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سفاري

إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال إدارة المرافق واإلنشاءات 
والتجارة العامة واإلستثمارات، بدأت المجموعة مزاولة أنشطتها منذ 
المرافق،  إدارة  أساسية في جميع مجاالت  بالتركيز بصفة   1984 عام 
والتي حققت فيها وال زالت العديد من النجاحات من خالل تنفيدها 
لعدد من المشاريع الضخمة وبمستويات إنجاز رفيعة، أّهلتها بكل 

جدارة لتكون في طليعة الشركات السعودية.

تنويع  في  المجموعة  إستمرت  الماضية  الثالثة  العقود   خالل 
وقطاعات  مجاالت  عدة  لتشمل  واإلستثمارية  التجارية  أنشطتها 
أنشطتها  إشتملت  المثال،  سبيل  فعلى  وعالميًا.  محليًا 
وتشغيل  إدارة  مثل  مختلفة  أنشطة  على  الحاضر  الوقت  في 
والفنادق،  واإلتصاالت،  اإلنشائية،  والمقاوالت  المستشفيات، 
الطبية. الرعاية  ومراكز  والسفر،  السياحة  وخدمات   والمطاعم، 

 

كافة  في  سفاري  مجموعة  حققتها  التي  المتالحقة  النجاحات  إن 
األصعدة، يرجع بشكل رئيسي إلي تبنيها لمناهج ونظم معلوماتية 
إلى  باإلضافة  أعمالها،  مجاالت  في  منّظم  وتكامل  ومتطورة،  حديثة 
الجودة  مبدأ  مفهوم  أن  حيث  العالية،  اإلدارية  والقدرات  اإلنجاز  جودة 
الشاملة لإلدارة يحتل المرتبة األولى في إهتمامات وتوجهات أصحاب 

القرار في المجموعة.

Safari
 
One of Saudi Arabia’s leading companies in the field of
facility management, construction, trading and investment. 
The group started its activities in the year 1984, focusing
primarily on all areas of  Facility Management. Safari 
has achieved successes through the discharge of mega 
projects, this allowed it to be in the forefront of Saudi 
companies. 
  
Over the past three decades the Group continued to 
diversify its business activities and investments to include a 
wide range of areas and sectors locally and internationally. 
For instance, it’s now involved in various activities like 
hospital management, construction, telecommunications, 
hotels, restaurants, travel & tourism services, and health 
care facilities.
 
The consistent achievements of Safari Group on all levels, 
are mainly due to its adoption of sophisticated methods 
and up to date information systems, their structured 
integration in its business areas, besides having high 
quality of achievement and administrative capacity, where 
the principle of Total Quality Management is ranked first in 
the decision making process of the group’s management.

 

ZONE B7 

 

ZONE B1, B7 
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It is an undisputable fact that the current economic 
scenario is regarded as a real challenge for our industry. 
However, here in Safari, we enjoy an environment enriched 
with employee talent and passion. This talent and passion 
combined with our corporate culture of excellence, make
Safari a dynamic and growing company that continues 
to thrive in the most challenging economic conditions.  
 
Our remarkable ability to achieve value is driven by our 
focused strategy and rigorous attention to operational 
efficiency. We remain undeterred in our aspiration to be 
one of the best performing groups in the Middle East 
and we firmly believe that our  strategy will ensure the 
realization of our ambitions.  
 
Here in Safari, we are motivated by a fundamental aspect 
represented in our true belief that we have to exert 
consistent efforts to create additional value by implement-
ing new and innovative solutions to current and future 
challenges. That goes a long way towards ensuring 
sustainability, profitability and success for all involved parties.

Saleh Al Sagri 
Chairman of the Board 

من المؤكد بأن الظروف االقتصادية الراهنة تشكـل تحديـًا حقيقيـًا 
لصناعتنا، ومع ذلك، فنحن في سفـاري نمتلـك زخمــًا من المواهــب 
والمهـــارات والحماســة، جنبــا إلى جنــب مع ثقافتنــا اإلبداعيــة التي 

تضعنا ضمن شركات الريادة والتفوق، وتجعل من إزدهار مجموعة 
سفاري مستمرًا في الظروف االقتصادية األكثر تحديا. 

إن قـدرتنـا الملحوظـة على تحقيـق اإلنجـازات نابـــع من إستراتيجيتنا  
وإهتمامنا بتحقيق الكفاءة التشغيلية، كما وال تزال طموحاتنا مستمرة 
في أن نكون واحدة من أفضل الشركات أداءًا في الشرق األوسط يصحبها 

 إيمان راسخ بأن إستراتيجيتنا سوف تضمن تحقيـق تلك األفضليـــة. 

إن أهم ما يميزنا في سفــــاري هـو الطمــوح الراســخ وإيماننــا التــام 
بوجوب إستمرارية بذل الجهود إليجاد قيم إضافية من خالل تنفيذ 

حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديــت الحاليةــ والمستقبليــة، 
كل ذلك هو ما سيحقق هدفنا الدائم بضمان االستدامة والربحية 

والنجاح لجميع األطراف المعنية.

صالح الصقري
رئيس مجلس اإلدارة
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Vision
“To achieve leadership in our businesses and be on the 
top of companies”

Mission
 
“Continue growth and expansion relying on the top human 
expertise, the best technical and information technology, 
maintain the highest international safety standards to 
achieve a brighter future”

Group Goals
 
•  To become a prime leader in the businesses and   
 activities it introduces in the Saudi and regional markets. 
•  To continue forward facing challenges and create 
 opportunities in different fields. 
•  To make contributions in different ways to Saudi 
 Economy  and societies, specially supporting Saudi 
 Citizens employement. 
•  To continue the development of long term partnerships  
 with active partners to create an  added value and
 continue working with inter national companies to  
 exchange experience and knowledge in both internal &  
 external markets. 
•  To execute new & creative solutions to face 
 current and future challenges.

الرؤية
''تحقيق الريادة في أعمالنا لنكون على قمة الشركات''

الرسالة

''مواصلة النمو والتوسع إستنــادًا على أعلـى الخبـرات والكفــاءات 
البشرية، وأفضل التقنيات الفنية والمعلوماتية، والمحافظة على 

معايير الجودة والسالمة العالمية، لتحقيق تطلعاتنا لمستقبل 
 مشرق بإذن اهلل''

أهداف المجموعة

أن تصبح قائدًا رئيسيًا في مجال األعمال والنشاطات التي      •
 تقدمها في السوق السعودي واإلقليمي

مواصلة التقدم لمواجهة التحديات وخلق فرص في مجاالت     •
متنوعة أخرى    

المساهمة في خدمة إقتصاد المملكة العربية السعودية     •
والمجتمع الذي تعمل فيه بطرق عديدة وباألخص دعم توظيف  

السعوديين    
مواصلة تطوير شراكات طويلة األمد مع شركاء فاعلين لخلق     •

قيمة إضافية، مع إستمرار العمل المشترك مع الشركات العالمية    
لتبادل الخبرة والمعرفة في األسواق الداخلية والخارجية  

تنفيذ حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات الحالية      •
والمستقبلية.   
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يعتبــر قطـــاع إدارة المرافق من القطاعـــات األساسيـــة في  
مجموعة سفاري، كما وتعتبر سفـاري إلدارة المرافق المــزود 
الرئيسي للعديـد من أعمــال التشغيــل والصيانـــــة عبر 

المملكـــــة العربيـــة السعوديـــة والخليــج، فمنـــذ عام 1993 م 
قامـــت سفـــــاري وبمفردها بتنفيذ جميع عناصـر خدمـات التشغيـل 

والصيانـة لمطـار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك 
فهد الدولي بالدمام، وجامعة األميـرة نـورة بنـت عبـدالرحمـن التي 

تعـد واحـدة مـن أكبـر الجامعات في العالم، ومدينة الملك فهد 
الطبية بالرياض، باإلضافة إلى العديد من المشاريع التابعة لعدد من 

الوزارات كوزارة الداخلية، ولعدد من شركات القطاع الخاص الكبرى 
كشركة أرامكو وشركة المملكة القابضة. 

لدى سفاري خبرة واسعة في كافة مجاالت إدارة المرافق    
 والتي تشتمل على:

توليد و توزيع الطاقة الكهربائية   • 
إنتاج و توزيع المياه )تحلية المياه و تكريرها(   • 

مياه الشرب و الصرف الصحي ـ معالجتها و توزيعها و التخلص     •
منها   

أنظمة التدفئة و التهوية   • 
أنظمة و شبكات اإلتصاالت   • 

الرقابة المركزية و أنظمة الرصد   • 
األنظمة اإللكترونية و أنظمتها الفرعية   • 

صيانة المباني   • 
صيانة الطرق واألرضيات   • 

خدمات الحراسة و مكافحة اآلفات   • 
الزراعة و الري   •

The Facility Management division is considered one of 
the basic sectors of Safari Group. Safari FM is also the main 
provider of operation and maintenance works throughout 
the Kingdom of Saudi Arabia and the GCC Region. Since 
1993, it has been executing all the Operation & Maintenance 
services to King Abdulaziz International Airport in Jeddah, 
King Fahad International Airport in Dammam, Princess Nora 
Bint Abdulrahman University which is one of the biggest 
Universities worldwide and King Fahad Medical City in 
Riyadh. In addition, many governmental projects such as 
Ministry of Interior, and leading private sector companies 
such as Aramco and Kingdom Holding Co. 

 
Safari has vast expertise in all the aspects of Facility 
Management such as: 
 
• Electrical Power Generation and Distribution 
• Water Production and Distribution (Desalination/treatment) 
• Potable Water and Waste Water - Treatment, Distribution   
 and Disposal 
• Heating and Ventilation Systems 
• Communications and Networks Systems 
• Central Control and Monitoring Systems 
• Electronic and Subsystems 
• Building Maintenance 
• Roads and Ground Maintenance 
• Custodial Services and Pest Control
• Landscaping and Irrigation
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شهدت سفاري لإلنشاءات نشاطًا فعاالً في مجال العقود 

والمقاوالت الفرعيـة التي تعتبـر جزء من ملفهـــا الخاص بالصيانـة 
والتشغيـل، و كجزء من خطتها فقد بادرت سفاري بإستراتيجية 
تهدف لتعزيـز مكانتها في قطاع المقاوالت في المملكة العربية 

السعودية، وعلى ضوء هذه المعطيات فقد قامت بدعـم كفاءاتهـا 
وتشكيـل بعض المشاريـــع المشتركــة والتـي تدعــم بدورهـا 

المشاريـع فـي مختلـف القطاعـات الحكوميـة، وسرعان ما أصبحـت 
 سفــاري منافســًا مهمــًا في مجال البناء.

  
باإلضافة إلى نجاح إنجاز مشروع إنشاء أرصفة الموانىء في القاعدة 
البحرية بالجبيل، فقد قامت سفاري لإلنشاءات بالمشاركة بمشاريع 
فّعالة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، كما وتشتمل آخر 

المشاريع المنجزة على مقاوالت خاصة بمباني التعليم العالي في 
حائل، يضاف لها العمل بمشاريع ضخمة أخرى في مناطق مختلفة 

في المملكــة العربيــة السعوديــة في كل من حائــل وعرعــر 
ورابــغ والقصيــم، يضاف لها مشـــروع إنشـاء مطار الملك عبداهلل 

 الجديد بمدينة جازان.
  

وتعتبر سفاري لإلنشاءات أول شركة تقوم بتطوير كافة محطـات 
معالجـــة الميـاه وميـاه الصـرف الصحـي، وتشارك بشكــل جوهــري 

في توريد وتركيب شبكة األنابيب من أجل تطوير مدن وقرى في 
 المملكة العربية السعودية.

Safari witnessed an effective activity in the field of contracts 
and minor construction as part of its overall Operation &
Maintenance portfolio. As part of its plan, it has adopted a
strategy aiming to enhance its position in the contracting
sector in Saudi Arabia. With this in mind, it has strengthened
its core competencies and formed some major Joint
Ventureswhich in turn will support projects of various
governmental sectors and is now fast becoming a 
formidable competitor in the field of construction. 
  
In addition to the successful completion of our piers, berths 
and wharves construction project at Al Jubail Naval Base, we 
are also involved in prominent projects at King Abdulaziz 
International Airport in Jeddah. The latest completed 
projects include construction of buildings for the Ministry 
of Higher Education at Hail, besides the work on other 
huge projects in different areas of the Kingdom of  Saudi 
Arabia; such as Hail, Arar, Rabegh and Qaissm. Also, the 
construction of King Abdullah new Airport at Jazan City. 
  
Safari is considered the first company to develop entire 
water and sewage treatment plants and is now essentially 
involved in the supply and installation of pipelines for the 
development of cities and villages in Saudi Arabia.
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تشغيل    بداية  مع  1996م  عام  في  العمل  لإلتصاالت  سفاري  بدأت 
قيادي  تحتل مركز  أن  إستطاعت  المملكة، وقد  GSM في  خدمات 
في هذا المجال خالل فترة زمنية قصيرة، حيث حققت الشركة قفزة 

عالية في المبيعات والتسويق وإنشاء شبكة دعم لخدمة العمالء.

التي  أهدافها  تحقيق  نحو  جهودها  لإلتصاالت  سفاري  تكّرس  كما 
في  اإلتصاالت  سوق  ضمن  أكبر  حصة  على  الحصول  من  تمّكنها 
اإلكترونيات  مجال  نموًا في  األسواق  أسرع  يعد من  والذي  المملكة، 
و األتصاالت في الشرق األوسط. إن سفاري لإلتصاالت شريك رئيسي 
المحمولة  الهواتف  لخدمات  المشغلة  الشركات  أهم  من  لواحدة 
لشركة  معتمد  وكيل  بإعتبارها  السعودية  العربية  المملكة  في 
من  فرع   50 من  اكثر  تدير  سفاري  أن  كما  2004م،  عام  منذ  موبايلي 
خدمـــــات  جميــع  الفروع  وتقدم هذه   ،»Franchise« موبايلي  فروع 

موبايلــي.

 
وقد حصلت شركة سفاري لإلتصاالت على العقد الحصري لتسويق 
2014م،  البصرية من شركة موبايلي في عام  األلياف  وتركيب خدمة 
وفي بداية 2016م وقعت عقدًا مع موبايلي إلدارة وتشغيل أكثر من 100 
موقع على مستوى المملكة لموبايلي في مراكز التجزئة الكبرى » 

اكسترا - جرير - العثيم - بن داود - كارفور - لولو ماركت«.

Safari Telecom began its operation in 1996 with the start of the 
GSM services in the Kingdom of Saudi Arabia, it was able to 
establish as a leading player in this area over a short period of 
time, and the company achieved high sales through excellent 
marketing and rolled-out a support network for customer service.

Safari Telecom dedicated additional funds and resources in 
this field to in an effort towards achieving the objectives that 
enable them to get a bigger share in the telecommunications 
market in the Kingdom, which is one of the fastest growing 
markets in the Middle East. Safari Telecom is a key partner for 
one of the most important telecommunication companies 
in Saudi Arabia, Mobily the GSM operator; Safari has been 
the authorized agent since 2004 to sell all Mobily products in 
the marketplace. Safari operates more than 50 branches of 
Mobily "Franchise", these branches offer all Mobily services.
 
Safari Telecom also got an exclusive contract for the marketing 
and installation of optical fiber service from Mobily in 2014 in the 
central region of Saudi Arabia. At the beginning of 2016 Safari 
signed a contract with Mobily to manage and run over 100 trade 
outlets all over the country in the main key retailers, including 
"Extra - Jarir - Othaim Market - Bin Dawood - Carrefour - Lulu Market". 
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مجال  في  النجاح  تحقيق  من  تتمكن  لكي  أنه  جدًا  الواضح  من 
مجموعة  تضم  لكتلة  إنتقائي  ببناء  تقوم  أن  يجب  الضيافة 
تضمن  التي  الخدمة  تقديم  ومنافذ  التجارية  العالمات  من  داعمة 
بدورها عائد إستثماري جيد، لذا قامت المجموعة بتأسيس شركة 
تحت مظلة سفاري،  لتعمل  2009م  عام  أواخر  الرائدة في  الضيافة 
الريادة  على  للحصول  اإلستراتيجية  أهدافها  خالل  من  تسعى  و 
العالمية  اإلتجاهات  من  اإلستفادة  خالل  من  المطاعم  قطاع  في 
يتم  حيث  المحلية  األسواق  إلى  الفريدة  التجارية  العالمات  وتحول 
توقعات  تفوق  أجواء  الجيد في  والطعام  الممتازة  الخدمة  تحقيق 

 الزوار.

للعالمة  التطوير  الرائدة على حقوق  الضيافة  وقد حصلت شركة 
العربية  المملكة  حول  تشيز«  »تشكي  الشهيرة  التجارية 
اإلنتشار ومتخصصة في  أمريكية واسعة  السعودية، وهي عالمة 
مجال الترفية العائلي. وفي ذات الوقت، فإن الجهود الحالية تركز 
على وضع اللمسات األخيرة في إختيار عالمات تجارية عالمية ذات 

 شهرة جودة عالية في شرائح الستيك والمأكوالت البحرية.

على  راسخ  بوعد  لعمالئها  الرائدة  الضيافة  شركة  إدارة  تتعهد 
تتعهد  كما  ضيوفها،  لجميع  والبارزة  المتميزة  الخبرة  توصيل 
وتدريبهم،  الموظفين  تطوير  بجوانب  باإلهتمام  الوقت  بنفس 
خالل  من  تتجسد  التي  الرسالة  و  الرؤية  التعهد  هذا  ويشكل 

القيم الراسخة التي تعمل الشركة علي تعزيزها.

It is quite obvious that in order to achieve success in 
the hospitality field you must selectively build a critical 
mass including a supporting group of brands and service 
provision outlets which, in turn, will ensure an acceptable 
Return on Investment. Therefore, the Group founded the 
Unique Hospitality Company in late 2009 to operate under 
the umbrella of Safari to endeavor through its  Unique 
strategic objectives to obtain leadership in the restaurants 
sector by utilizing the global trends and transforming 
unique brands into local markets  where excellent service 
and good food will be achieved  within an ambience 
exceeding  guests’ expectation. 
 

Unique Hospitality Co. acquired the rights for development 
to the widely Famous family entertainment American 
brand “Chuck E Cheese’s” around the kingdom of Saudi 
Arabia. While in the same time, the efforts are currently 
focused on finalizing the selection of international 
brands that are famous for their high quality in steaks and 
sea foods. 

 

Leadership of the Unique Hospitality Company pledges to 
its customers with a firm promise to deliver the excellent 
and outstanding experience to all its guests and at the same 
time to take care of the development and training of its 
employees. Such Pledge constitutes the vision and mission 
embodied by the established values which the Company 
endeavors to enhance. 
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الرياض،    بمدينة  2001م  عام  من  إبريل  شهر  في  الشركة  تأسست 
والبسيطة  الطبيعية  المكونات  على  »منؤشة«  مفهوم  ويرتكز 
التقليدي  الطعام  تقديم  إلى  تسعى  والتي  منها،  تتكون  التي 

المفضل في الشرق األوسط بإسلوب عصري حديث. 

التقليدية  المأكوالت  بين  الجمع  على  »منئوشة«  فكرة  تقوم 
وإعادة  إبداعية،  بلمسات  الكالسيكية  األطباق  خالل  من  والحديثة 
ذلك  كل  والفخاريات،  المناقيش  من  القديمة  للوصفات  إحياء 
فقط،  الطازجة  المكونــات  إستخـدام  خالل  من  الحـال  بطبيعـة 

والتي يتم تجهيزها في األفران الحجرية في أجواء عصرية فريدة. 

مطاعم  رائدة  هي  »منئوشة«  أصبحت  فقد  للنجاح،  وكعائد 
المناقيش في المملكة العربية السعودية، وتنتشر بفروع عديدة 
جذبت من خاللها العمالء الذين أعربوا عن تقديرهم لجودة وطعم 

األطباق التقليدية التي تقدم لهم. 

واليوم، فإن »منؤشة« قد وضعت نفسها كشركة رائدة في السـوق 
اللذيذ  الطعام  بتقديــم  إلتزامهــا  مع  تخصصهـــا  مجــال  في 

والخدمة العالية. 

The Company was founded in Riyadh in April 2001, the 
"Manoosha" concept stemmed from natural and simple 
ingredients. "Manoosha" sought to offer traditional Middle 
Eastern favorites through a trendy, fast casual dining 
establishment. 

"Manoosha" idea is to combine traditional and modern 
cuisine through classic dishes and signature creations; 
reviving old recipes of Manaeesh and Fukharat, naturally 
using only fresh ingredients, baking them in stone ovens and 
serving them in a contemporary setting.

Yielding success, "Manoosha" became the leading Manaeesh 
restaurant in Kingdom of Saudi Arabia, branching out to 
several different locations and attracting large crowds of 
customers who appreciated traditional food of the best 
quality and taste. 

Today, "Manoosha" has established itself as a market leader 
in the Manaeesh business with its commitment to delicious 
food and superior service.
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شركات    من  المعلومات  لتقنية  الرائدة  البرامج  شركة  تعتبر 
السعودية  ـ  وإفريقيا )مصر  األوسط  الشرق  الرائدة في  البرمجيات 

الدول(. األمارات وعدد من  ـ 

بتطوير  المرتبطة  الخدمات  من  عدد  الرائدة  البرامج  شركة  تقدم 
والدعم  الفنية  االستشارات  وتقديم  وصيانتها  البرمجيات 
ويتم  األعمال  قطاعات  مختلف  فى  البرمجيات  لتطبيق  التقنى 
وفقا  المتطلبات  جميع  لتسليم  وعمليات  اجراءات  خالل  من  هذا 

المناسب. والوقت  والجودة  العالمية  للمعايير 

مع  اإلدارة  حسن  على  القوى  التركيز  بين  الفريد  المزيج  إن 
المرونة  جانب  إلى  المتنوعة  الكفاءات  الستيعاب  اتساع  وجود 
العمالء  رضى  يدعم  ما  هو  األعمال  تنفيذ  وطريقة  األساليب  فى 

معهم. األمد  طويلة  ناجحة  عالقات  وبناء 

البرمجية: حلولنا 
باور بي أي  • األصول  إلدارة  مكسيمو   •

365 داينمكس  مايكروسوفت   • باز   فيلد   •
كنترول فليت   • باز   سيلز   •

تيكنولوجيز رودنت   • تك   أي  مينا   •
سحابية حلول   • داينمكس  مايكروسوفت   •

: تنا ما خد
البرمجية األنظمة  تطبيق   •

والتقنية البرمجية  المشروعات  إدارة   •
البرمجيات تطوير   •

البرمجية األنظمة  تكامل   •
والتقنى الفنى  والدعم  المساعدة   •

BI-Technologies is considered one of the leading software 
houses in the Middle East & Africa (Egypt, Saudi Arabia, 
UAE & many other countries).

BI-Technologies present many services related to 
software development, software maintenance, and 
consultation services by following the standard software 
methodologies, quality processes and timely deliverables.

The unique combination of strong management focus, 
breadth of capabilities, and flexibility in engagement 
is what support the Clients satisfaction and built long 
success relationships.

Our Solutions:
• IBM Maximo Asset Management • Power BI
• Microsoft Dynamics 365  • Field Buzz 
• Sales Buzz   • Fleet Control
• Mena I Tech   • Roadnet Technologies
• Microsoft Dynamics CRM • Cloud Solutions

Our Services:
• Systems Implementation
• Project Management
• Software Development
• Systems Integration
• Helpdesk & Support

1615



  
هي أولى شركات مجموعة سفــاري حيــث تم تأسيسهــا في أوائل عام 
1980م كشركة سفر متخصصة ذات سمعة مهنية عالية وكفاءة خدمية 

متميزة.

  
تعتبر سفاري للسفر والسياحة هي وكيل معتمد لدي IATA والعديد 

من المنظمات الدولية مثل ASTA و PATA، باإلضافة إلى كونها وكيل 
معتمد لشركات طيران كبرى )PSA( مثل الخطوط الجوية البريطانية، 
و BMI ، والخطوط الجوية السويسرية، وخطوط لوفتهانزا، والخطوط 
الجوية الفرنسية، و KLM، وخطوط اإلمارات، واالتحاد للطيران، وطيران 
 الخليج، والخطوط الجوية الكويتية، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها.

  
لقد إكتسبت سفاري للسفر والسياحة على مر السنين ثروة هائلة من 

 المعرفة عن إحتياجات ورغبات عمالئها في كل مكان.
 

 إن سفاري للسفر والسياحة تقدم العديد من الخدمات، منها:

التذاكر اإللكترونية وخدمات الحجز اآللي   • 
نظم الحجز الرئيسية بالحاسوب   • 

خدمات كبار الشخصيات والمناولة الخاصة   • 
خدمات استئجار الطائرات   • 

حجز الفنادق/ السيارات/ الشقق في جميع أنحاء العالم   • 
االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات   • 

رحالت داخل المملكة وحول العالم   • 
عروض شهر العسل الخاصة   • 

التأمين للعطالت / المساعدة في الحصول على التأشيرات   •

Safari Travel was the first company established by the 
group in the early 1980’s as a specialized travel company 
with a high professional reputation for its distinctive 
service efficiency.      

Safari Travel is an approved agent of IATA and several 
international organizations like ASTA and PATA, besides 
being the PSA agent of major international airlines like 
British Airways, BMI, Swiss Air, Lufthansa, Air France, 
KLM, Emirates, Etihad, Airways, Gulf Air, Kuwait Airways 
and Qatar Airways etc.   
Safari Travel has acquired over the years a wealth of 
knowledge about the needs and desires of its valued 
travelers everywhere. 
  
Safari Travel provides several services such as:  
 
• Electronic ticketing & automated reservation services 
• Major Computer Reservation Systems 
• VIP and special handling services 
• Chartered aircraft service 
• Worldwide hotels / Car/Apartment reservation 
• Meetings, Incentives, Conferences & Events 
• Tours within the kingdom and worldwide 
• Honeymoon specials 
• Holiday Insurance / Visa assistance
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التوزيع للكتب األجنبية في  الجداول واحدة من رواد  تعتبر شركة دار 
المملكة العربيـة السعوديـة، وتـزاول الشركـة نشاطهــا من مركزهـا 

الرئيسي بمدينة الرياض وتغطي جميع أنحاء المملكة. 

واسعة  خيارات  عبر  مميزة  بخدمة  زبائنها  بتزويد  الجداول  دار  وتقوم 
من الكتب، كما تهدف إلرضاء زبائنها في السوق السعودي من خالل 
توفير العناصر األساسية التالية: األسعار المنافسة والخدمة المتميزة 
دور  من  واسعة  بشبكة  وترتبط الشركة  التوصيل.  في  والسرعة 
وتعتبر  المتحدة،  والمملكة  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  النشر، 
جامعة  مطبعة  مثل  العالمية  النشر  دور  لبعض  المفضل  الموزع 
أكسفورد، وايلي، مارشال كافنديش واكسبريس ببليشينغ، وتعمل 
حاليا مع العديد من الجامعات والمدارس والمستشفيات والمكتبات 

في جميع أنحاء المملكة.

وترتبط دار الجداول أيضًا مع مجموعة من الشركات التابعة لها التي 
توفر خدمات مساندة أخرى للحقل التعليمي، تلك الشركات هي دور 
الحكمة )حلول تعليمية كاملة، دورات خاصة متطورة، دورات للمهارات 
اإلستشارة  )تقديم  األكاديمية  للخدمات  فيجن  جلوبال  و  األساسية( 
الجامعي  القبول  تأمين  الخارج،  في  الدراسة  بخصوص  التعليمية 
في  الدكتوراه  الماجستير،  البكالوريوس،  التحضيرية،  السنة  لدراسة 

مختلف االختصاصات(.

Dar Al’Jadawel is one of the leading distributors of Foreign 
language books in the Kingdom of Saudi Arabia. It is based 
in Riyadh and operates throughout the Kingdom. 
 
Dar Al’Jadawel provides an unparalleled level of service and 
a vast selection of books to customers. It aims to combine 
the three essential elements for a satisfied client in the 
Saudi Market namely excellent prices, first-rate service and 
fast delivery. The company is closely associated with an 
established network of publishing partners from the U.S. 
and the U.K., and considered as a preferred distributor to 
some of the Key international publishers such as Oxford 
University Press, Wiley, Marshall Cavendish and Express 
Publishing and currently works with many universities, 
schools, hospitals and libraries throughout the Kingdom. 
 
Dar Al’Jadawel is also linked with affiliated group of 
companies that provides and offers other supporting 
services related to the educational field, those companies 
are Dur Al Hekma (Offers complete educational solutions, 
sophisticated special courses and soft skills training) and 
Global vision for Academic Services (Counseling services 
concerning studying abroad, Processing and obtaining 
universities’ acceptance offers for undergraduate & 
postgraduate studies).
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العصرية  الفنادق  منارات  إحدى  هي  الفندقية  لألجنحة  سفاري  إن 
وخدمات  بفرش  وحداتها  تزويد  على  وتحرص  االوسط،  الشرق  في 
المنطقة،  في  الرئيسية  الوجهات  بكافة  وتتوزع  المستوى  رفيعة 
المحافظة  مع  لزوارنا  والدفء  الراحة  من  جو  خلق  هو  هدفنا  حيث 
نموذجية  ومنتجات  خدمات  تقديم  وهي  األساسية  سمتنا  على 
ومنافسة. مدروسة  أسعار  ضمن  هذا  وكل  الفندقية،  أجنحتنا   في 

 

إن مزج وسائل راحة متفوقة مع خدمات بأعلى المعايير يجعل من سفاري 
لألجنحة الفندقية هي اإلختيار الرائد في مجالها، فهي تقدم خدمة غرف 
على مدار الـ 24 ساعة، وخدمات التدبير المنزلي،  مطبخ مجهز بكافة 
اإلحتياجات، قنوات تلفزيونية مركزية، باإلضافة إلى إنترنت عالي السرعة، 
كل هذا والكثير من المستلزمات عالية الجودة التي تجعل من سفاري

 لألجنحة الفندقية هي الخيار األفضل.

Safari Hotel Apartments represents a growing niche of 
lifestyle hotels in the Middle East. The brand is committed 
to developing quality furnished & serviced apartments 
in key destinations around the region. Our objective is to 
create relaxing and nurturing environments for our guests 
ensuring the finest service and product in hotel apartment 
sector at the most competitive rates.
 
Superior amenities and services make Safari Hotel 
Apartments a popular choice in the serviced apartment 
sector. 24-hour room service, housekeeping services, fully-
equipped kitchen, satellite TV  and high speed Internet 
connection which makes Safari Hotel Apartments is the 
best choice.
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تم إنشاء مركز إليزيه الطبي ليواكب التطور الملموس والمتميز 
لقطاع الرعاية الصحية  في مدينة الرياض، وليكون متخصصًا في 

جراحـة التجميـل والجلديـة والليــزر، حيـث أصبــح أحد أكبـر المراكـز 
المتخصصة في تلك المجاالت والذي يجمع بين التقنيـات الحديثـة 
والخبرات العالية وفق معايير طبية دقيقة، كما يفخر المركز بأنــه 

يضم نخبة من اإلستشارييـن ذوي الشهـــادات العلميــة العالميــة 
الذيــن يقومــون بتقديــم أعلى مستــوى من الرعايـــة مع اإللتـــزام 

 بالمعايير المهنية.

Elyzee Medical Center has been established to follow up for 
the development of tangible and distinctive medical care 
sector in Riyadh City, and to be specialized in Plastic surgery, 
Dermatology, and Laser. Elyzee Medical Center became one 
of the biggest centers in the kingdom in its field of specialty 
which is combined with high technology equipment’s and 
high experiences consultants. The Center is proud of having 
elite of consultants who have high international scientific 
certificates and give the highest level of medical care and 
commitment to professional standards.
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تم إنشاء مركز إليزيه الطبي في مدينة أبو ظبي باألمارات العربية 
النتائج  أفضل  بتقديم  المركز  يقوم  حيث  2015م،  عام  في  المتحدة 
الجراحية اآلمنة فى ظل بيئة مريحة يتولى فيها الجراحون ومحترفو 
الجراحية  وغير  الجراحية  بالعمليات  القيام  اآلخرين  الطبية  الرعاية 
عالية الجودة، كل ذلك من واقع خبراتهم الطويلة والمتكاملة في 
مجاالت عملهم، كما أن معايير اإلهتمام واإلبداع والثقة تأتي ضمن 

إهتمامات المركز األساسية.

إن هدفنا هو العمل على تقديم المستويات العالمية العليا لمعايير 
السالمة والخبرات الفنية، في ظل بيئة وطراز رفاهية متميزة.

وتشمل خدماتنا على اآلتي:
الجراحة التجميلية  •

األمراض الجلدية  •
األسنان  •

عيادة األمومة  •
الصيدلية  •

Elyzee Day Surgery Medical Centre, launched in 2015 in 
Abu Dhabi providing the finest results in a safe, secure 
and comfortable environment. With years of combined 
training and experience, our surgeons and other healthcare 
professionals are uniquely qualified to perform surgical and 
non-surgical treatments. Compassion, innovation and trust 
are the main concerns at Elyzee Day Surgery Medical Center.
 
It is our goal to provide the highest standard of safety and 
technical expertise to our patients, in an environment of 
style and luxury.

Our Services includes:
• Plastic Surgery
• Dermatology
• Dentistry
• Maternity Clinic
• Pharmacy
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والغــاز هي مـورد مختـّص    البتروليـــة  للخدمـــات  شركـــة سفـــاري 
في الحلـول والخدمـات المتنوعـة لقطاعــات النفـط والغـاز والميــاه 
 والصناعــــات البتروكيماويــــة في المملكــــة العربيــــة السعوديـــــة.

ُانشئت سفاري للخدمات البترولية والغاز في عام 2007م إلستيعاب 
قطاعي  وخصوصًا  الصناعية  القطاعات  في  المتوقع  الهائل  النمو 
حلول  إيجاد  عبر  اإلنتاج  سالمة  تأمين  إلى  الحاجة  و  والغاز  النفط 
التأهيل،  وإعادة  وإصالح  التآكل،  ومكافحة  إلدارة  ومالئمة  متطورة 
وأعمال العزل، وفحص الصدأ، وتتمثل رؤية الشركة في تحقيق أعلى 
مكانة بين الشركات المنافسة األخرى كموّرد لمواد هندسية عالية 
تقدم  كما  المنطقة.  في  الصناعات  ألهم  مختّص  ومقاول  الجودة 
من  القطاعات،  شتى  في  الهامة  الخدمات  من  مجموعة  الشركة 
أبرزها إختيار مواصفات المواد وحلول التآكل، وإعادة تأهيل خطوط 

األنابيب، والتفتيش، وصيانة المرافق في مختلف الصناعات.

إن فريق عمل شركـة سفــاري للخدمـات البتروليـة والغاز يضم أكبـر
العمليـة ضمن  النواحـي  إلمامًا بمعظــم  الخبــرات مهـارًة وأكثـرها 
األخرى. المنافسة  الشركات  عن  متميزة  يجعلها  مما  المجال   هذا 

Safari Oil & Gas (SOG) is a diversified supplier of solutions 
and services to the oil and gas, water, and petrochemical 
industries in the Kingdom of Saudi Arabia.
 
It was set up in 2007 to accommodate the huge growth 
foreseen in the industrial sectors especially oil & gas sectors, 
SOG’s main objective was to contribute in developing a 
defect free production and processes thereby providing the 
best proven corrosion management, protection solutions 
and procedures, Insulation solutions, SMART inspection, 
and rehabilitation of assets and facilities. This comes in line 
with our understanding of and extensive exposure to the 
international standards and Saudi Arabian environment 
and conditions, which make sincere selecting the proper 
materials and applications for various cases. 
 
SOG team has a vast experience in corrosion related solutions
and industrial project requirements which give us a step 
ahead among our competitors.
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أي  من  أكثر  واسعة  أصبحت  التي  اإلستثمارية  البيئة  مع  تماشيًا 
والمتنامي  الضخم  والتطور  المزدهر  السوق  ومع  مضى،  وقت 
سفاري  مجموعة  على  لزامًا  أصبح  العقارية،  لإلستثمارات 
الوطنـــي  الصعيـــد  على  لتتوســـع  أعمالهــا  نطــاق  توسيع 

بإستثماراتهـــا 
 داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

  
 اإلستثمارات المحلية تشمل:

القطاع العقاري    • 
أسهم الملكية الخاصة   • 

 اإلستثمارات الدولية تشمل:
شركة أوشن اليت ـ المملكة المتحدة   • 

شركة اس اي اس ـ الواليات المتحدة األمريكية   • 
بنك لبنان الوطني ـ لبنان   • 

شركة ميدغلف للتأمين البحرينية ـ البحرين   • 
شركة بي آي لتقنية المعلومات ـ مصر   •

In consistence with an ever-expanding investment 
atmosphere, a booming market and tremendous growth 
in real estate investment, Safari Group had to expand 
accordingly. The Group invests both in the Kingdom and
Globally, expanding its business nationally and overseas. 
 
Domestic Investments include: 
• Real estate 
• Private Equity  
 
International Investments include: 
• Ocean Light Co. - UK 
• SAS Corp Co. - USA 
• Banque de Crédit National - Lebanon 
• Medgulf Insurance Co. - Bahrain 
• BI Technologies – Egypt 
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شركة سفاري
 (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 
القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

SAFARI COMPANY
(A Saudi Closed Joint Stock Company)

FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

2827



 قائمة المركز المالي   
كما في 31 ديسمبر 2017

 (ريال سعودي)

الموجودات   

موجودات متداولة:  
نقد في الصندوق ولدى البنوك  

نقد محتجز لدى البنك   
ذمم مدينة. صافي  

قيمة أعمال منفذة لم يقدم بها فواتير. صافي   
مخزون. صافي   

ذمم أطراف ذات عالقة       
مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى  

     مجموع الموجودات المتداولة
   

    استثمار في شركة محلية
أعمال تحت التنفيذ   

ممتلكات وآالت ومعدات، صافي   
    مجموع الموجودات الغير متداولة

مجموع الموجودات  
 

المطلوبات وحقوق المساهمين   
مطلوبات متداولة:   

بنوك دائنة   
أوراق دفع قصيرة األجل   

ذمم دائنة تجارية   
دفعات مقدمة من العمالء   

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل   
قروض قصيرة األجل  

ذمم أطراف ذات عالقة   
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى   

مخصص الزكاة  
    مجموع المطلوبات المتداولة

 
    قروض طويلة األجل

قرض طويل األجل من مساهم  
مخصص تعويض نهاية الخدمة  

    مجموع المطلوبات الغير متداولة
مجموع المطلوبات  

 
     حقوق المساهمين:

رأس المال   
اإلحتياطي النظامي  

األرباح المبقاة  
    مجموع حقوق المساهمين   

     مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

2017

36،406،985
340،000،000

387،387،179
397،678،249

30،805،562
117،959،321

504،673،455
1،814،910،751

175،000
18،550،347
161،276،107

180،001،454
1،994،912،205

6،860،977
790،612

250،262،007
655،242،825

17،400،000
386،678،096

6،450،589
253،968،000

1،711،503
1،579،364،609

68،913،976
2،006،043

83،174،145
154،094،164

1،733،458،773

150،000،000
20،717،885

90،735،547
261،453،432

1،994،912،205

2016

70،234،778
340،000،000

312،717،812
325،358،595

21،886،657
101،976،603

359،623،125
1،531،777،570

175،000
13،320،171

161،234،490
174،729،661

1،706،507،231

6،448،338
528،536

54،929،250
690،887،516
16،984،633
366،640،430

7،824،053
237،079،966

1،168،107
1،382،490،829

30،065،367
2،006،043

70،119،757
102،191،167

1،484،681،996

150،000،000
16،775،065
55،070،170

221،825،235
1،706،507،231
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Balance Sheet
As of 31 December  2017
(Saudi Riyal)

       
      2017 2016         
ASSETS

Current Assets:
Cash and banks balances  36,406,985 70,234,778
Restricted cash at bank  340,000,000 340,000,000
Account receivable, net  387,387,179 312,717,812
Value of work executed not billing, net  397,678,249 325,358,595
Inventory, net    30,805,562 21,866,657
Amounts due from related parties      117,959,321 101,976,603
Prepayments and other assets  504,673,455 359,798,125
Total current assets  1,814,910,751 1,531,952,570

Investment in local company  175,000 175,000
Works under progress     18,550,347 13,320,171
Property and equipment, net     161,276,107 161,234,490
Total non-current assets     180,001,454 174,554,661
Total assets  1,994,912,205 1,706,507,231

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Current Liabilities:
Due to banks         6,860,977 6,448,338
Short term notes payable      790,612 528,536
Trade accounts payable  250,262,007 132,148,583
Advances from customers  655,242,825 690,887,516
Current portion of long term loans  17,400,000 16,984,633
Short term loans  386,678,096 366,640,430
Amounts due to related parties     6,450,589 7,824,053
Accrued expenses and other liabilities    253,968,0006 237,079,966
Zakat provision      1,711,503        1,168,107
Total current Liabilities  1,579,364,609 1,382,490,829

Long term loans    68,913,976 30,065,367
Long term loan from shareholder  2,006,043     2,006,043
End of service benefits    83,174,145      70,119,043
Total non-current Liabilities  154,094,164      102,191,167
Total Liabilities  1,733,458,773    1,484,681,996

Shareholders' Equity:
Capital   150,000,000 150,000,000
Statutory reserve      20,717,885 16,755,065
Retained earnings    90,735,547      55,070,170

Total Shareholders' equity  261,453,432    221,825,235
Total liabilities and Shareholders' equity  1,994,912,205 1,706,507,231
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العدد باآلالف
Number in Thousands

السنوات
YEAR

العدد با�الف
Number in Thousands

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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عدد المشاريع
Number of Projects

السنوات
YEAR
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القيمة بالماليين - ريال
Value in million SAR

السنوات
YEAR

2013 2014 2015 2016 2017 2018

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

3332



3433



3534



3635



3736



3837



6

 
Ministry of Defense

Ministry of Finance Ministry of Agriculture

Royal Saudi Air Force

Ministry of Economy and 
Planing

Saudi Arabian Monetary
Agency

Ministry of Interior

General Authority of Civil

Ministry of Health

Saudi Ports Authority

Royal Protocol

املراسم امللكية

Health Affairs, NAGA 

الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني
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Royal Saudi Army

 Royal Commission for Jubail
and Yanbu

 

Royal Saudi Navy

 

High Commission for Riyadh
Development

King Fahad Medical City

Princess Nora University

Saudi Aramco
Mobily

Kingdom Schools Kingdom Center

Banque Saudi Fransi

البنك السعودي الفرنيس

Riyadh Airports Co.

رشكة مطارات الرياض

Dammam Airports Co.

رشكة مطارات الدمام

The Saudi Investment Bank

البنك السعودي لإلستث�ر
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E-mail:      info@safari.com.sa                            :البريد اإللكتروني 

Website:      www.safari.com.sa                                        :الموقع اإللكتروني

Head Office: Riyadh     Riyadh 11472 
  P.O.Box 7710 
  Tel:  +966 11 2315577 
  Fax: +966 11 2300010

Branches: Jeddah Jeddah 21444 
  P.O.Box 15005 
  Tel:  +966 12 6857300 
  Fax: +966 12 6857339

 Dammam Dammam 31482 
  P.O.Box 8070 
  Tel:  +966 13 8832225 
  Fax: +966 13 8832224

الرياض 11472 الرياض    المركز الرئيسي:    
ص.ب 7710     

ت: 2315577 11 966+     
ف: 2300010 11 966+    

جدة 21444 جدة   الفروع:   
ص.ب 15005     

ت: 6857300 12 966+     
ف: 6857339 12 966+      

 
الدمام 31482 الدمام     

ص.ب 8070     
ت: 8832225 13 966+     
ف: 8832224 13 966+     
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