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وتحقق ١٦٥ مليون ريال صافي أرباح للربع ا�ول ٢٠١١م متجاوزة توقعاتها المعلنة
وتوزع ١٢٥ مليون ريال أرباح2 نقدية على مساهميها 

مجموعة صافوال ترفع مبيعاتها بنسبة ١٧٪ 
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د. غسان أحمد السليمان

ا<فتتاحية

      

           




مجلس إدارة المجموعة يعتمد توزيع ١٢٥ مليون ريال 
أرباح2 نقدية على المساهمين

للحصول على نسخة

إلكترونية من هذا العدد:


  

    
    



IRWeb@savola.com




تقر كافة بنود جدول أعمالها بأغلبية ا�صوات الحاضرة والممثلة 
الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة صافوال 
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KPMG
















 


            


       




 
IFC
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Handicrafts

 




د. غسان أحمد السليمان







 



وتحقق ١٦٥ مليون ريال صافي أرباح للربع ا�ول ٢٠١١م متجاوزة توقعاتها المعلنة 

كلمة العضو المنتدب 
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د. عبد الرؤوف محمد مناع


مجموعة صافوال ترفع مبيعاتها بنسبة ١٧٪ 

د. عبد الرؤوف محمد مناع
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أضواء على أهم أخبار وأنشطة بنده خالل الربع ا�ول ٢٠١١م 
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بعد ما شهدت أسعار السكر الخام تذبذبات وزيادة لم تشهدها منذ ثالثين عام2










أسعار السكر العالمية بدأت بالهبوط التدريجي مؤخر] 



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
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قائمة المالك الرئيسين لمجموعة صافوال وفق� 
لسجالت تداول بتاريخ ٢٠١١/٥/١م
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صافوال تواصل تحديث (شاشة الشفافية) لمتابعة حركة تغير ملكية ا�سهم
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شركة المراعي ترفع أرباحها للربع ا�ول من العام ٢٠١١م  بنسبة ١١,٢٪ 

تكريم مجموعة صافوال على رعاية فعاليات منتدى جدة ا<قتصادي
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أضواء حول أنشطة شركة هرفي للخدمات الغذائية خالل الربع ا�ول من العام ٢٠١١م
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Stretch
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قطاع صافوال للبالستيك يستثمر في منتجات جديدة لتصديرها إلى أوروبا
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¸Ïœbï@âbjÅc
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alnour@savola.com










مشاركة صافوال في فعاليات اليوم العالمي لkعاقة في المركز الطبي الدولي

تكريم مجموعة صافوال
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مجموعة صافوال تساهم في نشر ثقافة التعامل مع ا�شخاص ذوي االعاقة






مجموعة صافوال تشارك في ملتقى توظيف المعوقين 

لرعايتها فعاليات بطولة ا�لعاب الخليجية الرابعة لفئة التوحد







