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وتحقق ٩٥٢ مليون ريال صافي أرباح في العام ٢٠٠٩

 

نمو صافي ربح المجموعة بدون ا,رباح الرأسمالية بنسبة ٢٨٠٪ في ثالث سنوات

٦ ٠ ٠ ٧٢ ٠ ٠ ٨٢ ٠ ٠ ٩٢ ٠ ٠ ٢

٦ ٠ ٠ ٧٢ ٠ ٠ ٨٢ ٠ ٠ ٩٢ ٠ ٠ ٢












 





















صافي مبيعات المجموعة (نمو مضطرد) في عمليات القطاعات الرئيسية












 ٩٢٠ تحقيق  تتوقع  صافوال 
ملـيون ريال صـــافي أرباح 

لعام ٢٠١٠م  (أنظر ص ٤)

                    ...  (٣٠) عام& من العطاء
مسيرة نجاح يتجدد ( ص ٣ )       
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كلمة معالي رئيس مجلس ا;دارة 
 


      
           
          
 


        

 

 


  
            


    
    
         


         
            
          


 

 
 
 

 

عادل محمد فقيه
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وتحقق ٩٥٢ مليون ريال صافي أرباح لعام ٢٠٠٩م 







  
          

 
        
 
        
          


    
         


 




 




 



   

٦ ٠ ٠ ٧٢ ٠ ٠ ٨٢ ٠ ٠ ٩٢ ٠ ٠ ٢











 


انخفاض كبير في االعتماد
على ا,رباح الرأسمالية















م . عادل محمد فقيه
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كلمة العضو المنتدب 
 



            
          


 



 

 
 
 
  



           
            
 
 

  

 
         

 
  
 
 
   
          

 
د. سامي محسن باروم
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نتائج أعمال القطاعات الرئيسية لمجموعة صافوال خالل ٢٠٠٩






 









 

د. سامي محسن باروم

           


 
 


 

 
   
         





              
           


      

           


            
  

   
 

 
 




      
 

          
  "IIR Middle East      "

Corporate Governance


                    ...  (٣٠) عام& من العطاء
مسيرة نجاح يتجدد ( ص ٤ )       
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ا;عالن عن توقعات المجموعة المالية وتوقعات قطاعاتها الرئيسية للعام ٢٠١٠م
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صافوال توزع ١٢٥ مليون ريال أرباح على مساهميها عن الربع الرابع ٢٠٠٩م

      
      

         




         

           
 
 
 

 بهدف رفع العائد على ا,صول صافوال تبيع

المستودع المركزي بالرياض وتحقق أرباحR رأسمالية قدرها ٥٥ مليون ريال 

    
     

 
       
 

OECD
       
         
        
  
  



        
        
        
 
       
  
 








 صافوال تستعرض تجربتها بدبي.. وتشارك في ندوة حوكمة الشركات التي تنظمها هيئة السوق المالية









 شركة مجموعة صافوال
 



www.savola.com

 شركة مجموعة صافوال
 



شركة مجمـوعـة صافوال
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قائمة كبار المالك بمجموعة صافوال كما في ٣٠ يناير ٢٠١٠م
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من حصتها في شركة هرفي للخدمات الغذائية 

شركة المراعي تحقق صافي أرباح يتجاوز مليار ريال للعام ٢٠٠٩م 

ومجلس إدارتها يوصي بتوزيع ٤٦٠ مليون ريال أرباح على المساهمين




 
       

 
          
   

 
 







 

             







        

     
       


  









       
        
           
          

  
      


         
 
           

            
            
  
        
 
          
       

        
         

 

 مجموعة صافوال تستثمر مبلغ ١٢٠ مليون ريال
في إنشاء مصنع للمكرونة بجمهورية مصر العربية
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للسنة الثالثة على التوالي 

تجديد حملة (دع الباقي لهم) مع جمعية ا,طفال المعوقين 
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إطالق البرنامج التجريبي لمركز صافوال لتمكين ا�شخاص ذوي ا�عاقة

لتدريب وتوظيف هذه الفئة الغالية على الجميع


        
       
         
        


        
        
  

        
         
       
      






  
     

       
      

      
     



              
  
   
 
    


 


 


 


 
             
 



وبعض أعضاء مجلس اNدارة ومنسوبي صافوال يتبرعون بأكثر من نصف مليون ريال لزمالئهم المتضررين


        
  
  
 





 


