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أداء استثنائي لمجموعة صافوال خالل العام ٢٠١١م وتحقيق صافي ربح يتجاوز المليار ريال









٢٠٠٧م٢٠٠٨م ٢٠٠٩م ٢٠١٠م ٢٠١١م٢٠١٢م




 








مجلس إدارة المجموعة يقر توزيع ٢٧٥ مليون ريال أرباح5 نقدية للمساهمين عن الربع الرابع ٢٠١١م
والمجموعة تتوقع تحقيق ١,٢ مليار ريال صافي أرباح للعام ٢٠١٢م بمشيئة ا=



  


  




صافوال توزع ٢٧٥ مليون ريال أرباح5 نقدية للمساهمين عن الربع الرابع ٢٠١١م




 
        
      
 
 

 

      




        













صافوال تتوقع تحقيق ١٫٢ مليار ريال صافي أرباح للعام ٢٠١٢م 
    


       


      
     
      



www.savola.com



أ. سليمان عبدالقادر المهيدب

اHفتتاحية

مجلس إدارة المجموعة يقر توزيع ٢٧٥ مليون ريال أرباح5 نقدية للمساهمين عن الربع الرابع ٢٠١١م
والمجموعة تتوقع تحقيق ١,٢ مليار ريال صافي أرباح للعام ٢٠١٢م بمشيئة ا=
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سليمان عبدالقادر المهيدب
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للحصول على نسخة
إلكترونية من هذا العدد:

  





e-newsletter@savola.com
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٢٠٠٧م٢٠٠٨م ٢٠٠٩م ٢٠١٠م ٢٠١١م









        

     
 









 




 




         


         
       





           
           










             
 


 


        




       


     



      

 



د. عبد الرؤوف محمد مناع



صافوال توقع عقدT لبيع حصتها في أراضي تقع بالمدينة المنورة بقيمة ٦٣١ مليون ريال

د. عبد الرؤوف محمد مناع

كلمة
العضو المنتدب
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وتبيع أرضين مملوكة لها بالرياض وجدة لشركة كنان الدولية محققة ١٥٣ مليون ريال

قطاع صافوال للبالستيك يحقق مبيعات تاريخية تجاوزت المليار ريال للعام ٢٠١١م
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صافوال تركيا تطلق منتج زيت الزيتون بالعالمة التجارية «يودوم» بالسوق التركية

   

     
      




     
     

   



    
    
  
   




    
     
    
    
       



    
      

       

         
       

    
       
        


    





 

       






  
    
      
  
    
    
    
     


   


      
    
    
   
   
    
     
    




شركة صافوال لaغذية ترفع رأسمالها من ٥٠٠ مليون ريال إلى ٢٫٢ مليار ريال

صافوال تستحوذ على الحصة المتبقية من أسهم شركة الملكة وشركة الفراشة




      
      
       
       
        


        

  



المتخصصتين في مجال المكرونة بمصر البالغة ٢٢٪

  



    

      

     

   
      
      
     



     


    

    
    
    
     
     
    


     

    



   


عام ٢٠١١ نقطة تحول للشركة المصرية المتحدة للسكر



 شركة مجموعة صافوال
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شركة مجمـوعـة صافوال
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قائمة المالك الرئيسين لمجموعة صافوال وفق� 
لسجالت تداول بتاريخ ٢٠١٢/١/٢٤م
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صافوال تواصل تحديث (شاشة الشفافية) لمتابعة حركة تغير ملكية اiسهم

   
     
      

      

       

 wwwsavolacom   









         
 


















































































































 
























 



    

 













   

 

 




      

                تحتفل بمرور ٣٣ عام5 على تأسيسها: 

       

       

       

       

       

       

 















 
  


       

 


     

   

      
     
    
    
    

     
   

      
       








وتفتتح ثالث فروع لها  لتصل إلى ١٣١ فرع5
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تطوير إستراتيجية متكاملة وشاملة للنهوض بصناعة الحرف ودعم الحرفيين  


     
     
    
    
      

     
     
  




     
    
    
     
  
   
       

    






     
      
     



     


     

      
     
    
     
   





      
     
     

    
     

     


المراعي تحقق صافي ربح قدره ٢٨٥,٥ مليون ريال للربع الرابع ٢٠١١م

      





      
   


      




 


           








          






شركة هرفي تحقق ١٤٦,٦ مليون ريال صافي أرباح للعام المالي ٢٠١١

     
     
    
    
     
      


  
      






مجموعة صافوال تختار مؤسسة نهر اiردن لدراسة تطوير مركز الحرفيين في السعودية
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مركز صافوال لتمكين اiشخاص ذوي اHعاقة

منهجية علمية مدروسة لتطبيق نظام المرشد والزميل في قطاعات المجموعة







يحتفي بتخريج الدفعة الثانية من المتدربين من اiشخاص ذوي اHعاقة (مكين)


     



       
         
      

           



         
        

        

        


         
         


        
         
        









  


    
   
      


      




         

        




     
     
     


     
    
     
      
     
     
     

        
        




       
        


    


      
    
     
    
     
 
     


  
         
       
        


         
        
 

        
         


  
         

         



مديرو الموارد البشرية واHنتاج في صافوال  يشاركون في ورشة عمل دولية في مجال تدريب وتأهيل اiشخاص ذوي اHعاقة






         

           



      
    
          




