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مجموعة صافوال تحقق أعلى صافي ربح من العمليات في تاريخها ليتجاوز ٧٠٣ مليون ريال في تسعة أشهر 











٢٠٠٧م٢٠٠٨م ٢٠٠٩م ٢٠١٠م ٢٠١١م
         









 

وتتوقع ٢٩٦ مليون ريال صافي أرباح من العمليات للربع الرابع ٢٠١١م
ليصل إجمالي توقعاتها لصافي الربح الموحد من العمليات للعام ٢٠١١ إلى مليار ريال 

      
       

         
        
        
       


        
        
        
        




مجلس إدارة مجموعة صافوال يعتمد توزيع أرباح
قدرها ١٢٥ مليون ريال عن الربع الثالث لعام ٢٠١١م
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أ. إبراهيم محمد العيسى

اDفتتاحية

للحصول على نسخة

إلكترونية من هذا العدد:

  
  





e-newsletter@savola.com
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وتتوقع ٢٩٦ مليون ريال صافي أرباح من العمليات للربع الرابع ٢٠١١م
مجموعة صافوال تحقق أعلى صافي ربح من العمليات في تاريخها ليبلغ ٧٠٣٫٨ مليون ريال في تسعة أشهر 
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إبراهيم محمد العيسى




صافوال تبيع حصتها البالغة ٧٥٪ في أرض الياسمين إلى شركة كنان الدولية 























 ٢٠٠٧م٢٠٠٨م ٢٠٠٩م ٢٠١٠م ٢٠١١م










         

   
        
       
        

        
          


     
 

 
      



         


       

 

 



 



كلمة العضو المنتدب 
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د. عبد الرؤوف محمد مناع



مجموعة صافوال توقع اتفاقية لالستحواذ على ٧٨٪

د. عبد الرؤوف محمد مناع
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  Due Diligence   
       
Baker & McKenzie
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من أسهم شركة الملكة وشركة الفراشة المتخصصتين في مجال المكرونة بمصر

المراعي ترفع مبيعاتها بنسبة  ١٤,٨٪

    

         
        
        
        
        

        






      
      

       


      
       
      

       
 
      




وتحقق ٤٢٩,٧ مليون ريال صافي ربح للربع الثالث للعام ٢٠١١م
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وتعيين سعادة ا^ستاذ بدر بن عبد ا[ العيسى - عضو] بالمجلس

تعيين معالي المهندس عبد ا[ محمد نور رحيمي - نائبًا لرئيس مجلس إدارة صافوال

           


       
  
           
 

 


 

       
      


   


    
    
   
    
    
   



 


    
   
     
   
   
    
    
    
     



شركة العزيزية بنده المتحدة تفتتح فرعb جديد] بالرياض  












في تغطية حاجة السوق السعودية ويواصل تصديره للخارج 
قطاع صافوال للبالستيك يواصل استراتيجيته
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bوتفتح ثمانية فروع لها خالل الربع لتصل إلى ١٨٣ فرع
هرفي تحقق صافي أرباح قدرها ٣٤٫٥ مليون ريال للربع الثالث للعام ٢٠١١م









       
         
         




        
         
      
           
      





 شركة مجموعة صافوال





www.savola.com

 شركة مجموعة صافوال





شركة مجمـوعـة صافوال







          


www.tadawul.com.sa
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قائمة المالك الرئيسين لمجموعة صافوال وفق� 
لسجالت تداول بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٦م
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صافوال تواصل تحديث (شاشة الشفافية) لمتابعة حركة تغير ملكية ا^سهم
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جائزة أفضل عالمة تجارية، أفضل شركة تدرب موظفيها، أفضل استراتيجية
موارد بشرية تالئم أهداف الشركة، أفضل كوادر شابة في الموارد البشرية

         تحصل على أربع جوائز: 


 “CMO Consultant”
       









 






       
     CMO Consultant
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والعضو المنتدب للمجموعة يؤكد أن برامج االتصال تمثل الجهاز العصبي المركزي 
^ي شركة تحرص على تعزيز التواصل مع مساهميها وعمالئها وموظفيها

تنفيذيو صافوال يطلقون استراتيجية المجموعة الجديدة لبرامج االتصال
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alnour@savola.com










صافوال تتبرع بمواد غذائية بقيمة مليوني ريال لحملة إغاثة شعب الصومال

صافوال ضمن أبرز الشركات المشاركة بمعرض (أكسنتا ٢٠١١)

(ترست أمريكا) تختار ا^ستاذة فاتن عبدالبديع اليافي من صافوال ضمن أفضل ١٠٠ شخصية قيادية







والعضو المنتدب يثّمن دعم معالي وزير التجارة والصناعة للصناعة الوطنية 
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في ممارسات ا^عمال الجديرة بالثقة في أوروبا والشرق ا^وسط














