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بزيادة قدرها ٤٨٪ عن نفس الربع من العام الماضي
مجموعة صافوال تحقق صافي ربح يتجاوز ٣٤١ مليون ريال للربع الثاني ٢٠١٢م 

ليصل إجمالي صافي الربح للنصف األول من العام إلى ٥٨٣,٦ مليون ريال
وتوزع ١٥٠ مليون ريال أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الثاني

نمو صافي مبيعات مجموعة صافوال للنصف األول ٢٠١٢م مقارنة
بنفس الفترة من األعوام السابقة (بماليين الرياالت)

























٢٠٠٩م

٢٠٠٩م

٢٠٠٨م

٢٠٠٨م

٢٠١٠م

٢٠١٠م

٢٠١١م

٢٠١١م

٢٠١٢م

٢٠١٢م

النصف األول

النصف األول

النصف األول

النصف األول

النصف األول

النصف األول

النصف األول

النصف األول

النصف األول

النصف األول









وتتوقع تحقيق ٣٤٠ مليون ريال صافي ربح للربع الثالث ٢٠١٢م 

نمو صافي األرباح من العمليات (قبل األرباح الرأسمالية) للنصف األول ٢٠١٢م 
مقارنة بنفس الفترة من األعوام السابقة (بماليين الرياالت)
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صافوال توزع ١٥٠ مليون ريال عن الربع الثاني ٢٠١٢م 
 


 


 







    
   
  
 
        
       





         



       
        
        
    
        
      
       




        


         


          

        

          
         
        


      
       
     



اإلفـتـتاحية

م. عبد ا� بن محمد نور رحيمي




مجموعة صافوال ترفع مبيعاتها بنسبة ١٣,٦٪ لتصل إلى ١٣,٥ مليار ريال للنصف األول – ٢٠١٢م  
بزيادة قدرها ٤٨٪ عن نفس الربع من العام الماضي
مجموعة صافوال تحقق صافي ربح يتجاوز ٣٤١ 

مليون ريال للربع الثاني ٢٠١٢م 

صافوال تتوقع تحقيق ٣٤٠ مليون ريال صافي ربح للربع الثالث للعام ٢٠١٢م 

ليصل إجمالي صافي الربح للنصف األول من العام إلى ٥٨٣,٦ مليون ريال
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شركة صافوال لألغذية تطلق العربي ”بست فرايبست فراي“
الجديد بخصائص صحية مبتكرة

كلمة
العضو المنتدب

د. عبد الرؤوف محمد مناع


ضمن خططتها اإلستراتيجية للتوسع
بنده تفتتح ثالثة فروع جديدة لها بمدينة جدة ومكة المكرمة والخرج 
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الشركة المتحدة للسكر تطلق منتجها 
الجديد «سويفا» في مجال المحليات 
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شركة المراعي تحقق صافي ربح ٣٧٩,٥ مليون ريال عن الربع الثاني وذلك بارتفاع قدره ٨,٧٪ عن الربع المماثل من العام السابق

بإرتفاع قدره ٢٥٪
شركة هرفي تحقق صافي ربح قدره ٨٩,٩ مليون ريال للنصف األول ٢٠١٢م

صافوال التركية تستكمل بناء شبكة موزعيها الجديدة في تركيا
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 شركة مجموعة صافوال






 شركة مجموعة صافوال





شركة مجمـوعـة صافوال
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قائمة المالك الرئيسين لمجموعة صافوال وفق� 
لسجالت تداول بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٨م
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صافوال تواصـل تحديث (شاشة الشفافية) لمتابعة حركة تغير ملكـية األسـهم
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«بنده» تحصل على جائزة التميز في إدارة سلسلة 
CHEPاإلمدادات والتوزيع

حصول شركة كنان الدولية للتطوير العقاري على 
جائزة أفضل بيئة عمل عقارية في السعودية
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مجموعة صافوال تنظم مؤتمرها السنوي تحت شعار «نمو مستدام»
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alnour@savola.com









صافوال تدعـَّم جسورها مع ”مركز جدة للتوحد“، ومكين يعقد ورشة عمل عن نظام المرشد والزميل 

معالي وزير العمل يكرم صافوال لرعايتها ملتقى أخالقيات العمل واألعمال

  

 
       
    



      



      

  
     

     
   



          
         

     
            












       
     

  

    

        
         




«مكين» يعقد ورشة عمل توعوية
عن نظـام المرشد و الزميل
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مجموعة صافوال تتجاوب مع دعوة خادم الحرمين الشريفين لدعم الشعب السوري الشقيق 
بتقديم دعماً عينياً من منتجاتهما الغذائية 

”بنده“ تشارك فرحة زواج ١٢٠٠ شاب وشابة من السعوديين
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شركة العزيزية بنده المتحدة تطلق «قافـلة بنده الخيرية» للسنة الثانية عشر على التوالي
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