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مجموعة صافوال ترفع صافي أرباحها بنسبة ٤٠,٥٪ لتصل إلى ٩٨٩ ملـيون ريال في تسـعة أشهر
وتوزع ١٥٠ مليون ريال أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الثالث ٢٠١٢م
وترفع توقعاتها إلى ١,٣٢ مليار ريال صافي ربح لكامل العام - ٢٠١٢م
مجموعة صافوال ترفع حصتها إلى ٣٦,٥٢٪ في شركة المراعي بقيمة استثمارية بلغت ٢ مليار ريال

نمو صافي مبيعات مجموعة صافوال للتسعة أشهر األولى ٢٠١٢م 
مقارنة بنفس الفترة من األعوام السابقة (بماليين الرياالت)
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نمو صافي األرباح للتسعة أشهر األولى ٢٠١٢م مقارنة بنفس الفترة 
من األعوام السابقة (بماليين الرياالت)











       
 
 


           

      
 

 

صافوال توزع ١٥٠ مليون ريال عن الربع الثالث ٢٠١٢م
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اإلفـتـتاحية

أ. موسى عمران العمران




مجموعة صافوال ترفع صافي أرباحها بنسبة ٤٠,٥٪ 
لتصل إلى ٩٨٩ مليون ريال في تسعة أشهر

وترفع توقعاتها إلى ١,٣٢ مليار ريال صافي ربح 
لكامل العام - ٢٠١٢م

صافوال ترفع توقعاتها إلى ١,٣٢ مليار ريال صافي ربح  لكامل العام ٢٠١٢م: 

مؤشرات األداء للربع الثالث والفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠١٢م:

مجلس إدارة مجموعة صافوال يوصي بعقد جمعية عامة غير عادية
لتعديل النظام األساسي والموافقة على تفويضه بإصدار صكوك وأوراق مالية
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كلمة
العضو المنتدب

د. عبد الرؤوف محمد مناع


بالتزامن مع تجديدها لعدد من فروعها
العزيزية بنده تفتتح فرعاً جديداً في الرياض

صافوال ترفع حصتها إلى ٣٦,٥٢٪ في شركة المراعي

باستثمار مبلغ ٢ مليار ريال

صافوال لألغذية تطلق منتجها الجديد زيت زيتون ”عافيه“
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بإرتفاع قدره ٢٢,٩٪ 
شركة هرفي تحقق ٤٢,٤ مليون ريال صافي 

ربح للربع الثالث للعام ٢٠١٢م
         


    

 





 
      






شركة المراعي ترفع مبيعاتها بنسبة ٢٧٪
وتحقق ٤٥٠ مليون ريال صافي ربح للربع الثالث للعام ٢٠١٢م
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شركة عافية في الجزائر توفر مالبس العيد لـ ٣١٥٠ يتيماً

صافوال ألنظمة التغليف ترفع معدالت 
إنتاجها بتملكها خطوط انتاج جديدة
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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 ٢٠١٢/١٠/٢٢م

*  
  
  
  
  

  *
 

           
 














































































 










































































 –





























www.savola.com




صافوال تواصـل تحديث (شاشة الشفافية) لمتابعة حركة تغير ملكـية األسـهم
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تحت رعاية مجموعة صافوال 
نجاح الجولة الثانية ”لالحتفال بخمسة أعوام من الحوكمة المتميزة بدول مجلس التعاون الخليجي 
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شركة صافوال لألغذية تنظم ندوة حول 
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ضمن جناح المملكة

مجموعة صافوال تشارك في منتدى األعمال الدولي الـ ١٦ بتركيا
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اتجاهات السوق للسكر والزيوت النباتية للعام ٢٠١٣م
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العزيزية بنده تحتفل باليوم الوطني للمملكة
 

   

  


            
      
      
  




     
      
         
        
      


 


        



       
  

       

       


 
 
      
       

  





شارك في البرنامج ٧٠ موظفـاً من الشركات المختلفة

تنفيذ خمسة ورش عمل عن نظام المرشد و الزميل في قطاعات المجموعة
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