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مجموعة صافوال تحقق ربح� تشغيلي� قياسي� للربع الثاني بلغ ٤٢٣٫٤ مليون ريال
وتحقق صافي ربح بلغ ٢٣٠٫٧ مليون ريال في الربع الثاني ٢٠١١م

وتوزع ١٢٥ مليون ريال أرباح  نقدية على مساهميها عن الربع الثاني 

بزيادة قدرها ٤٠٪ عن نفس الربع من العام الماضي 
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موسى عمران العمران

اFفتتاحية

 





مجلس إدارة المجموعة يعتمد توزيع ١٢٥ مليون ريال 
أرباح� نقدية على المساهمين عن الربع الثاني ٢٠١١م

للحصول على نسخة

إلكترونية من هذا العدد:


  

    
    



IRWeb@savola.com




وتحقق صافي ربح قدره ٢٣٠ مليون ريال عن الربع الثاني ٢٠١١م 
وتتوقع تحقيق ٣٠٠ مليون ريال صافي ربح للربع الثالث من ٢٠١١م

مجموعة صافوال ترفع مبيعاتها بنسبة  ٢٤٪





 


 












 
             





          
  



         




 





           
        



            

      
            


   
 
  


            

          
          
        






         

         
 





 



             


 
             
  







موسى عمران العمران






 



لتصل عدد فروعها إلى ١٢٩ فرع� بالمملكة

كلمة العضو المنتدب 


 


      
              
          





        
     
          
 
 

        
          




 

           





       






  

          
      

         

          



           
         
          
          
          





د. عبد الرؤوف محمد مناع


شركة العزيزية بنده المتحدة تفتح فرعين جديدين لها في حائل

د. عبد الرؤوف محمد مناع
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Stretch Film
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قطاع البالستيك يبدأ تصدير أحدث منتجاته في شريحة ا\فالم البالستيكية القابلة للتمدد إلى أوروبا
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وتستثمر مبلغ ٤ مليار ريال في قطاع الدواجن
      


    






شركة المراعي تحقق صافي ربح قدره ٣٤٩٫٢ مليون ريال للربع الثاني للعام ٢٠١١م

على خطوط انتاج زيوت الطعام السائلة بعد نجاحها في منتجات السمن النباتي


        
      
      
       
        





       
      





(TPM) نتاجي الشامل الياباني ا\صلFشركة صافوال بهشهر بإيران تدشن نظام التصنيع ا
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              تحصل على جائزة أفضل شركة في دول الخليج تقدم برامج تدريبية وتطويرية لموظفيها للعام ٢٠١١م








 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 ٢٠١١/٧/٢٠م
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صافوال تواصل تحديث (شاشة الشفافية) لمتابعة حركة تغير ملكية ا\سهم
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وتحصل على موافقة الجهات المختصة لعقد جمعيتها العامة غير العادية
 لرفع رأسمالها إلى ٣٠٠ مليون ريال وتوزع ٤٥ مليون ريال أرباح� على مساهميها 

شركة هرفي تحقق صافي أرباح قدرها ٣٩٫٤  مليون ريال للربع الثاني ٢٠١١م
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وسعادة العضو المنتدب للمجموعة يشيد بأداء منسوبيها
بهدف مراجعة ا\داء السنوي للمجموعة وقطاعاتها المختلفة صافوال تعقد مؤتمرها السنوي 
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¸Ïœbï@âbjÅc
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alnour@savola.com
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صاحب السمو الملكي ا\مير سلطان بن سلمان
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مجموعة صافوال تستعرض تجربتها في مجال تدريب وتوظيف ا\شخاص ذوي اFعاقة أمام وزارة العمل

يدشن مشروع عمالء بنده الخيري لصالح جمعية ا\طفال المعوقين







