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وتتوقع تحقيق صافي ربح قدره ٢٨٠ مليون ريال للربع الثالث من العام الحالي ٢٠١٠م
وتوزع ١٢٥ مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين عن الربع الثاني ٢٠١٠م






           





        


        


          






          



معالي المهندس عادل فقيه رئيسًا للمجلس 
والدكتور عبد الرؤوف مناع عضواً منتدبًا 

جمعية مساهمي صافوال تنتخب مجلس إدارتها 
للدورة الجديدة والمجلس يختار
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كلمة معالي رئيس مجلس اIدارة 



 


           
 


            
           
          
         


          

 
           





            


         




      
         

       



           



            
   


عادل محمد فقيه


 



معالي المهندس عادل فقيه رئيسًا للمجلس والدكتور عبد الرؤوف مناع عضواً منتدبًا 


      
    
     


      
      



     


     


   
  
      


       
     
      
      
       

   
        



جمعية مساهمي صافوال تنتخب مجلس إدارتها للدورة الجديدة والمجلس يختار

م . عادل محمد فقيه
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كلمة العضو المنتدب 
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د. عبد الرؤوف محمد مناع



بزيادة قدرها ٤٨,٥٪، صافوال تحقق صافي أرباح قدرها ٦٠١,٧ ريال مليون ريال في ستة أشهر

د. عبد الرؤوف محمد مناع

وتتوقع تحقيق صافي ربح قدره ٢٨٠ مليون ريال للربع الثالث من العام الحالي ٢٠١٠م
   

    
       
         
        
       
  

         


        
        
        
         



       
        


         
  
         

        
       
          
         
        


        
      
         
        
       
          

 
        

        
       
      



صافوال توزع ١٢٥ مليون ريال أرباحT نقدية على المساهمين عن الربع الثاني ٢٠١٠م
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شركة هرفي تحقق زيادة قدرها  ١٠٫٣٪ في صافي أرباحها للستة أشهر اUولى من العام ٢٠١٠م 

المراعي تحقق ٥٧٧,٢ مليون ريال للنصف اUول من العام المالي ٢٠١٠ وبنسبة زيادة بلغت أكثر من ١٩٪ 



      

      
      

       
      


        
      










     





      
      

     
      


بأغلبية اUصوات .. 

    
    
       


         



        
        
         
       
        

        




        
        
 
 


      

       
       

       
      
        

       
  

        



    
     

 

      

      
       



     
      
       






      
       
       
      




       


       




الجمعية التأسيسية لشركة مدينة المعرفة االقتصادية تعتمد كافة بنود جدول أعمالها 




وترفع عدد فروعها لتصل إلى ١٦٦ فرعًا بالمملكة



 شركة مجموعة صافوال
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 شركة مجموعة صافوال




شركة مجمـوعـة صافوال
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قائمة كبار المالك بمجموعة صافوال كما في ٢٠١٠/٦/٣٠م
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السفير اUمريكي يزور مجموعة صافوال

صافوال تواصل تحديث (شاشة الشفافية)
لتمكين المساهمين والمهتمين من معرفة التغيرات الجوهرية التي تطرأ على ملكية اUسهم
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ويشيد بالتطور الكبير الذي وصلت إليه صافوال في مجال صناعة السكر
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برعاية اUمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز
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تحت شعار «التركيز من أجل النجاح»
 Tتنفيذي jصافوال تعقد مؤتمرها السنوي بحضور ٣٠٠ مدير

وتستعرض أداء  العام الماضي واستراتيجيات قطاعاتها المستقبلية 

تخريج الدفعة اUولى لمتدربي المعهد السعودي للبيع بالتجزئة والتسويق بجدة
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برعاية معالي المهندس عادل فقيه  
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مركز صافوال لتمكين االشخاص ذوي اIعاقة يحتفل بتخريج وتوظيف الدفعة اUولى من المشاركين

من خالل جسر التعليم ودعم الخريجين
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صافوال تدعم حفل خريجي الدفعة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي في أمريكا


          



 


          
        






