديبليون ١,٨مال يبلغ 

  

  .لم تصدر الشركة حتى تاريخ اعتماد هذه النشرة أية أسهم مشمولة بحق خيار
 
  

   التغيرات في حقوق المساهمين٣-٥
  

  :م١٩٩٧ات والتحويالت التي تمت في أسهم المجموعة منذ سنة فيما يلي اإلصدار

على إصدار بالموافقة م قراراً بالتوصية للجمعية العمومية غير العادية ٢٠٠٥ يونيو ٢٦أصدر مجلس إدارة المجموعة في 

  . أسهم حقوق األولوية

    

  

القيمة   إجمالي األسهم  الحدث  التاريخ

  االسمية

رأس المال بالريال 

  السعودي

 ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠ ٣,٥٠٠,٠٠٠ الموقف االفتتاحيم٣١/١٢/١٩٩٧

 ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٧,٠٠٠,٠٠٠ )تخفيض القيمة االسمية(تجزأة األسهم  م٢٥/٠٣/١٩٩٨

 ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١١,٠٠٠,٠٠٠ ) أسهم  محتفظ بها٧ لكل  ٤(أسهم منحة  م٢٥/٠٣/١٩٩٨

 ٦٢٨,٥٧١,٤٠٠ ٥٠ ١٢,٥٧١,٤٢٨ ) أسهم  محتفظ بها٧ لكل  ١(أسهم منحة  م٢١/١٢/١٩٩٩

 ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ) أسهم محتفظ بها٣,٦ لكل ١(أسهم منحة  م٠٥/٠٧/٢٠٠٣

 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ) أسهم محتفظ بها٤ لكل ١(أسهم منحة  م١٨/٠٥/٢٠٠٤

 ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ) أسهم محتفظ بها٤ لكل ١(أسهم منحة  م١٩/٠٣/٢٠٠٥

 ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ) أسهم محتفظ بها٥ لكل ١(أسهم منحة  م١٦/٠٧/٢٠٠٥

 ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠ ٣٦,٠٠٠,٠٠٠  إصدار أسهم حقوق األولوية م٢٠٠٥



 

 ٤٥ مجموعة صافوال 

  عرض وتحليل المركز المالي ونتائج العمليات:٦
  

  مقدمة١–٦  
 

م، والقوائم المالية المراجعة ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٢ يبحث هذا القسم في القوائم المالية المدققة لصافوال للفترة من عام

ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه قد تم استخراج المؤشرات  .م٢٠٠٥م و٢٠٠٤لفترة الستة أشهر األولى من عام 

والمعلومات المالية من القوائم المالية المراجعة للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأن القوائم المالية 

  .ادها ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينقد تم إعد

  

م من األعوام الجيدة للشركة، وذلك من الناحية المالية، فقد استطاعت الشركة تحقيق هدف ٢٠٠٤لقد كان عام 

والوصول بصافي األرباح  ريال سعودي بليون ٥ يرمز إلى الوصول بالمبيعات إلى ٥٥٥هدف الـ (  ٥٥٥الـ

ويرجع ذلك إلى تركيز . قبل الموعد المحدد له بعام كامل) م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي خالل عام ٥٠٠إلى 

تجارة التجزئة، وقطاع زيوت الطعام والسمن النباتي، وقطاع السكر، : الشركة على القطاعات األربعة األساسية

عات ما حققته في السنوات السابقة، باإلضافة إلى تحقيق الشركة وقد فاقت نتائج هذه القطا. وقطاع االستثمار

من خالل أداء ، و)ساجكو( فى الشركة السعودية العربية للزجاج  استثماراتهاألرباح رأسمالية ناتجة عن بيع

  .في سوق األسهم السعوديةمحفظتها 
 

ى القطاعات األساسية والتي تمثل م، فتقوم بالتركيز عل٢٠٠٥والبد أن تسير الشركة على نفس النهج فى عام 

  .   العامل األساسي لنشاط الشركة وهذا ما تؤكده استراتيجية الشركة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦ مجموعة صافوال 

   قائمة المركز المالي٢–٦
  

 
 

النصف األول  بأالف الرياالت السعودية
  م٢٠٠٥

      ) أشهر٦(
 غير مراجعة

النصف األول 
م٢٠٠٤  

     ) أشهر٦(
 غير مراجعة

  م٢٠٠٤
 المالية القوائم

 مراجعة

  م٢٠٠٣
 القوائم المالية 

 مراجعة

م      ٢٠٠٢
 القوائم المالية 

 مراجعة

 ١٠٦,٦٧٥ ٤٠٣,٢٧٧٩٤,٥٦١٢٦٣,٧٨٦١٦٦,٣٧٢ نقدية وبنود شبه نقدية

 - -٣٦٦,٢٠٠١٦٦,١٥٥١٣٧,٦٩٩  للبيعأوراق مالية متاحة

 ٣٩٣,١٦٢ ٨٤٥,٠٧٦٢٩٦,٤٧٦٦١٨,٠٨٨٢٩٤,١٩٠  صافي–مدينون 

 ٤١٥,٩٣٩ ١,٠٠٥,٥٩٩٥١٦,٣١٤٩٧٢,٧٢٥٥٣٧,٨٠٦  صافي–المخزون 

 ٩٢,١٠٤ ٢٦٩,٥٣٦٢٠٥,٦٢١١٤٨,٢٧٥١١٢,٧٠٢ أخرى وموجوداتمقدمة مدفوعات 

 ١,٠٠٧,٨٨٠ ٢,١٤٠,٥٧٣١,١١١,٠٧٠ ٢,٨٨٩,٦٨٨١,٢٧٩,١٢٧ إجمالي الموجودات المتداولة
       

 ٤٦٨,٤٠٦ ٧٦٢,٢٠٩٥٨٨,١٥٠٦٦٤,٩٠٢٦٦٩,٣٣٧  صافي –رات استثما

 ١١٨,٤٨٠ ١٣٤,٩١٩١٠٨,٩١٠١٣٩,٩٠٢١٠٩,١٤١  صافي –شهرة 

 ١٣,٧٨٠ ٧٧,٨٠٦٤٠,٣٤٧٦١,٥٧٦٢٢,٣٩٩ موجودات غير متداولة أخرىصافي 

 ١,٨٦٣,٠٨٨ ٣,٤٤٨,٧٥٤٢,٣٨٢,٢١٣٣,١٨٧,٩٨٥٢,٠٢٦,٥٢٩  صافي–موجودات ثابتة 

 ٣,٤٧١,٦٣٤ ٧,٣١٣,٣٧٦٤,٣٩٨,٧٤٧٦,١٩٤,٩٣٨٣,٩٣٨,٤٧٦ إجمالي الموجودات
       

 ٢٨٤,١٣٥ ١,٧٠٤,٠٣٩٩٩١,٠٤١٩٩٢,١٦٣٧٣٨,٦٩٥ اقتراضات قصيرة األجل

 ٨١,٧٦٦ ١٥٢,٩٣٥٩٧,٠٥٨١٦٤,٨٥٧٧٢,٥٥٨  من دين طويل األجلالجزء المتداول

 ٣٤٥,٥٧٨ ٨٤٦,٣٧٨٣١٣,٥٧٠٧٤٨,٧٢١٤٠٤,٩٣٣ دائنون

 ٢٩٢,٨٥٨ ٦١٦,٩٢٢٢٩٠,٦٩٥٢٩٨,٣٥٦١٧٩,٧٢٠   ومطلوبات أخرى مستحقة اتفورمص

 ١,٠٠٤,٣٣٧ ٣,٣٢٠,٢٧٤١,٦٩٢,٣٦٤٢,٢٠٤,٠٩٧١,٣٩٥,٩٠٦ إجمالي المطلوبات المتداولة
       

 ٨٩,٣٢١ ١٣٢,٤٧٨١٠٤,٠٥٩١٢١,٩٣٨١٠٩,٣٠٨ ذمم دائنة طويلة األجل

 ٢١٠,١٣١ ١,٠٢٢,١٦٩٢٨٠,٠٥٣١,٠٥٩,٢٧٤١٤١,٠٥٤ ويل األجلدين ط

 ٦٦,١١٨ ١٠٠,٤٨٥٧٨,٤٣٦١٠٦,٣٧٦٧١,٨٧١ مكافأة نهاية الخدمة

 ١,٣٦٩,٩٠٧ ٤,٥٧٥,٤٠٦٢,١٥٤,٩١٢٣,٤٩١,٦٨٥١,٧١٨,١٣٩ إجمالي المطلوبات
      

 ٣٨٤,٠٣٨ ٦٢٣,٤٦٦٤٠٥,٧٥٥٦٣٢,٣٩٨٣٧٠,٤٩٥ حقوق األقلية

 ٦٢٨,٥٧١ ١,٢٥٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٨٠٠,٠٠٠ رأس المال

 ٣٨٠,٤٢٩ ٩,٠٠٠٩,٠٠٠٩,٠٠٠٢٠٩,٠٠٠  رأس المالعالوة إصدار

 ٣١٤,٢٨٦ ٣٩٤,٦٣١٣٤٤,٣٩٤٣٩٤,٦٣١٣٤٤,٣٩٤ احتياطي نظامي

 ٢٥٤,٠٠٠ ٢٥٤,٠٠٠٢٥٤,٠٠٠٢٥٤,٠٠٠٢٥٤,٠٠٠ احتياطي عام

 - -٦٩,٦٥٩١٥,٢٩٣٢٠,٨٥٨ أرباح غير محققة على االستثمارات

)٤٩,٨٦٦( (٦٣,٤٥٢)(٦١,٣٧١) )٦٣,٤٥٢()٥٨,٩١٩( عمالت أجنبية تعديالت تحويل   

 ١٩٠,٢٦٩ ١٩٦,١٣٣٢٧٨,٨٤٥٤٥٣,٧٣٧٣٠٥,٩٠٠ ةمبقاأرباح 

 ١,٧١٧,٦٨٩ ٢,٧٣٧,٩٧٠٢,٢٤٣,٨٣٥٢,٠٧٠,٨٥٥١,٨٤٩,٨٤٢ إجمالي حقوق المساهمين
      

 ٣,٤٧١,٦٣٤ ٧,٣١٣,٣٧٦٤,٣٩٨,٧٤٧٦,١٩٤,٩٣٨٣,٩٣٨,٤٧٦ ي المطلوبات وحقوق المساهمينإجمال



 

 ٤٧ مجموعة صافوال 

   قائمة الدخل٣–٦
م      ٢٠٠٢

 ) شهرا١٢ً(
 مراجعة

م        ٢٠٠٣
 ) شهرا١٢ً(

 مراجعة

م      ٢٠٠٤
 ) شهرا١٢ً(

 مراجعة

النصف األول 
م٢٠٠٤  

     ) أشهر٦(
    غير مراجعة

النصف األول 
م٢٠٠٥  

      )شهر أ٦(
  غير مراجعة

 بأالف الرياالت السعودية

 اإليراداتصافي  ٣,١٤٢,٩١٣ ٢,٣٥٥,٨٥٠ ٥,٦٠١,٩٧٩ ٤,١٢٧,٨٠١ ٣,٦٢٣,٧٣٦
 اإليراداتتكلفة  )٢,٦٤٦,٧٧٢( )١,٩٣٢,٠٠٢( )٤,٦٨٣,٨٢٢( )٣,٣٢٤,٦١٤( )٢,٨٤٦,٢١٣(

 حإجمالي الرب ٤٩٦,١٤١ ٤٢٣,٨٤٨ ٩١٨,١٥٧ ٨٠٣,١٨٧ ٧٧٧,٥٢٣
            

 وتسوقبيع  )٢٥٤,٥٧٢( )١٩٥,٣٦٠( )٤٥٣,٨٦٥( )٣٧٦,٢٧٨( )٣٦٤,٥٢٣(
 مصاريف عمومية وادارية )١٣٧,٨٦٠( )١٠٨,٤٠٩( )٢٤١,٧٢٤( )٢١١,٢٧١( )٢٢٥,٤٣٦(

 دخل التشغيل ١٠٣,٧٠٩ ١٢٠,٠٧٩ ٢٢٢,٥٦٨ ٢١٥,٦٣٨ ١٨٧,٥٦٤
            

 استثماراتصافي إيرادات  ١٥٧,٠٩٨ ٦٠,٦٦٩ ٣٦٢,٧٧٣ ١٧٤,٩٨٥ ٩٤,٢٦٦
 نفقات تمويل - - )٥٥,٣٠٨( )٣٠,٣٧٩( )٣٢,٢٩٦(

 أخرى ) مصاريف(إيرادات  - - ٦٢,٥٥٨ ١٩,٥٩١ ٤٣,٩٢٦
  خسارة استبعاد موجودات ثابتة  - -  -  -  )٨,١٩١(

- - - ٢,٣٣٢( ١٥,٦٣٧( 
تمويلية ) مصاريف(صافي إيرادات 

 أخرىوإيرادات 

 صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية  ٢٥٨,٤٧٥  ١٩٦,٣٨٥ ٥٩٢,٥٩١ ٣٧٩,٨٣٥ ٢٨٥,٢٦٩

            

)٦,٤٦٧( )٤,٠٢٢( )١٩,١٧٤( )٧,٠٠٥( )٩,٠٤٢( 
 وضريبة الدخل الزكاة الشرعية

 األجنبية

 صافي الدخل قبل حقوق األقلية ٢٥٢,٠٠٨ ١٩٢,٣٦٣ ٥٧٣,٤١٧ ٣٧٢,٨٣٠ ٢٧٦,٢٢٧

            

 حقوق األقلية )٣٣,٤١٢( )٣٦,٢١٨( )٧١,٠٤٣( )٧١,٧٤٩( )٦٨,٦٦٥(

 صافي الدخل ٢١٨,٥٩٦ ١٥٦,١٤٥ ٥٠٢,٣٧٤ ٣٠١,٠٨١ ٢٠٧,٥٦٢

            

٧,٣ ٥,٢ ١٦,٧ ١٠,٠ ٦,٩ 
 مليون ٣٠على أساس  (ربحية السهم

  *)سهم
  

 سهماً ويزيد ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ألسهم م بمنح سهم مجاني جديد لكل أربعة أسهم مملوكة ليصبح إجمالي عدد ا٢٠٠٥ مارس ١٩قامت المجموعة في * 

م بمنح سهم مجاني جديد لكل خمسة أسهم مملوكة ليصبح ٢٠٠٥ يوليو ١٦ثم قامت الشركة في .  ريال سعوديبليون ١,٢٥رأس مال الشركة إلى 

. ريال سعوديبليون ١,٥ سهماً ويزداد رأس مال الشركة إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠إجمالي عدد األسهم 



 

 ٤٨ مجموعة صافوال 

  قدية قائمة التدفقات الن٤–٦
 

النصف األول  بأالف الرياالت السعودية
م٢٠٠٥  

      ) أشهر٦(
 غير مراجعة

النصف األول 
م٢٠٠٤  

      ) أشهر٦(
 غير مراجعة

م      ٢٠٠٤
 ) شهرا١٢ً(

 مراجعة

م      ٢٠٠٣
 ) شهرا١٢ً(

 مراجعة

م     ٢٠٠٢
 ) شهرا١٢ً(

 مراجعة

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ٢٠٧,٥٦٢ ٣٠١,٠٨١ ٥٠٢,٣٧٤ ١٥٦,١٤٥ ٢١٨,٥٩٦  الربحصافي
    التعديالت لتسوية صافي الربح مع صافي النقد من العمليات

)١٥٧,٠٩٨( االستثماراتالدخل من صافي   )٧٠,٨٢٣(  )٣٦٢,٧٧٣(  )١٧٤,٩٨٥(  (٩٤,٢٦٦) 
 ٢٧,٥٩٤ ٢٥,٣٩٥ ٢١,٣٦٧ - - إطفاءات

 ١٤٠,٠٢٩ ١٣١,٣٤٥ ١٦٠,٧٧٠ - - استهالكات
 - - - ٧٦,٥٦٥ ١٠٥,٦٣٦  إطفاءات واستهالكات

)١,٠١٤( ٤٦٣ - -  أرباح بيع موجودات ثابتة) خسائر(  ٨,٠٩٧ 
حصة حقوق األقلية من صافي أرباح 

 ٦٨,٦٦٥ ٧١,٧٤٩ ٧١,٠٤٣ ٣٦,٢١٨ ٣٣,٤١٢ الشركات التابعة الموحدة
     التغيرات في موجودات ومطلوبات تشغيلية 

)٣٢٣,٨٩٨( - - ذمم مدينة  )١٣,٩٥٢(  ١٧,٢٩١ 
)٤٣٤,٩١٩( - - المخزون  )١٢١,٨٦٧(  ٦٠,١٣٥ 

)٣٥,٥٧٣( - - مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى  )٢٠,٥٩٨(  )٤,٩٥٨(  

)١٢,٦٦٢( ١٢,٩٧٩ ٣٧٨,٣٩١ - - ذمم دائنة  
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 

)١٩,٣٤٥( ٣٥,٥١٩ ١١٩,٢٦٢ - - أخرى  

 ٤,٦٠٢ ٥,٧٥٣ ٣٤,٥٠٥ - - للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 
)١٢١,٩٩١( التغيرات في موجودات ومطلوبات تشغيلية   )١٧٧,٣٠٥(  -- - 

 ٤٠٢,٧٤٤ ٢٥١,٤٠٥ ١٣١,٠١٢ ٢٠,٨٠٠ ٧٨,٥٥٥ صافي النقد الناتج عن العمليات
      

      التدفقات النقدية من نشاطات االستثمار

)٥١٨,٣٠٧( - - إضافات على استثمارات متاحة للبيع  )١٤١,٤٧١(  - 

 - ١٧٢,٢٨٧ ٥١٩,٦٤٠ - - متحصالت بيع استثمارات متاحة للبيع

 ١٠٠,٨٢٥ ١١٢,٩٢٤ ١٢٠,٩٩٠ ١٢٠,٩٩٠ ١٠٠,٨٢٥ أرباح موزعة مقبوضة من شركة زميلة
 ٣٢,٤١٣ ٣٩٤ ١٠٢,٨٧٦ - - صافي متحصالت بيع استثمارات

)٢٢٠,٧٣٤( إضافات على االستثمارات  ٣٠,٤٠٤( ١,١٤٨(  )١٠,٧٨٠(  - 

)٢,٤٧٤( تعديالت الشهرة/صافي إضافات  )٣,٥٨٢(  )٢٤,٧٢٠(  )٥,٥٨٦(  ٢,٤٩٤ 
)٢٢,١٠٣( إضافات على موجودات غير متداولة أخرى  )٢١,٥٠٦(  )٤٦,٥٠٤(  )١٩,٠٨٩(  )٨,٠٣٤(  

 - - ١٧,٦٠٨ - - متحصالت بيع موجودات ثابتة
صافي الرصيد االفتتاحي للموجودات الثابتة 

)٢٧٨,٥٥٣( - - ابعة المشتراهالخاصة بالشركات الت  - - 

)٣٥٠,٦٢٣( إضافات على موجودات ثابتة  )٤٢٤,٨٧٨(  )١,٠٦١,٧٤٤(  )٣٠٧,٣٥٨(  )١٧٢,٤٧٨(  
صافي النقد المستخدم في نشاطات 

)٤٩٥,١٠٩( االستثمار  )٣٢٧,٨٢٨(  )١,١٩٩,١١٨(  )١٩٨,٦٧٩(  )٤٤,٧٨٠(  



 

 ٤٩ مجموعة صافوال 

 
النصف األول  بآالف الرياالت السعودية

م٢٠٠٥  
      ) أشهر٦(

 غير مراجعة

النصف األول 
م٢٠٠٤  

      ) أشهر٦(
 غير مراجعة

م      ٢٠٠٤
 ) شهرا١٢ً(

 مراجعة

م      ٢٠٠٣
 ) شهرا١٢ً(

 مراجعة

م     ٢٠٠٢
 ) شهرا١٢ً(

 مراجعة

      التدفقات النقدية من نشاطات التمويل
قصيرة بنكية قروض صافي التغير في 

 ٣٣,٧٥٦ ٤٥٤,٥٦٠ ٢٥٣,٤٦٨ ٢٥٢,٣٤٥ ٧١١,٨٧٦ األجل
)٧٢,٥٥٨( - - تسديد قروض طويلة األجل   )٨١,٧٦٥(  )٣٠٣,٧٤٣(  

 ٦١,٧١٣ ٣,٤٨٠ ١,٠٨٣,٠٧٧ - - إضافات على قروض طويلة األجل
)٤٩,٠٢٧(  صافي التغير في قروض طويلة األجل  ١٦٣,٤٩٩ - - - 

)٤٢,٣٤٤(  وأخرىاألقلية في اتتغيرصافي ال  )٩٥٨(  ٨٥,٢٩٢( ١٩٠,٩٠٣(  )١٧,٢٦١(  

)٦٤,٤٦٠( أرباح موزعة مدفوعة  )١٧٩,٦٦٩(  )٢٨٩,٣٧٠(  )٢٨٤,٠١٢(  )١٣٤,٣٢٤(  

)٣٥٩,٨٥٩( ٦,٩٧١ ١,١٦٥,٥٢٠ ٢٣٥,٢١٧ ٥٥٦,٠٤٥ صافي النقد الناتج عن نشاطات التمويل  

      

)٧١,٨١١( ١٣٩,٤٩١ صافي التغير في النقد وما يعادله   ١,٨٩٥( ٥٩,٦٩٧ ٩٧,٤١٤(  

 ١٠٨,٥٧٠ ١٠٦,٦٧٥ ١٦٦,٣٧٢ ١٦٦,٣٧٢ ٢٦٣,٧٨٦ ادله كما في بداية السنةنقد وما يع
 ١٠٦,٦٧٥ ١٦٦,٣٧٢ ٢٦٣,٧٨٦ ٩٤,٥٦١ ٤٠٣,٢٧٧ نقد وما يعادله كما في نهاية السنة

      

  



 

 ٥٠ مجموعة صافوال 

   تحليل نتائج العمليات٥–٦

  

  المبيعات 

، أو بنسبة نمو سنوية تقدر بـ سنوياً% ٢٤,٣م ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٢بلغ معدل النمو للمبيعات ما بين األعوام من 

 اتقوده القطاعت بنمو قوي هذه الزيادات نتجت متأثرة. م٢٠٠٤في عام % ٣٥,٧م و ٢٠٠٣في عام % ١٣,٩

يرجع ذلك في األساس إلى عملية دمج وتوحيد ( قطاع التجزئة، وقطاع السكر، وقطاع زيوت الطعام: التالية

  ). م٢٠٠٤ التي تأسست في عام شركة صافوال بهشار وهي ، أال التابعة للشركة اإليرانيةاألنشطة

  

م ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٢ويوضح الجدول التالي حصة قطاعات المجموعة في إجمالي مبيعات السنوات من عام 

  :م٢٠٠٥م و٢٠٠٤وفترة الستة أشهر األولى من عام 

  
النصف األول  يةسعودال ترياالال بماليين

م٢٠٠٥  
      ) أشهر٦(

 

النصف األول 
م٢٠٠٤  

      ) أشهر٦(
 

م        ٢٠٠٤

) شهرا١٢ً(  

م        ٢٠٠٣

) شهرا١٢ً(  

م        ٢٠٠٢

) شهرا١٢ً(  

 ١,٥٢٤ ١,٦٧٥ ١,٨٨٣ ٨٦٨ ٩٩٤ قطاع التجزئة 

 ١,٠٦٤ ١,٢٧٦ ٢,٣٠٨ ٨٢٦ ١,٢٨٣ قطاع زيوت الطعام

 ٧٤٣ ٨٩٣ ١,٠٩٤ ٥٢٠ ٦٧٥ قطاع السكر

 ١٥٩ ١٣٤ ١٥٠ ٦٧ ٨٦ قطاع التغليف

 ١٧٦ ١٩٠ ٢١٠ ١٠٢ ١٢٩ هرفي

تتضمن التعديالت الناتجة (أخرى 

  )القوائم الماليةإزالة عن 
)٢٤(  )٢٦(  )٤٣(  )٤٠(  )٤٢(  

 ٣,٦٢٤ ٤,١٢٨ ٥,٦٠٢ ٢,٣٥٦ ٣,١٤٣ إجمالي

  اإلدارة المالية بصافوال: المصدر

  

 زاد حجم فقد. يعتبر قطاع زيوت الطعام في الوقت الحالي من أكبر قطاعات المجموعة من حيث حجم المبيعات

م، وهو ما ٢٠٠٣ ريال سعودي في عام بليون ١,٣م إلى ٢٠٠٢ ريال سعودي في عام بليون ١,١مبيعاته من 

م ازداد حجم مبيعات هذا القطاع بنسبة تزيد على ٢٠٠٤وفي عام %. ٢٠يمثل زيادة سنوية في النمو بنسبة 

الرئيسي لهذه الزيادة إلى عملية دمج  ريال سعودي، ويرجع السبب بليون ٢,٣ليصل إجمالي مبيعاته إلى % ٨٠

  .)شركة صافوال بهشار (األنشطة اإليرانية

  

ويعتبر قطاع التجزئة هو ثاني أكبر القطاعات بالمجموعة، وخالل الثالث سنوات الماضية زاد حجم مبيعاته بشكل 

م، ثم إلى ٢٠٠٣ ريال سعودي في عام بليون ١,٧م، إلى ٢٠٠٢ ريال سعودي في عام بليون ١,٥من : مطرد

في عام % ١٢م و٢٠٠٣في عام % ١٠م، وهو ما يمثل زيادة نسبتها ٢٠٠٤ ريال سعودي في عام بليون ١,٩

  .م٢٠٠٤



 

 ٥١ مجموعة صافوال 

 ريال سعودي  في عام بليون ١,١ويعتبر قطاع السكر ثالث أكبر القطاعات بالشركة، حيث بلغت مبيعاته 

. م٢٠٠٢ ريال سعودي في عام ليونب ٠,٧م، و٢٠٠٣ ريال سعودي في عام بليون ٠,٩م، مقارنة بـ ٢٠٠٤

  .وترجع أسباب تلك الزيادة في المبيعات إلي زيادة حجم اإلنتاج نتيجة للمشاريع التوسعية في الطاقة اإلنتاجية

  

  إجمالي الربح

ونظراً لتوحيد . م٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٢خالل الفترة من عام % ٢٢إلى % ١٥تراوح هامش الربح اإلجمالي ما بين 

 بمعدل مساهمة كل قطاع، والتي يمكن أن  بشدةات المجموعة المختلفة، فإن إجمالي الربح يتأثرالعديد من قطاع

ويوضح الجدول أدناه حصة قطاعات المجموعة في إجمالي الربح لألعوام من . يكون لها ربحية مختلفة جداً

  :م٢٠٠٥م و٢٠٠٤م، وفترة الستة أشهر األولى من عام ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٢

  
  %إجمالي الربح 

 

النصف األول 
م٢٠٠٥  

      ) أشهر٦(
 

النصف األول 
م٢٠٠٤  

      ) أشهر٦(
 

م        ٢٠٠٤

) شهرا١٢ً(  

م        ٢٠٠٣

) شهرا١٢ً(  

م        ٢٠٠٢

) شهرا١٢ً(  

%١٨,٨ قطاع التجزئة   ١٧,٧%  ١٧,١%  ١٨,٩%  ١٧,٣%  

%١٣,٦ قطاع زيوت الطعام  ١٨,٧%  ٢٠,٦ ١٤,٨٥%  ٢٦,٥%  

%١٢,٦ قطاع السكر  ١٥,٤%  ١٤,٠%  ١٥,٤%  ٢١,٤%  

%١٤,٤ قطاع التغليف  ١٧,٤%  ١٧,٦%  ٢٤,٣%  ٢٢,٠%  

%٢٥,٣ هرفي  ٢٣,٤%  ٢٣,١%  ٢٣,١%  ٢١,٥%  

%١٥,٨ إجمالي  ١٨,٠%  ١٦,٤%  ١٩,٥%  ٢١,٥%  

  اإلدارة المالية بصافوال: المصدر

  

وذلك % ١٩و% ١٧ ما بين مستقرقطاع البيع بالتجزئة  الناتج منربح الإجمالي ويتضح من خالل هذا الجدول أن 

  . ونالمستهلكيتأثر بها تدريجية،  عادة ما تكون التية، وكلفالت تقلبات في ةأي، حيث أن طبيعة العملبسبب 

  

م إلى ٢٠٠٢قطاع زيوت الطعام النخفاض مستمر على مدار الفترة من عام  الناتج منربح الإجمالي تعرض 

 سعر رفع  نتيجة لعدم استطاعة القطاع بمصرصر مات فيالعملي إجمالي ضاخفان) ١: م لسببين رئيسيين٢٠٠٤

. مصر في تاعمليالالذي أضعف إجمالي ربح و م٢٠٠٣ في عام  المصريجنيهض الاخفان تأثيرات لمواجهةبيع ال

 الربحية حيث  هامش، مما أدى إلى انخفاضيرانإ بدمج وتجميع األنشطة في -م٢٠٠٤في عام -قيام القطاع ) ٢

  . السوق السعودية في عليهما هوم أقل يران في إهامشأن هذا ال

  

مما أدى إلى قيام الشركة بزيادة التصدير تدريجياً إلى األسواق ، ة تكرير السكر طاق بتوسيع السكرقام قطاع

اإلقليمية المجاورة، التي يعتبر هامش الربح فيها أقل من مثيله بالسوق المحلي، والتي تفرض رسوماً جمركية 



 

 ٥٢ مجموعة صافوال 

م ٢٠٠٣ طناً في عام ١٢٠,٠٠٠ولقد بلغ حجم تصدير السكر المكرر حوالي . كررمالالسكر على استيراد 

 .   م٢٠٠٤ طناً في عام ٢٧٠,٠٠٠و

  

 الربح  هامشانخفاض فيإلى فترة صعبة أدت السوق ب واجه قطاع التغليف ،خالل السنوات القليلة الماضيةو

 حيث أنها إحدى الشركات لتغليفل  صافوالقطاعداء أأثر التغليف بالسوق المحلي، ونتيجة لذلك ت شركات غلبيةأل

  . هامش ربحيتهفي إجماليالرائدة في هذا المجال بالسوق، وبالتالي عانى من انخفاض 

  

 وتعد هرفي .وذلك خالل الثالث سنوات الماضية %٢٣و% ٢٢ ما بين مستقر هرفي ربحهامش إجمالي يعتبر 

  %.٧٠صافوال نسبة  فيها مجموعة ام السريعة، وتملكإحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الطع

   

  مصاريف التشغيل

م ٢٠٠٣في عام % ٣م؛ فقد ارتفعت بنسبة ٢٠٠٤م و٢٠٠٢ فيما بين عام المبيعات والتسويقزادت مصاريف 

% ٢٣، وبنسبة )م٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام ٣٧٦م إلي ٢٠٠٢ مليون ريال سعودي في عام ٣٦٥من (

 مليون ريال سعودي في عام ٤٥٤م إلي ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام ٣٧٦من (م ٢٠٠٤في عام 

 مقارنة بحجم المبيعات من سنة إلى أخرى، ففي المبيعات والتسويقومع ذلك انخفضت نسبة مصاريف ). م٢٠٠٤

 م فكانت النسبة٢٠٠٤م، أما في عام ٢٠٠٣في عام % ٩، بينما كانت النسبة %١٠م كانت النسبة ٢٠٠٢عام 

م إلى ٢٠٠٤عام % ٨,٣م، من ٢٠٠٥ خالل الستة أشهر األولى من عام  أيضاًنخفاضدث نفس اال ح%.٨

  .م٢٠٠٥عام % ٨,١

  

في عام % ١٣فقد انخفضت بنسبة . م٢٠٠٤م و٢٠٠٢وانخفضت المصاريف العمومية واإلدارية فيما بين عام 

، وفي )م٢٠٠٣ل سعودي في عام  مليون ريا١٩٦م إلي ٢٠٠٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٢٥من (م ٢٠٠٣

 مليون ٢٤٢م إلي ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام ١٩٦من % (٢٣م زادت المصاريف بنسبة ٢٠٠٤عام 

. وتوحيد نتائجها المالية) في إيران وكازاخستان(نتيجة لدمج األنشطة التجارية ) م٢٠٠٤ريال سعودي في عام 

رية مقارنة بحجم المبيعات من سنة إلى أخرى، ففي عام ومع ذلك انخفضت نسبة المصاريف العمومية واإلدا

هذا  %.٤م فكانت النسبة ٢٠٠٤م، أما في عام ٢٠٠٣في عام % ٥، بينما كانت النسبة %٦م كانت النسبة ٢٠٠٢

  . م٢٠٠٥عام % ٤,٣م إلى ٢٠٠٤عام % ٤,٦م، من ٢٠٠٥رر في الستة أشهر األولى من عام كت نالتحس

  

  دخل االستثمار

 مليون ريال سعودي ٩٤م بلغ دخل االستثمارات ٢٠٠٢رات صافوال باستمرار عائداً جذاباً، ففي عامتدر استثما

ويوضح .  مليون ريال سعودي٣٦٢م بلغ ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي وفي عام ١٧٥م بلغ ٢٠٠٣وفي عام 

أشهر األولى من ، والستة م٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٢دخل استثمارات المجموعة بين األعوام من الجدول التالي تفاصيل 

  :م٢٠٠٥م و ٢٠٠٤عامي 



 

 ٥٣ مجموعة صافوال 

النصف األول   بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠٠٥

النصف األول 

  م٢٠٠٤

  م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤

حصة أرباح من شركة 

  )المراعي(زميلة 

١٣٨,٩١٤  ١٤٠,٦٥٣  ١٤١,٨٣٥  ٦٠,٣٧٠  ٦٨,١٥٤  

  ٣,٦٢٩  -  ٨٩,٠٠٤  -  ١٣١  ربح من بيع استثمار

 متاحة ربح من استثمارات

  للبيع

٣٠,٩٢٦  ١١٨,١٧٤  -  ٨٢,٨٧٣  -  

  )٤٨,٢٧٧(  ٣,٤٠٦  ١٣,٧٦٠  ٢٩٩  ٥,٩٤٠  )مخصصات، تعديالت(آخر 

  ٩٤,٢٦٦  ١٧٤,٩٨٥  ٣٦٢,٧٧٣  ٦٠,٦٦٩  ١٥٧,٠٩٨  المجموع 
  اإلدارة المالية بصافوال: : المصدر

  

لسعودية العربية للزجاج  فى الشركة ا استثماراتها أرباح رأسمالية ناتجة عن بيعالمجموعة تحققم ٢٠٠٤في عام 

  .)ساجكو(

  

  استثمارات متاحة للبيع

 بالمائة من رأس مال عدد من الشركات ٢٠تتكون االستثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصص تقل عن 

. وتعتبر هذه االستثمارات استثمارات قصيرة األجل، لذا فهي تقيم وتسجل كموجودات متداولة. المساهمة المحلية

ولم تقم المجموعة . موضحة أدناهم ٢٠٠٥ يونيو ٣٠و م ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ هذه االستثمارات كما في تفاصيل

  .  م باالستثمار في مثل هذه النشاطات٢٠٠٤قبل عام 

  
  م ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في   م  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠كما في   وديةبآالف الرياالت السع

  ٤٩,٦٤٩  ١٠,١٦٨  سابك

  ٨٨,٠٥٠  ٢٥٦,٦٠٠  اسمنت اليمامة

  -  ٩٩,٤٣٢  االتصاالت السعودية

  ١٣٧,٦٩٩  ٣٦٦,٢٠٠  المجموع
  اإلدارة المالية بصافوال: : المصدر

  

  ذمم مدينة

 مليون ريال ٢٩٤ مليون ريال سعودي إلى ٣٩٣ن م م٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٢ فيما بين عام -انخفضت الذمم المدينة 

وترجع هذه الزيادة في الذمم المدينة .  مليون ريال سعودي٦١٨م إلى ٢٠٠٤سعودي، وارتفعت بعد ذلك في عام 

 إضافةً إلى ذلك، .م٢٠٠٤إلى قيام المجموعة بدمج األنشطة التجارية الجديدة التي استحوذت عليها في عام 

م، نتيجة إلى التحسن في مبيعات ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ مليون ريال سعودي كما في ٨٤٥ إلى ازدادت الذمم المدينة

   .المجموعة وأيضاً نتيجة إلى موسمية بعض من وحدات العمل بالمجموعة



 

 ٥٤ مجموعة صافوال 

  المخزون

.  من سنة إلي أخرى، مقترناً بزيادة حجم مبيعات الشركة-م٢٠٠٤م و٢٠٠٢فيما بين عام -ارتفع حجم المخزون 

 مليون ريال سعودي في عام ٥٣٨ إلىم ٢٠٠٢ مليون ريال سعودي في عام ٤١٥ المخزون من قيمةارتفعت و

وترجع هذه الزيادة في المخزون إلى قيام المجموعة  .م٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام ٩٧٣إلى وم ٢٠٠٣

قراً ما بين نهاية  حجم المخزون ظل مست.م٢٠٠٤بدمج األنشطة التجارية الجديدة التي استحوذت عليها في عام 

مليون ريال سعودي فقط ليصل إلى  ٣٣م، حيث ازداد حجم المخزون بـ٢٠٠٥ يونيو ٣٠م إلى ٢٠٠٤عام 

  .   مليون ريال سعودي١,٠٠٦

  

  االستثمارات

  :تتمثل استثمارات الشركة فيما يلي

تقيد % (٥٠و% ٢٠استثمارات في شركات زميلة تمتلك فيها المجموعة حصصاً فعلية بنسبة تتراوح بين  •

 )على أساس طريقة حقوق الملكية

تقيد على أساس طريقة حقوق (استثمارات في شركات تابعة غير موحدة تحت اإلنشاء أو قيد التصفية  •

 )الملكية

في رأس مال عدة % ٢٠استثمارات أخرى في حقوق الملكية تتكون بشكل رئيسي من حصص تقل عن  •

 ).تقيد بسعر التكلفة(راض تجارية شركات، وال تحتفظ بها مجموعة صافوال ألغ
 



 

 ٥٥ مجموعة صافوال 

  :م إلى اآلتي٢٠٠٤ ديسمبر ٣١وتنقسم استثمارات الشركة كما في 
  

 يونيو ٣٠كما في   يةسعودال ترياالال بماليين -الوصف

 م ٢٠٠٥

 ٣١كما في 

  م٢٠٠٤ديسمبر 

      استثمارات في شركات زميلة

  ٦١١,١  ٥٧٨,٥  )المملكة العربية السعودية(شركة المراعي المحدودة  •

  ٩,٩  ٦,٤  )إيران(استثمارات متعددة في حقوق الملكية  •

  ٥,٥  ٥,٥  )الصين(شاندونغ زيوانغ صافوال أويلز آند فاتس كمباني ليمتد  •

المملكة العربية (عربية لتقنية المياه المالحة المحدودة الشركة ال •

  )السعودية

٠,٢  ٠,٢  

  )٥,٧(  )٥,٧(  مطروحاً منها مخصص انخفاض قيمة استثمارات في شركات زميلة •

    ٠,٢  استثمار في المغرب •

  ٦٢١,٠  ٥٨٥,١  
      

      استثمارات في شركات تابعة

  ٨,٨  ٨,٨  شركة صافوال لألغذية الخفيفة •
      

      مارات أخرى في حقوق الملكيةاستث

  ٤١,١  ٤١,١  )المملكة العربية السعودية(شركة العزيزية لالستثمار التجاري  •

  ١٥,٠  -  استثمار في مصر* •

  -  ١٣٧,٥  استثمار شركة صافوال للتغليف في شركة الشرق للصناعات البالستيكية •

  -  ١٠,٨  )استثمارات أخرى(هرفي  •

االستثمارات األخرى في حقوق مطروحاً منها مخصص انخفاض قيمة  •

  الملكية

)٢١,١(  )٢١,١(  

  ٣٥,٠  ١٦٨,٣  

الشركة المصرية المتحدة (التكاليف األولية التي تحملتها المجموعة إلنشاء المصنع الجديد لتكرير السكر بمصر : استثمار في مصر*

  )للسكر

   اإلدارة المالية بصافوال - م٢٠٠٥ ، النصف األولالقوائم المالية المدققة لمجموعة صافوال -م٢٠٠٤: المصدر

  

  مصاريف الشهرة

تمثل مصاريف الشهرة زيادة تكلفة االستثمارات عن القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم شراؤها، ويتم 

  . سنة٢٠إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت على فترة ال تتجاوز 
    

 
  



 

 ٥٦ مجموعة صافوال 

  موجودات أخرى

  :ليتتمثل الموجودات األخرى فيما ي

ويتم . نفقات مؤجلة تتكون من مصروفات تحملتها المجموعة لتأسيس منافذ تجزئة جديدة ومشاريع أخرى •

إطفاء هذه المصروفات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار الفترة المقدرة لالنتفاع بها بحيث ال تزيد 

 .عن خمس سنوات

ندوق التنمية الصناعية السعودي ورسوم تشتمل النفقات المؤجلة أيضاً على رسوم اعتماد قروض ص •

أخرى متعلقة بها والتي تم تأجيلها ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار فترة تلك 

 .القروض

أقساط األراضي المستأجرة، والتي دفعتها الشركة إلى طرف ثالث للحصول على حق استئجار هذه  •

 ٢٠ القسط الثابت على مدار فترة عقد اإليجار أو على مدار ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة. األراضي

  .سنة، أيهما أقل
 

، في حين  مليون ريال سعودي٦١,٦ -م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في بلغت القيمة الصافية للموجودات األخرى 

  :قسمة كما يليم،  م٢٠٠٥ يونيو ٣٠كما في  مليون ريال سعودي ٧٧,٨بلغت قيمتها 
  

  م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في    م٢٠٠٥ يونيو ٣٠كما في   يةسعودت الرياالالن ييمالب

  ٤٨,٨  ٦٥,٠  نفقات مؤجلة
  ١٢,٨  ١٢,٨  أقساط أراضي مستأجرة

  لمالية بصافوال اإلدارة ا-م٢٠٠٥ القوائم المالية المدققة لمجموعة صافوال، -م٢٠٠٤: المصدر
  

  الموجودات الثابتة

 مليون ريال ٦١٥ ريال سعودي، منها مبلغ بليون ٣,٢ -م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في -بلغ صافي الموجودات 

. وتعتبر هذه الموجودات ضرورية ألنشطة الشركة فى الخارج. سعودي خاص بشركات تابعة خارج المملكة

 مليون ريال سعودي ٢٦١ت قيمة صافي الموجودات الثابتة بـ م ارتفع٢٠٠٥خالل الستة أشهر األولى من عام 

  :ويوضح الجدول التالي الموجودات والدول التى تقع بها.  بليون ريال سعودي٣,٤لتصل إلى 
  

   م٢٠٠٥ يونيو ٣٠كما في  الدولة
  )يةسعودت الرياالالن ييمالب(

  م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في 
 )يةسعودت الرياالالن ييمالب(

 ٢,٥٧٣ ٢,٧٩٠ المملكة العربية السعودية
 ٥٧ ٦١ مصر
 ٤٢٦ ٤٦٣ إيران
السودان،  ،اإلمارات العربية المتحدة (خرىأدول 

 )البحرين، األردن، كازاخستانالمغرب، 
١٣٢ ١٣٥ 

 ٣,٤٤٩٣,١٨٨ يإجمال
  اإلدارة المالية بصافوال-م٢٠٠٥، القوائم المالية المدققة لمجموعة صافوال -م٢٠٠٤: المصدر



 

 ٥٧ مجموعة صافوال 

  قروض بنكية

وفيما يلي تفاصيل تلك . م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ سعودي كما في  مليون ريال٢,٢١٦بلغ إجمالى القروض البنكية 

  :القروض
  

 )م٢٠٠٥ يونيو ٣٠ - مليون ريال سعودي١,٧٠٤ (سعودي مليون ريال ٩٩٢  :قروض قصيرة األجل •

  )م٢٠٠٥ يونيو ٣٠ -  مليون ريال سعودي١٥٣ (سعودي مليون ريال ١٦٥ :أقساط قروض طويلة األجل •

 )م٢٠٠٥ يونيو ٣٠ - مليون ريال سعودي١,٠٢٢ (سعوديليون ريال  م١,٠٥٩   :قروض طويلة األجل •

 م٢٠١٠عام   :تاريخ السداد النهائي •
 

نورد فيما يلي ملخصاً للضمانات، والرهونات، وخطابات االعتماد، والمطلوبات المتعلقة بالقروض التي حصلت 

  :عليها الشركة

  

حدة للسكر بضمان رهن الموجودات قرض مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي لشركة المت •

 ٣١ مليون ريال سعودي كما في ٥٩٥,٢الثابتة للشركة المتحدة للسكر، والتي تقدر قيمتها الدفترية بـ 

 .م٢٠٠٤ديسمبر 

قرض مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي لشركة هرفي للخدمات الغذائية هرفي بضمان رهن  •

 ٣١ مليون ريال سعودي كما في ١١ي تقدر قيمتها الدفترية بـ الموجدات الثابتة لشركة هرفي، والت

 .م٢٠٠٤ديسمبر 

قرض تجاري متوافق مع الشريعة اإلسالمية مقدم إلى شركة صافوال لزيوت الطعام بالمملكة العربية  •

 .  مليون ريال سعودي بضمان الشركة٢٥٠السعودية بمبلغ 

فوال لزيوت الطعام بالمملكة العربية السعودية قروض تجارية مقدمة إلى الشركات التابعة لشركة صا •

 مليون ريال ١٧,٦بضمان رهن الموجودات الثابتة للشركات التابعة، والتي تقدر قيمتها الدفترية بـ

 .م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١سعودي كما في 

م ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما فى ٦٣ضمانات بنكية وخطابات اعتماد بإجمالي مبلغ  •

 .  مجموعة صافوالمصدرة من

 . مليون ريال سعودي٨٨,٩ضمان أصدرته مجموعة صافوال قيمته حوالي  •

  

 التزامات بشراء -م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في -وباإلضافة إلى ما ورد أعاله، كان لدى الشركة المتحدة للسكر 

وقد تم تحديد . يخ الشحن من السكر الخام بأسعار تعادل األسعار السائدة في السوق في تار تقريباً طنا٣٠٥,٤٥٠ً

كما كان لدى الشركة المتحدة للسكر . م٢٠٠٥وإبريل ٢٠٠٥الفترة التي سيتم فيها شحن هذه الكمية فيما بين يناير 

م وبأسعار تعادل األسعار ٢٠٠٥ من السكر المكرر في عام  تقريباً طنا١٢٦,٤٥٤ًالتزامات ببيع كميات تبلغ 

  .عقود المبرمةالسائدة في السوق كما في تواريخ ال

  



 

 ٥٨ مجموعة صافوال 

 بإصدار أذون دفع لبعض البنوك األجنبية بلغت -م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في -قامت شركة صافوال بهشار 

من صافوال بهشار  مليون ريال سعودي مقابل التسهيالت البنكية المقدمة للشركات التابعة لشركة ٨١٨,٧حوالي 

    .جانب تلك البنوك

  

 المطلوبات م لم يحدث أي تغيير جوهري في موقف الشركة فيما يخص٢٠٠٥ يونيو ٣٠أنه كما في اإلدارة تعتقد 

  .  م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ مقارنةً بموقف الشركة كما في المتعلقة بالقروض
 

  .حتى تاريخ اعتماد هذه النشرة لم تصدر الشركة أية أدوات دين
   

  ذمم دائنة

 مليون ريال سعودي في ٤١٧ م إلى٢٠٠٢ في عام سعوديمليون ريال  ٣٤٦  منذمم الدائنةارتفع إجمالي حجم ال

وترجع هذه الزيادة الكبيرة في الذمم الدائنة . م٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام ٧٤٩إلى ارتفع م، و٢٠٠٣عام 

ذمم وازدادت ال .م٢٠٠٤إلى قيام المجموعة بدمج األنشطة التجارية الجديدة التي استحوذت عليها الشركة في عام 

م، نتيجة استمرار أنشطة التوسع في ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ مليون ريال سعودي كما في ٨٤٦ مرة أخرى إلى الدائنة

  . الشركة و أيضاً إلى موسمية بعض وحدات العمل

  

  السيولة ومصادر رأس المال

  :يوجد لدى الشركة ثالثة مصادر رئيسية للسيولة

   )، قطاع االستثماراتمثل قطاع التجزئة(النقدية الناتجة من عملياتها المباشرة  

 )مثل قطاع السكر، قطاع زيوت الطعام، قطاع التغليف(توزيعات األرباح من شركاتها التابعة  

 االقتراضات بموجب التسهيالت البنكية المتوفرة 
 

  :ويوضح الجدول التالي بعض البيانات المالية الخاصة بمصادر السيولة كما فى نهاية الفترات المالية المشار إليها
  

النصف األول  بأالف الرياالت السعودية
م٢٠٠٥  

) أشهر٦(  

النصف األول 
م٢٠٠٤  

) أشهر٦(  

م       ٢٠٠٤
 ) شهرا١٢ً(

م      ٢٠٠٣
 ) شهرا١٢ً(

م      ٢٠٠٢
  ) شهرا١٢ً(

)يالمستخدم ف(المحقق من  يالنقدالتدفق         
 ٤٠٢,٧٤٤ ٢٥١,٤٠٥ ١٣١,٠١٢ ٢٠,٨٠٠ ٧٨,٥٥٥ األنشطة التشغيلية

)٤٩٥,١٠٩( ستثماريةاألنشطة اال  )٣٢٧,٨٢٨(  (١,١٩٩,١١٨) (١٩٨,٦٧٩) )٤٤,٧٨٠(  
)٣٥٩,٨٥٩( ٦,٩٧١ ١,١٦٥,٥٢٠ ٢٣٥,٢١٧ ٥٥٦,٠٤٥ األنشطة التمويلية  

       
      هالنقد وما يعادل
)٧١,٨١١( ١٣٩,٤٩١ )النقص(صافي الزيادة   ١,٨٩٥( ٥٩,٦٩٧  ٩٧,٤١٤(  

 ١٠٨,٥٧٠ ١٠٦,٦٧٥ ١٦٦,٣٧٢ ١٦٦,٣٧٢ ٢٦٣,٧٨٦ بداية العام
 ١٠٦,٦٧٥ ١٦٦,٣٧٢ ٢٦٣,٧٨٦ ٩٤,٥٦١ ٤٠٣,٢٧٧ نهاية العام



 

 ٥٩ مجموعة صافوال 

م، وإن كان ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٢ إيجابياً في الفترة من عام شغيلية التنشطةاأل الناتج من قديالنظل صافي التدفق 

التوسعات المتنوعة في هناك بعض االنخفاض بسبب الزيادة في متطلبات رأس المال العامل للشركة نظراً إلى 

  . للشركةاألنشطة التشغيلية
 

 ريال سعودي، بليون ١,٢م بمبلغ ٢٠٠٤في عام االستثمارية  نشطةاأل الناتج من قديالنانخفض صافي التدفق 

ة ونتيجة لسياسة االمتالك التي تقوم بها، والتي تم تمويلها في األساس عن طريق الشرك وذلك نتيجة لتوسع

  .لقروض طويلة األج

  

 ليون م٢٢٨م، قامت المجموعة بزيادة استثماراتها في األسهم السعودية بقيمة ٢٠٠٥خالل النصف األول من عام 

وفي نفس الفترة، ازدادت االقتراضات قصيرة األجل .  سوق األسهم السعوديةرة طفمندة تفالإلسريال سعودي 

  :ا يلي الصفقات الرئيسية ريال سعودي نتيجةً الحتياجات التمويل، وفيمليون م٧١٢بمبلغ 

  

  مأخوذة من قبل قطاع زيوت الطعام لتمويل رأس المال العاملقروض إضافية ريال سعودي ليون م٣٤٤ •

 مأخوذة من قبل المجموعة لتمويل المشاريع التوسعية في قروض إضافية ريال سعودي ليون م٤٩٤ •

لى مصنع الشرق للبالستيك، ولتمويل ، لإلستحواذ ع السعودية األسهم سوقفيتملك أسهم قطاع العقار، ل

  رأس المال العمل لعدد من وحدات العمل بالمجموعة 

   ريال سعودي لسداد قروض قطاعي السكر والتغليفليون م١٣٠ •

  

وسيكون لدى مجموعة صافوال سيولة مالية كافية لتمويل رأس مالها العامل على مدار االثني عشر شهراً التالية 

  .ةلتاريخ صدور هذه النشر

  

  



 

 ٦٠ مجموعة صافوال 

               توزيعات األرباح

  :م قامت الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها كما يلي١٩٩٦منذ سنة 
  

  مجموع األرباح الموزعة عدد األسهم الكلية  الربح الموزع للسهم الواحد  السنة المالية

٨٧,٥٠٠,٠٠٠  ٣,٥٠٠,٠٠٠ ٢٥ ١٩٩٦ 

٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٥٠٠,٠٠٠ ٢٠ ١٩٩٧ 

١٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ١١,٠٠٠,٠٠٠ ١٢ ١٩٩٨ 

١٣٨,٢٨٥,٧٠٨ ١٢,٥٧١,٤٢٨ ١١ ١٩٩٩ 

١٣٨,٢٨٥,٧٠٨ ١٢,٥٧١,٤٢٨ ١١ ٢٠٠٠ 

١٣٨,٢٨٥,٧٠٨ ١٢,٥٧١,٤٢٨ ١١ ٢٠٠١ 

١٥٠,٨٥٧,٠٠٠ ١٢,٥٧١,٤٢٨ ١٢ ٢٠٠٢ 

  ٣,٤٢٨,٥٧٢× ريال ٧+ مليون سهماً ١٦× ريال ١٢ ٢٠٠٣

   سهماً
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  الزكاة الشرعية

قامت مصلحة الزكاة والدخل بالمطالبة بزكاة شرعية إضافية عن فترات سابقة تتعلق بالشركة وبعض شركاتها 

اعترضت اإلدارة على هذه الربوط وتعتقد بأن المصلحة سوف .  مليون ريال سعودي٣٤,٥التابعة الموحدة بمبلغ 

  . وبالتالي، لم يتم قيد أي مخصص لهذا المبلغ. تعكس هذه الربوط
 
  

 :م٢٠٠٥ يونيو ٣٠الستة أشهر األولى المنتهية في  فترة ٦–٦
  

 .م٢٠٠٥ يونيو ٣٠ فترة الستة أشهر األولى المنتهية في ال توجد اختالفات هامة حدثت في نشاط الشركة خالل

   : الفترة هذه خالل التالية اليةالم النتائج الشركة حققت وقد

من العام نفس الفترة مقارنة ب %٣٣تحسن بنسبة ( ريال سعودي بليون ٣,١صافي مبيعات بمبلغ  •

 )الماضي

من العام نفس الفترة مقارنة ب %١٤انخفاض بنسبة (  مليون ريال سعودي١٠٣أرباح تشغيلية بمبلغ  •

 )الماضي

 )من العام الماضينفس الفترة مقارنة ب %٤٠تحسن بنسبة (  مليون ريال سعودي٢١٩صافي أرباح بمبلغ  •

 ريال سعودي للسهم خالل النصف األول من ٥,٢تحسنت من )  مليون سهم٣٠على أساس (ربحية السهم  •

 .من هذا العامنفس الفترة مقارنة ب  ريال سعودي للسهم٧,٣م إلى ٢٠٠٤عام 



 

 ٦١ مجموعة صافوال 

   نظرة عامة على السوق:٧
  

زيوت الطعام، والبيع : ية الحالية لمجموعة صافوال في أربعة أسواق رئيسية وهيتعمل القطاعات الرئيس

وهذا الجزء يتناول نظرة شاملة عن خصائص كل سوق من األسواق المذكورة . بالتجزئة، والسكر، والتعبئة

  .أعاله، باإلضافة إلى وضع صافوال بكل سوق منها

  

  :البيع بالتجزئة قطاع ١–٧

  )والمجموعة صاف: المصدر(

  

تعتبر شركة العزيزية بندة المتحدة هي وحدة البيع بالتجزئة بمجموعة صافوال، وتعتبر من أكبر سالسل المحالت 

  .بالمملكة العربية السعودية) سوبر ماركت(التجارية 

  

 ريال ٣,٠٠٠ ريال سعودي، مما يعني أن نصيب الفرد هو بليون ٦١,٣يبلغ حجم سوق التجزئة السعودي حوالي 

في المحالت التجارية، )  ريال سعوديبليون ١٥,٣(فقط % ٢٥ومن هذا اإلجمالي، يتمثل حوالي . ي سنوياًسعود

  .بينما يتوزع الباقي بين المحالت التقليدية والحلقات وأكشاك البيع

  

لمتوقع وبالنظر إلى تغير نمط التسوق، كنتيجة مباشرة لتغيرالتركيبة السكانية واختالف األذواق عن السابق، فمن ا

التي ) سوبر ماركت(أن عدداً أكبر من السكان سوف يبتعد عن المحالت التقليدية ويتجه إلى المحالت التجارية 

م، من المتوقع أن يزيد إنفاق الفرد في ٢٠١٠وبحلول عام . توفر مساحة عرض أكبر من المنتجات االستهالكية

ي، وأن تزيد نسبة األشخاص الذين يتسوقون من  ريال سعود٣,٣٢٠المملكة على مشتريات التجزئة ليصل إلى 

  . ريال سعوديبليون ٣٥,٨، أي حوالي %٤٥لتصل إلى ) السوبر ماركت(المحالت التجارية 

  

 منافساً لشركة ٢٠يتميز قطاع المحالت التجارية بمنافسة شديدة لكنه غير مركز حتى اآلن، حيث يوجد أكثر من 

صواري، المخازن الكبرى،  : بعض من تلك السالسل الشهيرة. بية السعوديةالعزيزية بندة المتحدة بالمملكة العر

ويتواجد كل من هؤالء المنافسين بمناطق محددة في المملكة، ماعدا العزيزية . بن داوود، العثيم، وطني، والدانوب

 القطاع في األسعار وتتمثل عوامل نجاح هذا. بندة والمخازن الكبرى اللذين يتواجدان بالمدن الرئيسية في المملكة

  . التنافسية للمنتجات، وموقع المحالت، وتوفر مواقف السيارت المعدة الستيعاب سيارات الزبائن

  

سواق اللذين دخال إلى أ )Geant( وجيان (Carrefour) وتوجد حالياً سلسلتان عالميتان للبيع بالتجزئة هما كارفور

تعتمد على ) هايبر ماركت(شكل أسواق تجارية ضخمة المنطقة عن طريق الشراكة مع أطراف محلية، على 

  .محالت تجارية كبيرة، وتتضمن أيضاً منتجات غير غذائية مثل اإللكترونيات، واألجهزة الكهربائية، والمالبس

  



 

 ٦٢ مجموعة صافوال 

، هناك عدد من المنافسين )سوبر ماركت(وباإلضافة إلى ما تم ذكره أعاله بالنسبة إلى سلسلة المحالت التجارية 

عندما قاموا بالتخطيط ) هايبر ماركت(خذوا في اعتبارهم بالفعل مفهوم األسواق التجارية الضخمة الذين أ

  . المخازن الكبرى، ووطني: لتوسعاتهم الجديدة في المستقبل، منهم على سبيل المثال

  

  

  : قطاع السكر٢-٧
  )الشركة المتحدة للسكر: المصدر(

  

لعمل بمجموعة صافوال، وهي الشركة الوحيدة لتكرير السكر تعتبر الشركة المتحدة للسكر إحدى قطاعات ا

 طناً مترياً سنوياً، وهي أيضاً أكبر مكرر للسكر ١,٠٠٠,٠٠٠تبلغ سعة التكرير فيها . بالمملكة العربية السعودية

  .بمنطقة الخليج العربي

  

  السوق الدولية للسكر 

منه فقط في التجارة العالمية % ١٠تم تداول  مليون طناً سنوياً، ي١٣٠يقدر اإلنتاج العالمي للسكر بـ 

)International Market( .ويقوم االتحاد األوروبي وحده . بينما تستهلك الدول المنتجة كامل النسبة المتبقية

  .من السكر المتداول عالمياً تليه البرازيل، وأستراليا، وتايالند، ودول أخرى صغيرة% ٣٠بتوريد حوالي 

  

 حجم كبير وسعر منخفض، وبالتالي تشكل تكلفة الشحن جزءاً أساسياً من التكاليف الثابتة إن السكر سلعة ذات

ففي تلك . ويتضح هذا خاصة في الفترات التي ينخفض فيها سعر السكر األبيض). المكرر(للسكر األبيض 

  .من سعر السكر األبيض% ٢٠األوقات، يمكن أن تمثل تكاليف الشحن وحدها حوالي 

  

وباستثناء بعض .  بالذكر أن صناعة السكر تعتبر واحدة من أهم القطاعات الزراعية المحمية في العالمومن الجدير

الدول، يستفيد معظم منتجي السكر من برامج الحماية المتمثلة في الحصص اإلنتاجية، وأساليب ضبط التوريد، 

ات نسب التصدير، وملكية وحصة السوق، وحصص المبيعات، وحصص اإلستيراد، والتعرفة الجمركية، وثب

  .الدولة، وتمويل القروض، إلخ

  

  السوق المحلي والسعودي للسكر

 طناً مترياً من السكر ١,٦٠٠,٠٠٠فهي تنتج . تعتبر الدول العربية من الدول الرئيسية لتوريد السكر في العالم

 ولكنها ال تزال تستورد ما وتعد جمهورية مصر العربية أكبر منتج للسكر بين الدول العربية،. المكرر سنوياً

 طناً مترياً سنوياً مع ٥٠,٠٠٠ طناً مترياً سنوياً وهذا الحجم من المتوقع أن يزداد بحوالي ٩٠٠,٠٠٠يقارب من 

  .استمرار النمو السكاني بها

  



 

 ٦٣ مجموعة صافوال 

، والصومال ) طناً مترياً سنويا١٠٠,٠٠٠ً(ومن بين الدول الرئيسية الموردة للسكر في المنطقة نجد السودان 

)  طناً مترياً سنويا١٥٠,٠٠٠ً(، ولبنان ) طناً مترياً سنويا٣٠٠,٠٠٠ً(، وليبيا ) طناً مترياً سنويا٢٠٠,٠٠٠ً(

  ). طناً مترياً سنويا٣٠٠,٠٠٠ً(وسوريا 

  

 طناً مترياً سنوياً، تقوم الشركة ٧٠٠,٠٠٠يقدر االحتياج إلى السكر المكرر بالمملكة العربية السعودية بحوالي 

تقريباً منه، ومن المتوقع نمو معدل االحتياج من السكر المكرر % ٩٥كر بمفردها بتوريد حوالي المتحدة للس

  .سنوياً% ٣بالمملكة بنسبة 

  

إن تعرض المملكة لالغراق من قبل مصدري السكر، وأهمية صناعة تكرير السكر في المملكة أدى إلى قيام 

ركية المفروضة حالياً على السكر المكرر المستورد، الجهات الرسمية المختصة بالمملكة بفرض التعرفة الجم

م لحماية الشركة من المنافسة ٢٠٠٠وقد تم البدء في تطبيق هذه التعرفة الجمركية منذ عام %. ٢٠والتي تبلغ 

  الجمركية على السكر المكررنتهت التعرفةلقد ا. غير العادلة في األسعار من قبل بعض منافسيها بالدول األخرى

  .جديدهات بشأن تقرارجهات الرسمية أي  اللم تتخذوم، ٢٠٠٥ة عام في بداي

  

وتتجسد العوامل األخرى لنجاح الشركة بالسوق المحلي في جودة السكر المكرر ومستوى االعتمادية، باإلضافة 

إلى أنها أسست نفسها لتصبح واحدة من الموردين األساسيين في توريد السكر العالي الجودة إلى األسواق 

  .قليميةاإل

  

 هي شركة الخليج للسكر، التي -بالسوق المحلي وسوق الخليج العربي-إن المنافس الوحيد للشركة المتحدة للسكر 

 طناً مترياً سنوياً، وسوقها األساسي في العراق، ٨٠٠,٠٠٠تقع في اإلمارات العربية المتحدة بسعة تكرير تبلغ 

  .ولبنان وسوريا ودول الشرق األقصى

  

  

  : زيوت الطعام قطاع٣–٧
  )صافوال لزيوت الطعام: المصدر(

  

تعتبر شركة صافوال لزيوت الطعام هي وحدة صناعة زيوت الطعام بمجموعة شركات صافوال، وتعد واحدة من 

 طناً مترياً سنوياً، وتعتبر شركة صافوال ٧٥٠,٠٠٠يبلغ حجم مبيعاتها .  منتجي زيوت الطعام بالمملكةوادر

وتتواجد مصانعها بالمملكة العربية السعودية، . ن أكبر منتج لزيوت الطعام بالشرق األوسطلزيوت الطعام حتى اآل

وهي صاحبة الريادة بأسواق المملكة العربية . ومصر، واألردن، والمغرب، وإيران، وكازاخستان، والصين

  .السعودية، ومصر، واألردن وإيران

  



 

 ٦٤ مجموعة صافوال 

  : ال صناعة الزيوت الرئيسية والتحديات في مجالعواملونورد فيما يلي 

 .الوعي الكامل بصحة المستهلك وضمان سالمة األطعمة واألغذية 

 .الجودة، والرقابة التنظيمية والمتابعة 

 .العولمة واالندماج الناشئ عن العدد الكبير من الشركات المنتجة 

 .فاعلية اإلنتاج والقدرة على التكيف مع المتغيرات طبقاً الحتياجات ومتطلبات المستهلك 

  

  السوق العالمي لزيوت الطعام 

إن االستهالك العالمي من زيوت الطعام في زيادة مستمرة، وهذا يعكس التحسن في المستوى المعيشي، خاصة في 

ويقدر االستهالك العالمي من الزيوت النباتية حالياً بأكثر من . الدول النامية كما يوضح أيضاً زيادة استهالك الفرد

من % ٦٠وقد ازداد استهالك زيت فول الصويا وزيت النخيل ليصل إلى أكثر من .  سنوياً مليون طناً متريا٩٥ً

. إجمالي استهالك السوق من الزيوت في العالم، بينما انخفض استهالك زيت عباد الشمس وزيت حبوب الصويا

اإلقبال على انخفض وهكذا . وتؤثر هذه التغيرات االستهالكية بشكل كبير في نوعية اإلنتاج العالمي من الزيوت

–بذور الصويا عصر تم ، بينما ي وبذور عباد الشمسالصويامثل بذور إنتاج الزيوت من الحبوب الغنية بالزيت 

 مماثلة للكمية التي تستخرج من بذور عباد كمية من الزيتنتاج إل -التي تحتوي على كمية أقل نسبياً من الزيت

 الوعي الصحي في العالم، فقد زاد الطلب على فول الصويا ونتيجة الرتفاع معدل. الشمس وبذور الصويا

من منتجات فول % ٢٥ومنتجاته، فالصين على سبيل المثال رفعت استهالكها من فول الصويا وتورد حوالي 

وزيادة . وبجانب دول آسيا، هناك طلب على تلك الزيوت أيضاً من منطقة شمال إفريقيا. الصويا في العالم

وتجدر اإلشارة إلى نمو حجم استخدام زيوت  .لطعام تتسبب في تضاؤل معدل حصة الفرد منهااالحتياج لزيوت ا

. الطعام بمعدل ثابت بسبب الزيادة السكانية وبسبب ارتفاع معدل استهالك الفرد، أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت

ريد زيوت النخيل بنسبة حوالي وتستمر آسيا، وبالتحديد ماليزيا وتايالند، في السيطرة على السوق العالمي لتو

أما بالنسبة لفول الصويا، فعلى الرغم من أن الصين والهند هما المنتجان الرئيسيان له، إال أنهما يستهلكان %. ٥٠

  .معظم إنتاجهما، بل ويضطران لالستيراد لسد احتياجاتهما المحلية

  

الصحي لدى المستهلكين أدى إلى زيادة االحتياج وعلى الرغم من انتشار السمن النباتي مؤخراً، إال أن نمو الوعي 

  .وقد أدى هذا التغير إلى زيادة الطلب على أنواع معينة من الزيوت مثل زيت الزيتون). الصحية(للزيوت 

  

  السوق اإلقليمي والسعودي لزيوت الطعام

 حيث أنها تمتلك تسيطر شركة صافوال لزيوت الطعام على سوق زيوت الطعام في المملكة العربية السعودية،

وعلى الرغم من منافسة األنواع األخرى التي يتم اسيترادها في السوق، إال أن %. ٧٠حصة سوق تقترب من الـ

  . الشركة قد تمكنت من المحافظة على ريادتها للسوق منذ أكثر من عشر سنوات

  



 

 ٦٥ مجموعة صافوال 

وتسيطر .  طناً متريا٢٦٠,٠٠٠ًن ويقدر االستهالك السنوي لزيوت الطعام بالمملكة العربية السعودية بما يزيد ع

أما األنواع األخرى التي . من الزيوت المستوردة في السوق% ٩٠زيوت النخيل على السوق حيث تشكل حوالي 

ويتم استخدام زيوت النخيل على نحو واسع خاصة بمصانع . زيت الزيتون وزيت فول الصويا: يتم استيرادها فهي

ويقدر نمو حجم استهالك زيوت الطعام بالمملكة العربية السعودية . طعمةاألغذية السعودية وشركات توريد األ

سنوياً نتيجة لبعض العوامل مثل المعدل السنوي للنمو السكاني وزيادة طلبات المستهلك لألطعمة % ٥-٢بنحو 

  .  السريعة

  

  

  :قطاع التغليف ٤–٧
  ) التغليف شركة صافوال ألنظمة: المصدر(

  

مة التغليف هي وحدة التعبئة بمجموعة شركات صافوال، وتعد من الشركات الرئيسية تعتبر شركة صافوال ألنظ

 طناً مترياً سنوياً من منتجات الصب بالنفخ ٣٧,٠٠٠تبلغ طاقتها اإلنتاجية . للتغليف بالمملكة العربية السعودية

)Blow Moulding( والبولي إيثلين تريثالبت(PET performs) وستزداد تلك الطاقة . ى، ومنتجات بالستيكية أخر

 شركة الشرق للصناعات البالستيكية من% ٩٩  طناً مترياً إضافية، خاصة بعد أن تم ضم٣٥,٠٠٠اإلنتاجية بـ

  . م٢٠٠٥في يونيو 

  

نتفاع إن الشرق األوسط هو الموقع المفضل إلنتاج البتروكيماويات، ألنه يسمح لشركات التغليف البالستيكية باال

وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر احتياطي من النفط في العالم، . من ميزة شراء المواد الخام بأسعار تنافسية

كما تمتلك أيضاً خامس أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، وتصنف على أنها المصدر األكبر للنفط في العالم 

  . المصدرة للنفطوبالتالي تلعب دوراً رئيسياً في منظمة الدول

  

وخالل السنوات األخيرة الماضية، بدأت المملكة العربية السعودية محاوالت لتنويع هياكلها الصناعية وتقليل 

اعتمادها على الصادرات النفطية، ولذلك فهناك آمال كبيرة معلقة على الصناعات البتروكيماوية السعودية نظراً 

) سابك(وتعتبر . بإنتاجها) سابك(قوم شركة الصناعات األساسية السعودية لتوفر الموارد منخفضة التكلفة، والتي ت

هي الشركة السعودية الرائدة في مجال صناعة البتروكيمياويات، حيث أن موقعها كشركة عالمية رائدة فى قطاع 

  .صناعة البتروكيماويات يقوي منافسة مصنعي البالستيك السعوديين والصناعات األخرى المتعلقة بها

  

إن التكاليف المنخفضة للطاقة المحلية، وتوفر المواد الخام وااللتزام بالتنوع الصناعي من خالل االستثمار 

والجدير بالذكر أن استهالك الفرد من البالستيك منذ . األجنبي، أدى إلى سهولة تطوير صناعة البالستيك التنافسية

في ، واليوم يصل استهالك الفرد من البالستيك %٨٠٠م بالمملكة العربية السعودية ازداد بنسبة ١٩٧٥عام 

العديد من دول آسيا، معدل استهالك الفرد من البالستيك في أعلى من  كيلو جراماً، وهو ٤٠المملكة إلى حوالي 



 

 ٦٦ مجموعة صافوال 

ويعتمد السوق على احتياجات ومتطلبات تغليف . استهالك الفرد بدول الشرق األوسط ككلمعدل وأكثر من ضعف 

 والمشروبات وصناعة السلع االستهالكية، باإلضافة إلى الطلب المتزايد على التغليف البالستيكي، األغدية،

  .والصناديق والحقائب واألكياس البالستيكية، إلخ

  

فقط % ٢٠ شركة، منها ٥٨٠ويقدر عدد الشركات العاملة في هذا المجال بالمملكة العربية السعودية بحوالي 

ومن أجل تعزيز هذا القطاع برفع . لبالستيك الخام المباع بالمملكة العربية السعوديةتقريباً من ا% ٦٠تستهلك 

شركة الشرق للصناعات % ٩٩الطاقة اإلنتاجية وتخفيض تكلفة اإلنتاج، قامت الشركة باالستحواذ على 

جحي من المنتجين وتعتبر شركات نابكو، والزامل، والوطنية، وناشيونال بالستيك، والعبيكان، والرا. البالستيكية

    .المتميزين والهامين في صناعة البالستيك بالمملكة العربية السعودية
  



 

 ٦٧ مجموعة صافوال 

  إقرارات اإلدارة : ٨

  
  :وأمين سر المجموعة التنفيذيينوكبار  إقرار أعضاء مجلس اإلدارة ١-٨
  

  : المجموعة وأمين سروكبار التنفيذيينيقر أعضاء مجلس اإلدارة 

 .بأنهم لم يعلنوا فى أي وقت من األوقات اإلفالس أو خضعوا لقضايا إفالس •

أو ألي طرف ذي عالقة أية مصالح مباشرة فى األسهم أوتابعيهم بأنهم لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم  •

 ).٢٣ صفحة ٥-٤بخالف األسهم التي تمت اإلشارة إليها في الفقرة (

 فى أي عقد أو مصلحة جوهريةبأنهم لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو ألي طرف ذي عالقة أية  •

ترتيبات سارية المفعول أو متوقع أن يكون لها تأثير كبير فيما يتعلق بأعمال الشركة حتى وقت صدور 

 .نشرة اإلصدار

 خصومات أو أي عوض غير نقدي من أجل بيع أسهم بأنهم لم يتلقوا أية عموالت أو أتعاب وساطة أو •

 .الشركة خالل السنتين السابقتين

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يحدث أي تغيير جوهري فى الوضع المالي والتجاري للمجموعة خالل  •

 .السنتين الماليتين السابقتين وحتى تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار

تم أية إعاقة ألعمال الشركة والتي من الممكن أن يكون لها تأثير ت يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم •

  .جوهري على الوضع المالي للشركة خالل االثنى عشر شهراً الماضية
 

  :مالحظة

 أو عقد على صويتتلا حق تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي صالحية ال توجد أية •

 .افآت تمنح لهمتكون له فيه مصلحة جوهرية أو مك قتراحا

الحق في التصويت ألنفسهم   اإلدارةمجلسرئيس ل وأ تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة صالحية ة أيال توجد •

 .آتمكافعلى 

حق االقتراض من   اإلدارةمجلسرئيس ل وأ تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة صالحية ة أي ال توجد •

لشراء ض وقرفقط الحق في طلب  السعوديين لمدراءل  التي تجيز سياسة الشركةبخالف(المجموعة 

  )٢٢ صفحة ٨-٤-٤المنازل، كما هو مشار إليه في الفقرة 



 

 ٦٨ مجموعة صافوال 

   ملخص النظام األساسي للشركة :٩
  

 : األسهم العادية١-٩

  

ريال سعـودي مقسم على ) ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال الشركة المدفوع في الوقت الحالي مليار ونصف 

وقد صدرت كل . ريال سعودي) ٥٠ (خمسونهماً عادياً، والقيمة االسمية للسهم س) ٣٠,٠٠٠,٠٠٠(ثالثين مليون 

  .أسهم الشركة ودفعت قيمتها بالكامل

  

وينص النظام األساسي للشركة على أنه ال يمكن إصدار أي من أسهم رأس مال الشركة بمبالغ أقل من قيمتها 

 االسمية وفي مثل هذه الحالة سيضاف الفرق إلى االسمية، ولكن من الممكن إصدار أسهم بمبلغ أكبر من القيمة

االحتياطي النظامي المطلوب، أو يسجل في بند آخر يسمى عالوة اإلصدار حتى في حال التوصل إلى الحد 

  .األقصى لالحتياطي النظامي المذكور

  

  .يةجميع األسهم تحمل حقوقاً وواجبات متساووأن ومن الجدير بالذكر أنه ال يمكن تجزئة األسهم، 

  

  

  :  حقوق حاملي األسهم العادية٢-٩

  

  : إن أي سهم عادي مدفوع بالكامل، يعطي لحامله الحق في اآلتي

  

  )أي األرباح المعلنة للتوزيع(تلقي أرباح األسهم  •

 الحصول على نصيب من الموجودات في حالة تصفية الشركة  •

 والتصويت في المسائل المقترحة     الحضور والمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة        •

 حسب اللوائح الداخلية للشركة

 )بدون موافقة الشركة أو المساهمين اآلخرين(نقل األسهم  •

 التصويت على ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة •

 رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس إدارة الشركة •

 اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين االعتراض على صالحية القرارات التي يجيزها  •

 مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول األعمال •

  

  

  



 

 ٦٩ مجموعة صافوال 

  : الزيادة في أسهم رأس المال٣-٩

  

يمكن زيادة رأس مال الشركة بموجب قرار تجيزه الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بشرط أن يكون                 

ويجب أن يحدد   . ل وبشرط موافقة الجهات الرسمية المختصة     رأس مال الشركة المساهم به األساسي قد دفع بالكام        

  .قرار الجمعية العامة غير العادية الطريقة التي بموجبها تتم زيادة رأس مال الشركة المساهم به

  

ويكون للمساهمين األصليين أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة النقدية، وتـوزع تلـك األسـهم الجديـدة علـى                  

ين الذين طلبوا االكتتاب بها بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما يحـصلون                 المساهمين األصلي 

عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا أكثـر                  

  . يه ما طلبوه من األسهم الجديدةمن نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عل

  

  

  :  األسهم الممتازة٤-٩

  

ويمكن أن  . ينص النظام األساسي للشركة على أنه يمكن للشركة أن تصدر أسهماً ممتازة ليس لها حق التصويت               

  . من رأس مال الشركة الذي له الحق في التصويت-كحد أقصى-% ٥٠تمثل هذه األسهم الممتازة 

  

  . الوقت الراهن أسهم ممتازة صادرة أو معلقةليس لدى الشركة في 

  

  :وتخول األسهم الممتازة حامليها الصالحيات فيما يلي

  

  .تلقي أرباح األسهم •

 .استعادة رأس مالهم المدفوع عند تصفية الشركة •

تلقي بعض اإليرادات  الناتجة عن تصفية الشركة، حسب كل حالة على حده، ووفقاً للشروط الواردة في                  •

 .الداخلية للشركةاللوائح 

  

. وتنص اللوائح الداخلية للشركة بأنه يمكن لها إصدار أسهم ممتازة بموجب قرار من الجمعية العمومية للمساهمين               

  .وال تحسب األسهم الممتازة في النصاب القانوني الالزم النعقاد الجمعية العمومية للمساهمين

  

  

  

  
 



 

 ٧٠ مجموعة صافوال 

  :  تخفيض أسهم رأس مال الشركة٥-٩
  

ام النظام األساسي للشركة، فإنه يمكن تخفيض رأس مال الشركة بموجب قرار يتخذ في جمعية عمومية                طبقاً ألحك 

  :غير عادية لمساهمي الشركة فقط في الحاالت التالية

  

 تخطي رأس مال الشركة المساهم به احتياجات الشركة  •

 تعرض الشركة إلى خسائر •

  
 
  :  الجمعية العامة للمساهمين٦-٩
  

ساسي، وفيما عدا المسائل الموكلة للجمعية العامة غير العادية، على أن تكـون للجمعيـة العامـة    ينص النظام األ  

وتنعقد الجمعية العامة العادية مرة واحدة على األقل فـي          . العادية كل الصالحيات حول المسائل المتعلقة بالشركة      

يجوز دعوة جمعيات عامة عادية كلمـا دعـت         السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، كما           

  .  الحاجة إلى ذلك

  

وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، وتختص               

حددة فـي   كذلك بالموافقة على زيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة الم                 

نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى، وفضالً عن ذلك يكون لها أن تصدر القرارات في األمور                   

  .الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

  

  

  : حقوق وعملية التصويت٧-٩

  

وينص النظـام   . مة للمساهمين على أساس صوت واحد لكل عشرة أسهم عادية         يحتسب التصويت في الجمعية العا    

  .األساسي للشركة على استبعاد أصوات أعضاء مجلس اإلدارة في القرارات المتعلقة بإعفائهم من المسئولية

  

ـ . وتتخذ القرارات عادة بتصويت أغلبية أسهم الشركة الصادرة الحاضرة والممثلة في اجتماع المـساهمين              ن ولك

القرارات التي تتخذ بواسطة الجمعية العامة غير العادية تتطلب تصويت األغلبية لثلثي أسهم الـشركة الـصادرة                 

كذلك يجب الحصول على تصويت األغلبية لثالثـة أربـاع رأس مـال             . الحاضرة والممثلة في مثل هذه الجمعية     

  :على التاليغير العادية للموافقة العامة الشركة الحاضر والممثل في الجمعية 

   زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة المساهم به •

 تمديد فترة الشركة •



 

 ٧١ مجموعة صافوال 

 تصفية الشركة قبل انتهاء مدتها •

 اندماج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى •

  
 
  :  النصاب القانوني٨-٩

  

عنهم يمتلكون  العادية مكتمالً إذا حضر مساهمون أو وكالء        العامة  يعتبر النصاب القانوني الالزم النعقاد الجمعية       

عاديـة  عامـة   وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تجب الدعوة النعقاد جمعية          . من أسهم رأس مال الشركة    % ٥٠

ويعتبـر  . العاديةالعامة يوماً من تاريخ تأجيل الجمعية ) ٣٠(خالل ثالثين   ) حسب النظام األساسي للشركة   (أخرى  

  .مثلة فيهاالجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الم

  

غير العادية مكتمالً إذا حضر مساهمون أو وكـالء عـنهم           العامة  يعتبر النصاب القانوني الالزم النعقاد الجمعية       

وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تجب الدعوة النعقاد جمعية         . من أسهم رأس مال الشركة    % ٥٠يمتلكون أكثر من    

العامة يوماً من تاريخ تأجيل الجمعية      ) ٣٠(خالل ثالثين   ) كةحسب النظام األساسي للشر   (عامة غير عادية أخرى     

غير العادية المؤجلة مكتمالً عند حضور وتمثيل       العامة  ويكون النصاب القانوني النعقاد هذه الجمعية       . غير العادية 

  .على األقل من رأس مال الشركة المساهم به% ٢٥مساهمين يملكون 

  

  

  : اإلخطارات والمشاركة٩-٩

  

في المدينة التي يوجد بها المقر الرئيسي للشركة، وأنه         العامة  نظام األساسي للشركة على أن تعقد الجمعية        ينص ال 

ويمكن أن ينوب عنـه مـساهم آخـر         . العامةأسهم على األقل أن يحضر الجمعية       ) ١٠(يحق ألي مساهم يحمل     

  .عيةلحضور الجم) غير عضو مجلس إدارة الشركة أو موظف الشركة(بتوكيل كتابي 

  

العادية مرة واحدة على األقل في السنة خالل الـستة          العامة  وينص النظام األساسي للشركة على أن تعقد الجمعية         

أخرى كلما تطلب األمر    عامة  شهور األولى التي تلي نهاية السنة المالية للشركة، ويمكن الدعوة النعقاد جمعيات             

  .ذلك

  

وينص النظام األساسي للشركة علـى أن       . لالنعقادالعامة  الجمعيات  ويمكن لمجلس إدارة الشركة أن يقوم بدعوة        

مجلس إدارة الشركة عليه أن يدعو النعقاد جمعية عامة إذا طلب مدقق حسابات الشركة ذلك أو مساهمون يمثلون                  

  . من رأس مال الشركة%) ٥(ما ال يقل عن خمسة بالمائة 

  



 

 ٧٢ مجموعة صافوال 

 الصحيفة الرسمية وفي صحيفة يومية توزع في المدينـة التـي    فيالعامة  ويجب أن تنشر الدعوة النعقاد الجمعية       

. العامـة يوماً على األقل من تاريخ انعقاد الجمعيـة         ) ٢٥(يوجد بها مكتب الشركة المسجل قبل خمسة وعشرين         

وطالما كانت أسهم الشركة اسمية فإنه يكفي أن توجه الدعوة في           . ويجب أن تشمل الدعوة جدول أعمال االجتماع      

ويجب إرسال نسخة من الدعوة وجدول األعمـال إلـى اإلدارة           . خ المذكور عن طريق خطاب مسجل فقط      التاري

  .العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل الفترة المحددة للنشر

  

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل يثبت فيه حضورهم، وما إذا كانوا وكالء، وبعض المعلومـات                 

صة بالمساهمين كما هو منصوص عليه في النظام األساسي للشركة، ويحق ألي طرف يرغب فـي                األخرى الخا 

  .ذلك مراجعة هذا البيان

  

مناقشة جدول األعمال، وأن يوجه أسئلة في هـذا الـصدد إلـى             العامة  كما يحق ألي مساهم حاضر في الجمعية        

سي للشركة من أعضاء مجلس إدارة الشركة       ويتطلب النظام األسا  . أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدقق الحسابات     

وإذا رأى  . ومدقق الحسابات الرد على أسئلة المساهمين للحد الذي ال يؤثر فيه هذا الرد على مـصالح الـشركة                 

  .التي يكون قرارها في هذا الشأن نافذاًعامة المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية ال

  
 
  : العامة إجراءات الجمعية ١٠-٩

  

اجتماعـات الجمعيـة    ) أو من ينيبه في حال غيابـه      (ينص النظام األساسي على أن يترأس رئيس مجلس اإلدارة          

ويجب أن يتـضمن اجتمـاع      . ويجب أن يعين الرئيس سكرتيراً لالجتماع ومحصياً ألصوات المساهمين        . العامة

الحاضرين والممثلين، وعدد األسـهم التـي       الجمعية العامة في المحضر معلومات تشتمل على أسماء المساهمين          

، وعدد األصوات المخصصة لهم، والقرارات التي تمـت الموافقـة           )الوكيل(يحملها المساهم شخصياً أو المندوب      

ويجب أن يحفظ   . عليها أو تم رفضها من قبل الجمعية العامة، وملخص وافي للمناقشات التي جرت في االجتماع              

  .يه الرئيس والسكرتير ومحصي األصواتالمحضر في سجل خاص يوقع عل

  

  

  : أرباح األسهم١١-٩

  

يسمح نظام الشركات السعودي للشركة بدفع أرباح لمساهميها، فقط من األرباح الصافية أو األرباح المدورة التي                

تياطي  وبعد أن يتم تخفيض االح     معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية        تم احتسابها حسب  

وينص النظام األساسي للشركة على أنه، وبعد خصم المصاريف العمومية وتكـاليف الـشركة              . النظامي وغيره 

  :األخرى، يتم توزيع األرباح السنوية الصافية للشركة على النحو التالي

   



 

 ٧٣ مجموعة صافوال 

من صافي أرباح الشركة تجنب لتكوين االحتياطات النظامية المطلوبة حـسب نظـام الـشركات               % ١٠ •

ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر إنهاء هذا التخفيض عندما تـصل مبـالغ االحتيـاطي                . ديالسعو

  .المذكور نصف رأس مال الشركة المساهم به

 .من رأس المال المدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  •

 .لمكافأة مجلس اإلدارة% ٧,٥يخصص بعد ما تقدم  •

 .بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباحيوزع الباقي  •

  
 
  : الزكاة١٢-٩

  

  .تدفع الزكاة حسب نظام مصلحة الزكاة والدخل
 
  

  : حل وتصفية الشركة١٣-٩

  

مدة الشركة خمسون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور قرار تأسـيس الـشركة الـصادر مـن وزارة التجـارة                     

  .ه الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنتين على األقلويجوز تمديد المدة بقرار تتخذ. والصناعة

  

وعند انتهاء مدة الشركة أو فى حال حلها قبل مدتها يجب على الجمعية العامة غير العاديـة أن تقـرر طريقـة                      

  .بهمويجب أن تعيين مصفياً واحداً أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعا. التصفية بناء على توصية مجلس اإلدارة

  

ومع أن سلطات مجلس اإلدارة تتوقف عند انقضاء الشركة إال أنه على المجلس االستمرار فى إدارة الشركة إلى                  

  .أن يتم تعيين مصفي لها، وإلى الحد الذي ال تتعارض فيها وظائفه مع وظائف المصفي المعين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٧٤ مجموعة صافوال 

  للمعاينةالمذكرات المتاحة  :١٠
  

الطالع عليها، من قبل المستثمرين، في المركز الرئيسي للشركة بالدور الثامن، المركز المذكرات التالية متاحة ل

 صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، قبل ١٠:٠٠ جدة، من الساعة -السعودي لألعمال، طريق المدينة 

  :أسبوع من بدء االكتتاب في أسهم حقوق األولوية الخاصة بالشركة وطوال فترة االكتتاب

  

 النظام األساسي للشركة •

 )سيتم ضمها بعد الحصول على الموافقة(موافقة هيئة سوق المال  •

 خطابات الموافقة من مراجع الحسابات، والمستشار القانوني، والمستشار المالي، والبنك المستلم •

 مليون ١,٨٠٠ مليون ريال سعودي إلى ١,٥٠٠توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من  •

 .ل سعوديريا

 م٢٠٠٤م، و٢٠٠٣م، و٢٠٠٢القوائم المالية المدققة لعام  •

 م٢٠٠٥القوائم المالية المفحوصة للنصف األول من عام  •

 صورة مصدقة من السجل التجاري •

 موافقات الجهات الرسمية األخرى •

  قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال •

  

  
  
 


