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وتحقق ٤٠٥ مليون ريال صافي أرباح في ستة أشهر 

    
    
 

      
      
      
      
       




 
 
       
 

       



      


     


      
        


      

    
 

    






 
 

  


  


 
  

 

  




 
  



 

صافي الدخل لمجموعة صافوال قبل ا'رباح الرأسمالية  (بماليين الرياالت)

النصف ا�ول
٩ ٠ ٠ ٢

النصف ا�ول
٨ ٠ ٠ ٢

النصف ا�ول
٧ ٠ ٠ ٢

النصف ا�ول
٦ ٠ ٠ ٢











 




نمو مبيعات مجموعة صافوال للنصف ا'ول ٢٠٠٩م مقارنة بنفس الفترة من ا'عوام السابقة (بماليين الرياالت)

النصف ا�ول
٩ ٠ ٠ ٢

النصف ا�ول
٨ ٠ ٠ ٢

النصف ا�ول
٧ ٠ ٠ ٢

النصف ا�ول
٦ ٠ ٠ ٢
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كلمة معالي رئيس مجلس اAدارة 
       







 
          


        
   
        
       
       



      



 
      
        
       

 
   

 


  
        
         
         
       
       
 
        



 



           
 
         
       


         
        
         


عادل محمد فقيه
 



 



 وبنده تفتح أربعة فروع جديدة خالل النصف ا'ول من العام الجاري
 


 
 – 
 

 

عدد المتسوقين 'سواق بنده يتجاوز ٣٢٫٥ مليون متسوقJ خالل النصف ا'ول من العام الجاري 
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معالي وزير العمل يزور بنده ويدشن برنامج التدريب المشترك 
بين المؤسسة العامة للتدريب التقني ومجموعة صافوال
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كلمة العضو المنتدب 




       


          

  
         
         
         

  
 

  

        
     

        
         


 
  

    
       

  

  
       

 

         
        

      
    


 
         


       
 

 


د. سامي محسن باروم
 





    
     
   
    
      
    
     
     

   
      

     
      

      
      

  
     
     

      


 
   





     
    
     
      
     
    
   
      
      


     
    
    Géant
     







    
      

     
     
      
     
     

     


     
      
 


     
    
      

       



صافوال توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة فواز الحكير 

لشراء أصول سلسلة متاجر جيان السعودية بمبلغ ٤٤٠ مليون ريال 

 


          
  
   



          
   Géant





صافوال توزع أرباحJ قدرها ١٢٥ مليون ريال عن الربع الثاني ٢٠٠٩م



www.savola.com

مجموعة صافوال تشارك في الملتقى االقتصادي التركي - العربي الرابع
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DIEK


وشركة يودوم التركية تطلق منتجJ جديدc لزيت الذرة عبر عالمتها التجارية  (يودوم)
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 شركة مجموعة صافوال
 



شركة مجمـوعـة صافوال
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 شركة مجموعة صافوال
 


قائمة كبار المالك بمجموعة صافوال كما في ٢٩ يوليو ٢٠٠٩م 
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شركة مدينة المعرفة االقتصادية توقع اتفاقية مع شركة (ايكوم) ا+مريكية بقيمة

تتجاوز ١٤ مليون دوالر 6دارة المشاريع التنموية بالمدينة للمرحلة ا+ولى



     
      
          
 
          
       




 

قطاع البالستيك يحقق إجمالي مبيعات قدرها ٣٤٦ مليون ريال سعودي خالل النصف ا'ول


           

             
        
       
 

 

    
   
    
    
     
    
     
     


   



   
   









ويكرم موظفيه الذين أمضوا عدد من السنوات المتواصلة في خدمة الشركة
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ليصل عدد فروع مطاعمها إلى ١٤٩ فرع; بالمملكة
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المراعي  تتوصل إلى اتفاق مع شركة «هادكو» لشراء كامل أسهمها بقيمة  ٩٤٩٫٥ مليون ريال

  وتحقق صافي ربح قدره ٤٨٤٫٥ مليون ريال  للستة أشهر ا'ولى من العام الجاري
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نائب وزير العمل يكرم شركة العزيزية بندة

قطاع صافوال ل5غذية بجمهورية مصر العربية يقود حملة للتبرع بالدم



لتحقيقها المرتبة ا'ولى في توظيف الشباب السعودي


  

        
      
      
       


      

      
      
     
      
 
      
    



 



           
           
             
 




  


 
              
  


 


              



 


     

    
    
    

   
    
    

 

 

      
      

     
 


         

            

 


             

            






             



حملة رياضة المشي في مركز روشان مول




