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في هذا العدد

صاحب السمو الملكي ا�مير سلطان بن سلمان
( يدشن حملة (دع الباقي لهم التي تتبناها أسواق 



















نمو إيرادات المجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨م مقارنة بالعام الماضي ( بآالف الرياالت )
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كلمة معالي رئيس مجلس ا.دارة 
       



 


    
        
       
       
        
        

          
 

 
      
        
         

      
      
        
 
  
 





         
         
       
       

 
      


        

         
 
      
         
          


  
       


        




عادل محمد فقيه
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مجموعة صافوال تحقق ٦٦٦ مليون ريال صافي أرباح 
للتسعة أشهر ا�ولى من العام ٢٠٠٨م

وترفع أرباحها التشغيلية بنسبة ٣٤٪ 
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صافوال تعلن عن توزيع ١٢٥ مليون ريال أرباح عن الربع الثالث من العام ٢٠٠٨م

صافوال تحقق المرتبة ا�ولى  في مجال حوكمة الشركات والشفافية 
على مستوى السعودية والمرتبة (١٤) على مستوى الخليج العربي 

            o‘‘y
 

The National Investors
Institute of DirectorsHawkamah Institute

 





www.savola.com

 

كلمة العضو المنتدب 
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د. سامي محسن باروم
 



مجموعة صافوال تستقبل وفد وزاري سوداني رفيع المستوى
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لبحث أوجه التعاون االستثماري

         
        
        
        
         
      
       
     

 
         



      




وترفع مبيعاتها بنسبة ٤١٪ بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٠٨م
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أسواق بنده تفتتح فروعY جديدة لها بنجران ومدينة جدة
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Yالشركة المتحدة للسكر تخطط لرفع طاقتها ا.نتاجية الى ١٫٤ مليون طن سنوي
    
      
       
    
     
     
     

 

       
   
 
 
   
      
 

  

الشركة المصرية المتحدة للسكر تواصل إنتاجها التجاري  بطرح سكر (ا�سرة) في ا�سواق المصرية
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توقيع مذكرة تفاهم مع شركة آقرو بروسيسورز الباكستانية
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المتخصصة في مجال صناعة زيوت الطعام في 
باكستان بحجم استثمار يصل إلى ٢٠٠ مليون ريال
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 شركة مجموعة صافوال
 



 شركة مجموعة صافوال
 



شركة مجمـوعـة صافوال
 



  
    

  
       
      
      

     
    

   
   

 
    
    

   
   
   
   
   
  

 
    
    
     
   

   
   


    
    
   

   
      

   
    

 
    
   
   

   
     
    

  
   
     

  
   
  
  
  

     
       




      
   

   
   
   


     
    
    

     
   
                           

   
     
  
               
   

   
     

  
   

          
   
             

   
  
  

نمو أرباح المجموعة لفترة التسعة أشهر  المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨م مقارنة بالعام الماضي ( بآالف الرياالت )












نمو إيرادات المجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨م مقارنة بالعام الماضي ( بآالف الرياالت )
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المراعي تحقق في تسعة أشهر صافي أرباح 
قدره ٦٩١ مليون ريال بزيادة قدرها ٤٥٪
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كنان الدولية: ارتفاع زوار مركز عالية 
Yشهري fالمدينة إلى ١٫٥ مليون زائر

وافتتاح مطعم جديد بالروشان مول
            
        



 
        
 
 
Go Sport – Benetton
Kids – Juke Box – Esprit

              


شركة عافية العالمية لزيوت الطعام 
بالجزائر تبدأ إنتاجها التجاري
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شركة صافوال بهشهر تواصل تميزها من 
خالل عالمتها التجارية (لدان)
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شركة هرفي تفتتح ثالثة فروع لها ليصل 
Yإجمالي فروعها إلى ١٣٥ مطعم
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من خالل حمالت التبرع بالدم ومساعدة ا�سر الفقيرة وا�يتام 
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صافوال تكرم منسوبيها الذين أمضوا خمسة وعشرة وخمسة عشر عامY متواصلة في خدمتها
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صاحب السمو الملكي ا�مير سلطان بن سلمان
( يدشن حملة (دع الباقي لهم التي تتبناها أسواق 
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بتركيز إستراتيجيتها على ذوي االحتياجات الخاصة
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صافوال تستقبل خبراء عالميين في مجال المسؤولية االجتماعية 

مجموعة صافوال تحقق المرتبة ا�ولى في مجال الحوكمة والشفافية بالسعودية

والمرتبة (١٤) على مستوى الخليج العربي
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Behavioral Assessment Score for Investors and Corporations
           






