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أ. نعمان فرخ محمد 


م. أزهر محي الدين كنجي 
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  صافوال لزيوت الطعام أكثر منصافوال لزيوت الطعام أكثر من

١١,,٢٢ مليون طن سنويًا. مليون طن سنويًا.






       

        
       

 

       


        
        
        



 
        

        

        



       






    “”
 “” “”




32





33



 –


 ““ “
 ““ “”      
        ““
Tolue Pakshe Aftab

““ “

  


       
       

       


       
         

       
        





      “”

TPA “”







          
        
           
    

          
         



 –



34




  
           









 

           



  “”  “” “” “”


        

          






 ““ “” 




 

     
      “”  
     
    
       








35








B2B

–CIS
          
           
            
            









              









 – –
       
 

“”




             

 “”






36

 –

   










    
 “” “”
 





   
 



 – –

            
  


           
          
         
 

B2B

               




37

بلغت الطاقة ا�نتاجية لمصانع 
السكر بالمجموعة أكثر من

٢ مليون طن سنويًا.

3737



38




           


         
         




 



           
 “”
  

“”








39




           










   –
              

                    

      

    




       
    
  
    









تبلغ الطاقة ا�نتاجية لنشاط تبلغ الطاقة ا�نتاجية لنشاط 
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بنده تسجل صافي 
ربح تاريخي بلغ 

٤٠٥,٤ مليون ريال 
وبزيادة قدرها ٣٠,٢٪ 

عن العام الماضي.
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وتجاوزت مبيعات القطاع 
حاجز المليار ريال.
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تبلغ ملكية مجموعة صافوال
في شركة المراعي نسبة ٣٦٫٥٢٪ 

ونسبة ٤٩٪ في شركة هرفي 
للخدمات الغذائية.
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بلغ العدد الكلي للقوى بلغ العدد الكلي للقوى 
العاملة في أعمال المجموعة العاملة في أعمال المجموعة 

المحلية والدولية أكثر من المحلية والدولية أكثر من 
٢٣٢٣٨٠٦٨٠٦ موظفًا وموظفة موظفًا وموظفة
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