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صافي أرباح مجموعة صافوال (قبل ا�رباح الرأسمالية) للربع ا�ول ٢٠٠٩م مقارنة بنفس الربع للثالثة أعوام السابقة
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 ٢٠٠٨م 
 ٢٠٠٧م 

 ٢٠٠٦م 


 –

يزور مصفاة الشركة المصرية المتحدة للسكر إحدى شركات مجموعة صافوال السعودية

 

وتحقق ١٩٣ مليون ريال صافي أرباح في ثالثة أشهر تصادق على جمــيع بنود جدول أعمالها


صافوال توزع ١٢٥ مليون ريال أرباحE على مساهميها عن الربع اBول ٢٠٠٩م

 
       
          

            
 





         

          
 

 

وتحقق مبيعات قدرها ٣٫٦٣ مليار ريال للربع اBول لعام ٢٠٠٩ م
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كلمة معالي رئيس مجلس اLدارة 
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عادل محمد فقيه
 



 

 

 

    
     
  
      


      

    

     
     
      

    
     
    

     
      
 




وتحقق ١٩٣ مليون ريال صافي أرباح في ثالثة أشهر 



 
 
 
 
 


  

صافوال توزع ١٢٥ مليون ريال أرباحE على مساهميها عن الربع اBول ٢٠٠٩م
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كلمة العضو المنتدب 






 

      
     



          
 

          
 


       
       
          


 
  
 


 
            


         
          

       
       
   
 





       
     
        

       
        
        



       






د. سامي محسن باروم
 



يزور مصفاة الشركة المصرية المتحدة للسكر إحدى شركات مجموعة صافوال السعودية
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تصادق على جميع بنود جدول أعمالها 
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(هايبربنده) تفتتح أول فرع لها في مدينة خميس مشيط 

       


      
        
 


      




       
     
      
      
     
     
     
 


     


    
    
       
  
      
     
       
     
     
 
    

     
 

     
    

 

    
      
      



صافوال تستحوذ على حصة إضافية في شركة صافوال لVغذية بقيمة قدرها ١٦٧ مليون ريال

صافوال تدخل شريك- مؤسس- في مشروع عقاري سكني بتكلفة قدرها ٢٫٤ مليار ريال



       
       
 
     
      

     
      
     



 
       



       
     

      
 
     
    

 



           




 

وحصة إضافية في شركة عافية مصر بمبلغ ٦٥ مليون ريال 
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 شركة مجموعة صافوال



 شركة مجموعة صافوال




شركة مجمـوعـة صافوال





           


www.tadawul.com.sa 
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قائمة كبار المالك بمجموعة صافوال كما في ٢٠٠٩/٠٤/٢٨م 
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شركة المراعي توقع اتفاقية مع أكبر شركات إنتاج المرطبات واBغذية



     

     
      
       
     


     
       
  
    
     
    



     
 
      
      
     
     
       

      
     
     
     
      



وتحقق صافي ربح قدره ١٩٧ مليون ريال للربع اBول من العام ٢٠٠٩م


 
  
  

    



شركة شركة هرفيهرفي ترفع عدد فروعها ليصل إلى  ترفع عدد فروعها ليصل إلى ١٤٢١٤٢ مطعم- خالل الربع اKول  مطعم- خالل الربع اKول ٢٠٠٩٢٠٠٩م وتفتح ثالثة فروع جديدة م وتفتح ثالثة فروع جديدة 

معالي وزير التجارة  والصناعة يكرم شركة صافوال Bنظمة التغليف لفوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
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تجمع أكثر من ١٫٣ مليون ريال سعودي





صافوال تستقبل وفد من رجال اKعمال الكازاخستانانيين والغرف التجارية الكازاخستانية 
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بدعوة من الغرفة التجارية والصناعية بجدة

العضو المنتدب لمجموعة صافوال يتناول ا$زمة المالية العالمية وتداعياتها على الشركات المحلية
  ويقدم تجربة صافوال للتنفيذيين السعوديين المشاركين في برنامج ا3دارة الذي تنظمه جامعة أكسفورد

صافوال تشارك في ملتقى ورش عمل العالقات العامة للمؤسسات الدولة بالكويت
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نتائج تطبيق معايير حوكمة الشركات
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