







وتتوقع تحـقيق مليار ريال صــافي أربـاح لعام ٢٠١١م 
وترفع صافي مبيعاتها بنسبة ١٨٪ لتصل إلى أكثر من ٢١ مليار ريال بنهاية العام ٢٠١٠م 

           











    











          







٢٠٠٧م٢٠٠٨م ٢٠٠٩م ٢٠١٠م
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S&PHawkamah Pan Arab ESG   
      Index HASPI





     

       
     

      

      







مجموعة صافوال تحتل المركز الثاني في الوطن العربي في مجال الحوكمة والشفافية
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وفقًا لتصنيف مؤشر ستاندرد آند بور العالمي ومعهد حوكمة ا;قليمي
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كلمة سعادة رئيس مجلس ا;دارة 
 



     







          
          
     
 

        





         




          
 



         




          
         
         
 


سليمان عبد القادر المهيدب




وتوزع أرباحL قدرها ١٢٥ مليون ريال عن الربع الرابع لعام ٢٠١٠م
مجموعة صافوال تحقق صافي أرباح قدرها ٨٨٧ مليون ريال،

أ. سليمان عبد القادر المهيدب
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مجموعة صافوال تتوقع تحقيق مليار ريال 
صافي أرباح لعام ٢٠١١م




ار ريال للحصول على نسخة

إلكترونية من هذا العدد:


  

    
    



IRWeb@savola.com






 



كلمة العضو المنتدب 




  
 
       
    

 
      




        
    
       




        


         


            

    

        

         
 

د. عبد الرؤوف محمد مناع


د. عبد الرؤوف محمد مناع

المراعي  ترفع مبيعاتها وأرباحها للعام ٢٠١٠م وتوصي بتوزع أكثر من نصف مليون ريال أرباحL نقدية

        
       
        
       
       
       
       




        

      
     

 


    




 


      
       



      





     
        
         




        
     


   



        
          
        
        
       



شركة هرفي  للخدمات الغذائية ترفع مبيعاتها بنسبة ١٢٪   

  Zجديد Lوتحقق صافي ربح قدره ١٢٤,٣ مليون ريال للعام ٢٠١٠م وتفتتح (٢٠) مطعم
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Lالشركة المتحدة للسكر تقوم بخفض سعر السكر محلي
    –     –  



           



بالرغم من استمرار زيادة اdسعار العالمية للسكر 































































منتج جديد لـ « عافية » 
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 شركة مجموعة صافوال
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 شركة مجموعة صافوال




شركة مجمـوعـة صافوال






          


www.tadawul.com.sa
www.savola.com








قائمة المالك الرئيسين لمجموعة صافوال وفق� 
لسجالت تداول بتاريخ ٢٠١١/١/٣١م
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صافوال تواصل تحديث (شاشة الشفافية) لمتابعة حركة تغير ملكية اdسهم
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 بنده تفوز بجائزة اdمير نايف بن عبدالعزيز للسعودة لموسمها السابع
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برعاية معالي وزير العمل المعهد السعودي للبيع بالتجزئة وبنده

يؤهلون ١٠٢٢ شابL سعوديL للعمل في قطاع البيع بالتجزئة
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(تتمة) .. مجموعة صافوال تحتل المركز الثاني في الوطن العربي في مجال الحوكمة والشفافية
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alnour@savola.com











       
         


  





        

       


  

       
 





httpmakeensavolacom

د. عبد الرؤوف محمد مناع ينضم إلى مجلس إدارة إنجاز السعودية

مجموعة صافوال تشارك في اليوم العالمي لjعاقة

تعزيزZ لدور المسئولية ا;جتماعية للشركات

شركة العزيزية بنده تدعم اللجنة ا;غاثية لمتضرري سيول جدة بمليون ريال وتخصص فريقL للمسانده


Juniors Achievement  
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