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حقائق وأرقامحقائق وأرقام
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«  » ولىالشركة المصرية المتحدة للسكر تطلق عالمتها التجارية ا
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وتوزيع ١٢٥ مليون ريال أرباح على المساهمين
 ä”c
  
 



(المراعي) تربح ١٦٢ مليون ريال في ثالثة أشهر

من خالل برامجها للمسؤولية االجتماعية

صافوال تدعم برنامج إثراء للطالبات في عنيزة وتدعم أيتام الطائف وترعى مهرجان (أيتامنا ٧)

 

يزور شركة نيومارينا للبالستيك المملوكة بنسبة ٩٥٪ لمجموعة صافوال السعودية 

القنصل السعودي بمصر
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كلمة معالي رئيس مجلس اRدارة  
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عادل محمد فقيه
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صافوال تعزز عالقاتها وتواصلها مع المؤسسات اRعالمية
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توسعات جديدة بعافية العالمية - مصر



 

شركة عافية العالمية بمصر تعزز دورها 
في مجال المسئولية االجتماعية
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وتصادق على بنود التوافق مع الئحة حوكمة الشركات

 









قائمة الدخـل الموحدة المرحلية (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٨م





شركة مجمـوعـة صافوال (شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير المدققة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٨م  


كلمة العضو المنتدب 

      

 

 

        
       

     
         





 
        
        



      
  
        
    


         




       



       
       


         
      
 
        
        


           
  




د. سامي محسن باروم
 



هرفي تحصل على شهادتي 
ايزو والـ  HACCP العالميتين
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   ISO 220002005    
       



   HACCP Codex Alimentarius  


SGS Group


 
 
 
     

        
       



 
        



        
 

 
          



   
 
         
        
        


 

         



         


      
         
     



وعقود تعاون لشركة "كنـان"
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قائمة التدفق النقدي الموحدة المرحلية (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٨م



     
    


   

    
   

    
    
     
   
     


    
   

   
     
   
     

   
     




    
    

    
   
     
   
     


    
    
   

     
   

     
   
     


 

    
   
   
   

   
   
     
   
    

     
   
     
   
     

     
     
    
   

 
  

     
     

   
     
    


     
     
      

    
     

    
     

    
     

   
     

 
    
   
         
          

 
   

  
    

   
  

    
   
    
  
  
    
  

     


  
    

  
  

نمو أرباح المجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٨م  ( بآالف الرياالت )













نمو إيرادات المجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في ٣١ مارس ٢٠٠٨م  ( بآالف الرياالت )

٢٠٠٧م٢٠٠٨م



٢٠٠٧م٢٠٠٨م

     
  
  
   

   
  

   
  

  
    
  

  
   
     
   
  

    
   

  
    

  
  

   
   

   
  

  
  

 

توسعات جديدة بعافية 
العالمية - مصر






 

 

(المراعي) تربح ١٦٢ مليون ريال في ثالثة أشهر
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(لوزين) تدخل قائمة (أقوى عالمة تجارية)

@oflb”

 
 
        





صافوال توزع ١٢٥ مليون أرباحe عن الربع الرابع ٢٠٠٧م
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يرفع مبيعات بنده والمخازن الكبرى إلى ١٠ مليار ريال 
ونسبة السعودة إلى ٥٠٪ خالل ثالث سنوات 

 















