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صافوال ترفع نسبة تملكها إلى ٩٥٪ في شركة نيومارينا للصناعات البالستيكية في مصر
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ووصول إيراداتها إلى ١٠٫٤ مليار ريال
          ä”c
 





 

ويقترح توزيع أرباح عن ا6سهم المملوكة والممنوحة
هيئة السوق المالية ووزارة التجارة توافقان على توصية المجلس

مجلس إدارة صافوال يوصي برفع رأسـمالها إلى ٥ ملـيارات ريال عن طريق منح أسهم مجانية

معالي وزير العمل 

يشيد ببرامج مجموعة صافوال في مجال المسئولية االجتماعية



 
     
 
     

      
     
  
 

  






       

 

كلمة معالي رئيس مجلس اKدارة  
     






           
 
   




 
      
      

 

 
  

        


        
        
      
 
 

  

 
       
 
  

      
         
      


 
   


        
       
  

 


 
 

كنان الدولية تدشن مشروعL عقاريL عمالقL في جدة 
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صافوال تعزز حرصها والتزامها بمعايير الحوكمة وشفافية ا6داء 
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وتطمح إلى توظيف أكثر من 
٦٠٠٠ موظف إضافي بنهاية ٢٠١٠م 
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ووصول مبيعاتها إلى ٣٫٧ مليار ريال سعودي في ٢٠٠٧
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وعافية العالمية توزع ٥٠ مليون ريال أرباحًا وسطية على مساهميها

 
 
       
        

        
      



   
       

       
       
         
         
   






       
 
 


        
     
          
        
       

      
       
          
        

          
      

      



صافوال شريك ومطور رئيس في هذا المشروع العمالق

من خالل قيادتها لتحالف المستثمرين في مدينة المعرفة االقتصادية 
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شركة مجمـوعـة صافوال 
(شركة مساهمة سعودية)

 


 


قائمة الدخـل الموحدة ا6ولية (غير مدققة)
لفترتي الثالثة والسنة المنتهية في ٣١ ديسـمبر ٢٠٠٧م



  
 
    

    
  

 
 




 
 








 


 

 



 







 








 


  









 





  









قائمة التدفق النقدي الموحدة ا6ولية (غير مدققة)
للسـنة المنتهية في ٣١ ديسـمبر ٢٠٠٧م








 



 

 
  

 






 









 


  

 


 

 


  


 
 


 
 





 












 

 

نمو أرباح المجموعة للسنة المنتهية
في ٣١ ديسـمبر ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦م ( بآالف الرياالت )





٢٠٠٦م٢٠٠٧م










نمو إيرادات المجموعة للسنة المنتهية
في ٣١ ديسـمبر ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦م ( بآالف الرياالت )
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كلمة العضو المنتدب 
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وتـزيد مبيـعــاتها 
بنسبة ٣٦٫٧٪ 
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