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ليصل بذلك صافي ا�رباح عن التسعة أشهر ا�ولى من عام ٢٠٠٩م إلى ٦٨٣ مليون ريال 
 وتوزع ١٢٥ مليون ريال أرباح لمساهميها عن الربع الثالث 
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٢٥٠

٣٥٠

٤٥٠

٥٥٠

٦٥٠

٧٥٠ نمو صافي ربح المجموعة بدون ا�رباح الرأس مالية بنسبة ٣٣٣٪ خالل  ثالث سنوات

التسعة أشهر ا�ولى
٩ ٠ ٠ ٢

التسعة أشهر ا�ولى
٨ ٠ ٠ ٢

التسعة أشهر ا�ولى
٧ ٠ ٠ ٢

التسعة أشهر ا�ولى
٦ ٠ ٠ ٢








صافي الدخل بدون ا�رباح الرأس مالية (مليون ريال)

التسعة أشهر ا�ولى
٩ ٠ ٠ ٢

التسعة أشهر ا�ولى
٨ ٠ ٠ ٢

التسعة أشهر ا�ولى
٧ ٠ ٠ ٢

التسعة أشهر ا�ولى
٦ ٠ ٠ ٢



صافي مبيعات المجموعة : نمو مضطرد في عمليات القطاعات الرئيسية
صافي المبيعات (مليون ريال)
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كلمة معالي رئيس مجلس اNدارة 








         
     
        
        

         
       
        
      
        
          


       
 

        
         
        
        
 

 
 
       
 
        


    
        



  
 

 



    
       
      


عادل محمد فقيه
 



 





 


  
        
         

 

 
         
      

 
          
    
 
  


  


 
  

 

توقعات صافوال للربع الرابع والعام ٢٠٠٩م: 



     
         


       
          
 
         
     

 


 


 

 
       
   
        
 
        
      



صافوال ترفع صافي أرباحها للربع الثالث من عام ٢٠٠٩م بنسبة ٧٦ ٪ 
وتحقق ٢٧٨ مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
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كلمة العضو المنتدب 



          
        



 
       



         
      
        

       

 


       
     
     


    


       
  
         

         

        



         
         
        
 


         
       
       
       
        




د. سامي محسن باروم
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share@savolacom 

  
               



صافوال تواصل صرف ا�رباح النقدية
غير المستلمة من أعوام سابقة
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ألف سلة غذائية من أسواق « بندهبنده  » بندة ل�سر والجمعيات الخيرية



    
      
     

     
   
     


    

     

      
     
    
  


     
      
 
 – –
     



 – 

  
          



صافوال تنهي صفقة شراء بعض أصول شركة جيان السعودية من مجموعة فواز الحكير
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بدولة ا$مارات العربية المتحدة
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(           ) تدشن حملة (ا�جر لكم والفائدة لهم) 





 شركة مجموعة صافوال
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 شركة مجموعة صافوال
 



شركة مجمـوعـة صافوال
 





            


www.tadawul.com.sa 
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قائمة كبار المالك بمجموعة صافوال كما في ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٩م 
*  
   

  

  

  
  *

 
             






 
 

 
 

 
   


 

 
 

   






  

  
 

 
   


  
  

 


 


 


 
 

 
 

 
 

 
  

   
 











 
   




 
 
 

  





 


  






 
 

 
  

 



 







 
 

 
  

    
  

 
 




  
  

  
  

  
  

       
  

  
 
  

   


 
  

  
  


 

 


 
 


 



 

 
 



www.savola.com



صافوال توقع مذكرة تفاهم

       


      
        


 


      
     
      



الشركة المصرية المتحدة للسكر 

تطلق حلويات ا8سرة... كمنتج جديد ينضم 8سرة منتجات صافوال

 
 
     
  

  

 



     
    
    
      





     
      



     
      
    

  
 



    
   
     



لقيام شراكة مع اتحاد المزارعين التركي ومجموعة نسما لشراء ستة مصانع للسكر بتركيا

      Joint Venture       
        Turkey Tarim Kredi

 




الشركة المتحدة للسكر  بالمملكة تدشن 
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مشروع التوزيع المباشر لتعزيز شبكة التوزيع لمنتجات السكر


 

      
       
        
      
Tate & Lyle
      



       
       
     
     
       
 

 

توقيع مذكرة تفاهم لشراء حصة
تيت آند اليل (الشريك ا�جنبي) 

في نشاط السكر بالمملكة ومصر
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Bتفتح خمسة فروع جديدة لها داخل المملكة وتزيد عدد فروعها إلى ١٥٤ فرع
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وتستحوذ على ١٠٠٪ من أسهم شركتي (هادكو) بالسعودية و(بيتي) المصرية


         





    
      
 
 
 
 
  


 
      
  





         




بناء مركز المبيعات لكنان الدولية وإطالق حملة صندوق العطاء خالل شهر رمضان
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¸Ïœbï@âbjÅc
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عافية العالمية بمصر تطلق برامجها التدريبية مجموعة صافوال تقيم إفطارها السنوي خالل شهر رمضان 
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لذوي االحتياجات الخاصة وتقيم خيمتها الرمضانية وحفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك 

صافوال تستعرض تجربتها في مجال ا1شخاص ذوي ا,عاقة

 من خالل مشاركتها في مؤتمر المسؤولية االجتماعية في الشرق ا�وسط
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