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صافوال تحقق صافي ربح تاريخي وقياسي قدره ١,٤ مليار لعام ٢٠١٢م  
وتتوقع تحقيق ١,٥ مليار ريال صافي أرباح (بدون األرباح الرأسمالية) لعام ٢٠١٣م 

وتوزع ٧٠٠ مليون أرباح لمساهميها عن ٢٠١٢م 
المجموعة تنهي إصدار أول شريحة من برنامج صكوك بقيمة ١,٥ مليار ريال وبنسبة تغطية تجاوزت ٢٦٠٪

نمو صافي مبيعات مجموعة صافوال للعام ٢٠١٢م
مقارنة باألعوام السابقة (بماليين الرياالت)
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نمو صافي أرباح مجموعة صافوال للعام ٢٠١٢م مقارنة باألعوام السابقة (بماليين الرياالت)









              
              

  
                
             




 

صافوال توزع ٢٥٠ مليون أرباح لمساهميها عن الربع الرابع
ليصبح إجمالي ما تم توزيعه ٧٠٠ مليون أرباح للعام ٢٠١٢م
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اإلفـتـتاحية

أ. سليمان عبدالقادر المهيـدب


صافوال تحقق صافي ربح تاريخي وقياسي قدره ١,٤ مليار لعام ٢٠١٢م  

وتتوقع تحقيق ١,٥مليار ريال صافي أرباح 
(بدون األرباح الرأسمالية) لعام ٢٠١٣م 

مجموعة صافوال تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة
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صافوال تتوقع تحقيق صافي ربح (بدون األرباح الرأسمالية)
قدره ١,٥ مليار ريال للعام ٢٠١٣م: 
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كلمة
العضو المنتدب

د. عبد الرؤوف محمد مناع


مجموعة صافوال تنهي إصدار أول شريحة من برنامج صكوك

شركة المراعي تحقق ٣٦٩ مليون ريال صافي ربح للربع الرابع للعام ٢٠١٢م

بقيمة ١,٥ مليار ريال وبنسبة تغطية تجاوزت ٢٦٠٪

بإرتفاع قدره ٢٣,٦٪ 
شركة هرفي تحقق ١٨١,٢ مليون ريال صافي ربح للعام ٢٠١٢م
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صافوال ألنظمة التغليف تبدأ 
بانتاج البالستيك المرن خارجيا 
وتوقع عقد لتوريد عبوات األلبان
  
  
  

   


  
   

  
       


        
        
        
   



العزيزية بنده تقوم بتشييد «مركز التوزيع للتجزئة» بمدينة الملك عبداهللا االقتصادية
       

          
           
            
     




     




 

   
   



        
        


           



بنده تشارك في المؤتمر العالمي لتجارة التجزئة

العزيزية بنده تواصل جهودها في بناء أفضل بيئة عمل لموظفيها
وتصنف ضمن قائمة الشركات الخمس األوائل في المملكة
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 شركة مجموعة صافوال






 شركة مجموعة صافوال





شركة مجمـوعـة صافوال






          


www.tadawul.com.sa
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قائمة المالك الرئيسين لمجموعة صافوال وفق� 
لسجالت تداول بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٧م
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صافوال تواصـل تحديث (شاشة الشفافية) لمتابعة حركة تغير ملكـية األسـهم
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مجموعة صافوال تتفقد البرج الجديد
(ذا هيد كوارترز بزنس بارك)

القنصل العام األمريكي في جدة تزور مجموعة صافوال

     
       
Headquarters
Business Park
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صافوال تعيد إطالق برنامج المتدربين اإلداريين
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٤٠ متدرب إداري في مجموعة صافوال يضخون ٥٥ فكرة لتطوير بيئة العمل
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alnour@savola.com









مرافق مجموعة صافوال ١٠٠٪ صديقة لألشخاص ذوي اإلعاقة وفقـا للمعايير العالمية في سهولة الوصول الشامل
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هايبربنده تدعم جمعية اإلمارات لمتالزمة داون
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تطوع موظفي مجموعة صافوال في حملة إنجاز الصافوليين الثانية

بمعدل ٥٧٢ ساعة تطوعية و١,٦٤٤ طالب وطالبة 
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