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صافوال تنهي العام المالي محققة صافي أرباح قدرها ٢٠٢ مليون ريال

ن مخصصات احترازية قدرها ٦٧٦ مليون ريال إزاء آثار ا
زمة المالية العالمية  وتكوِّ



















نمو إيرادات المجموعة لفترة االثني عشر أشهر المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م مقارنة بالعام الماضي ( بآالف الرياالت )

٢٠٠٧م٢٠٠٨م






 

صافوال تهنيء معالي المهندس عادل فقيه بالثقة الملكية الغالية بتمديد فترة تعيينه  أمين* لمحافظة جدة
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كلمة معالي رئيس مجلس ا9دارة 
    
 



 


    
        
         

 
          

 


 


   
         
  


  
 
  
        

      

         

         
 
        
 


         
  
        

       

 
 
       


         
        
        




عادل محمد فقيه
 



 


    
      
      
  
      
      
 
     
    




  

    
    
 
      
     


      
    
   
 


       
 





صافوال تنهي العام المالي محققة صافي أرباح قدرها ٢٠٢ مليون ريال
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كلمة العضو المنتدب 
       
        


 


          
 


       
         


          
          
         

        
        
        
        
 

 


        
 
       
         

         
           
     
 


 

 
        
          
        
 
 



        
         
        
 
 
 
        
 



  


 


د. سامي محسن باروم
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صافوال تعلن عن توزيع ١٢٥ مليون ريال أرباح عن الربع الرابع ٢٠٠٨م 
وتتوقع تحقيق صافي أرباح في حدود ٨٠٠ مليون ريال للعام ٢٠٠٩م



أسواق بندة ترفع مبيعاتها بنسبة ٣٥٪ وتفتتح ١٧ فرع* جديدP  خالل عام ٢٠٠٨ 
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ليصبح بذلك عدد فروع بنده في المملكة ١٠٠ فرع 
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التعاقد الستيراد معدات مصنع البنجر مع شركة فرنسية

     
     
       

  
     





     



     
       

     


    





 


منتج سكر ا
سرة يحقق نجاحات قياسية في السوق المصرية
        o‹ïaÎ

  



بزيادة قدرها ٣٧٪ 

قطاع البالستيك بمجموعة صافوال يزيد مبيعاته لتصل إلى ٧٧٥ مليون ريال للعام ٢٠٠٨م 



          

        
       



     
    
      



      
      
      

        



        
      
 

 

       
    
     
      




بعد االنتهاء من تأسيس شركة ا9سكندرية للسكر (مشروع سكر البنجر)
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 شركة مجموعة صافوال
 



 شركة مجموعة صافوال
 



شركة مجمـوعـة صافوال
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نمو إيرادات المجموعة لفترة االثني عشر أشهر المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م مقارنة بالعام الماضي ( بآالف الرياالت )

٢٠٠٧م٢٠٠٨م
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شركة صافوال كازاخستان تستقبل رئيس الوزراء الكازاخستاني
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شركة المراعي تحقق صافي أرباح قدرها ٩١٠٫٣ مليون ريال لعام ٢٠٠٨م

وتستحوذ على ٧٥٪ من شركة طيبة ا
ردنية لالستثمار والصناعات الغذائية

       
       
       
       
        
   
     
      

     
      
      
      
      

     



وتدشن بداية ا9نتاج التجاري لمصفاتها  بعد التوسعة الجديدة 
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شركة هرفي للخدمات الغذائية ترفع عدد فروعها إلى ١٣٨ فرع* على نطاق المملكة وتقدم منتجات جديدة لمستهلكيها 
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لمراجعة ا
داء السنوي والخطط المستقبلية والتعلم من الدروس السابقة



 



         
       
  



    
      
      
       
 
        
  

      
        
        
        
   

       
     
 
     
      
      
     
  
     
        


      
 



صافوال ضمن القائمة الذهبية الثالثية لجائزة سعفة القدوة الحسنة

لمعايير الشفافية والعدالة والنزاهة والمساءلة
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برعاية صاحب السمو الملكي ا
مير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

تكريم مجموعة صافوال من قبل جمعية ا
طفال المعوقين لمساندتها ودعمها لبرامج الجمعية

مجموعة صافوال تعرض تجربتها في مجال المسؤولية االجتماعية
ضمن فعاليات ملتقى الشراكة والمسؤولية االجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص
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Leadership Programs   
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العزيزية بنده المتحدة تنظم حملة خيرية لمساندة غزة وتطلق حملة التبرع بالدم




        
         
         
           


      
        


     



         
         







