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مجموعة صافوال تحقق صافي أرباح قدرها ٣٩٤ مليون ريال في الربع ا�ول ٢٠١٠م

وتوزع ٢٥٠ مليون ريال أرباح على مساهميها للربع ا�ول
 


  













        








       


























 

٢٠٠٧م٢٠٠٨م٢٠٠٩م٢٠١٠م















  



 ٢٠١٠م ٢٠٠٩م  ٢٠٠٨م  ٢٠٠٧م  

بالتعاون بين جمعية ا�طفال المعوقين ومجموعة صافوال والعزيزية بنده
أكثر من ٥ مليون ريال عوائد برنامج «دع الباقي لهم » 

معالي الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
يدشن برامج المعهد السعودي للبيع بالتجزئة والتسويق لتدريب الشباب السعودي
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كلمة معالي رئيس مجلس اOدارة 
 


              
            
  
            
            
          
 
            
       

 
            


 

             

         
           




            
 
 
 
 
           





  
       



          
 
 

 
عادل محمد فقيه
 

 



صافوال تعقد االجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للعام ٢٠٠٩م
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م . عادل محمد فقيه

 
  
     
  
    

    
 
     


     
    
 
  




      
   
 
 


 
   
  



صافوال توزع ٢٥٠ مليون ريال أرباح عن الربع ا�ول ٢٠١٠م
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كلمة العضو المنتدب 
 


 
 

 

 

               
 

 
           
            

 
   
 



 
 


 


  
  
           
           
 


  
 
          


 
د. سامي محسن باروم
 

صافوال تحقق صافي أرباح من ا�نشطة الرئيسية قدرها ١٩٨ مليون ريال، بزيادة ١١٪ عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي

د. سامي محسن باروم

وتنمو مبيعاتها بنسبة ٣١٪ عن الفترة المماثلة من العام الماضي
          

 

             


 

 



  

  





 

 



  


   

  

   
  

 

شركة مدينة المعرفة االقتصادية تقترب من الطرح العامالتوقعات المالية للربع الثاني من عام ٢٠١٠م
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شركة المراعي تحقق ٢٣٤ مليون ريال صافي أرباح عن الربع ا�ول ٢٠١٠م

 




نتائج أعمال القطاعات الرئيسية لمجموعة صافوال خالل الربع ا�ول ٢٠١٠م
 

       
    

   
        

        
        
         

  
        




         
       

         
          


 
 








        
          

          







  

 








  
 










       
   
        

  
        
          
       

       
 
      
 




شركة هرفي تحقق أرباح_ صافية قدرها ٢٨٫٢ مليون ريال للربع ا�ول ٢٠١٠م
  

 


 

          

           
 


         


       





 شركة مجموعة صافوال
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 شركة مجموعة صافوال
 


شركة مجمـوعـة صافوال
 




            


www.tadawul.com.sa 
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قائمة كبار المالك بمجموعة صافوال كما في ٥/١/ ٢٠١٠م
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وتشارك في منتدى الحوكمة الذي نظمته هيئة السوق المالية السعودية
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Leadership Program


      

  

 


 

صافوال تطلق مبادرة (شاشة الشفافية)

 
       
 –

    
          
         
 




 
         


 

 
 



تعيين رئيس تنفيذي للمجموعة خلف_ للعضو المنتدب الحالي بعد انتهاء فترة خدماته بنهاية يونيو ٢٠١٠م 
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معالي الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يدشن برامج المعهد السعودي للبيع بالتجزئة والتسويق لتدريب الشباب السعودي
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بالتعاون بين جمعية ا�طفال المعوقين وشركة العزيزية بنده

أكثر من ٥ مليون ريال عوائد برنامج «دع الباقي لهم » 
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العضو المنتدب للمجموعة يقدم تجربة صافوال أمام القيادات التنفيذية السعودية 

ضمن برنامج جامعة أوكسفورد في اOدارة المتقدمة    
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للسنة الثانية على التوالي
بنده تحصل على جائزة أفضل بيئة عمل لعام ٢٠٠٩م
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مركز صافوال لتمكين ا�شخاص ذوي اOعاقة


      
      
  
    
       


        
           



 



          



 
  
       
         

       
          

 
 
       
  

      
 

 
httpmakeensavolacom

دعم برامج مؤسسة إنجاز السعودية


       


       

     
      







wwwinjazsaudiorg

يطلق المرحلة التجريبية ويقيم لقاء للخريجين وأسرهم بمناسبة اكتمال فترة التدريب والتوظيف للمجموعة ا�ولى

صافوال تطلق معهد المدينة المنورة للقيادة والريادة


  
     

    
     
      
     

     
     
 
     
   
     



بالتعاون مع شركة مدينة المعرفة االقتصادية

           


 
       


JAJunior
  
             



     


