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وتتوقع تحقيق صافي ربح قدره ٢٣٠ مليون ريال للربع الرابع من العام ٢٠١٠م 
وتوزع ١٢٥ مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين عن الربع الثالث ٢٠١٠م
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مجموعة صافوال تقيم «ليلة وفاء»
تكرم فيها معالي المهندس عادل فقيه رئيس مجلس إدارتها السابق  - وزير العمل
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كلمة سعادة رئيس مجلس اFدارة 
          


 


            

          

 
 


  
          


 
       

             
           

            





       
         

          
 
     



            


     
           
 




سليمان عبد القادر المهيدب




وترفع مبيعاتها إلى ١٥٫٢ مليار ريال في تسعة أشهر
      







     
        
        
        


 
        




         
         
         
    


         



       

       
        
         
    
 
        
        

       



           



صافوال توزع ١٢٥ مليون ريال أرباحM على مساهميها

مجموعة صافوال تحقق ٨٨٤٫٧ مليون ريال أرباحM صافية

أ. سليمان عبد القادر المهيدب

    

      

    
       

       


        


        
        
        


      
    
      




صافوال تتوقع تحقيق ٢٣٠ مليون ريال صافي أرباح للربع الرابع من العام ٢٠١٠م
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كلمة العضو المنتدب 



 


 


      


          
      
         



 

  


 


        

 

       
 


       


         
           

         


          



د. عبد الرؤوف محمد مناع



د. عبد الرؤوف محمد مناع

صافوال تستحوذ على أسهم مملوكة لشركة مجموعة المهيدب ومجموعة الحكير
في بعض شركتها الفرعية مقابل حصة في رأسمالها




     


 

          
     



        

   




       
      
        
   

        
 

 




       

       









المراعي ترفع صافي أرباحها للربع الثالث -٢٠١٠م بنسبة ١٦٫٨٪ لتصل إلى ٤٢٤٫٥ مليون ريال،

     
   
      
      
     
       
        
       
      
      

       





 
     

       

      
       
     
     


       

      

        



وتحصل على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأسمالها إلى ٢٫٣ مليار ريال
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تهنئة   

يتقدم أصحاب المعالي والسعادة
رئيس وأعضــاء مجلـس إدارة مجموعــة صافــوال

وكافة منسوبي قطاعاتهـا إلــى 

معالي المهندس عادل بن محمد فقيه
وزير العمل 

بالتهنئة القلبية الخالصة على الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزير! للعمل




كما يتقدمون كذلك بخالص الشكر والتقدير لمعاليه
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تهنئة

يتقدم أعضــاء مجلـس إدارة مجموعــة صافــوال وفريق اFدارة التنفيذية
وكافة منسوبي قطاعاتهـــا











معالي المهندس
عبد ا4 محمد نور رحيمي




 

سعادة ا8سـتاذ
سـليمان عبدالقادر المهيدب 
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مجموعة صافوال تقيم «ليلة وفاء»

تكرم فيها معالي المهندس عادل فقيه رئيس مجلس إدارتها السابق  - وزير العمل
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wwwwwwwww.sssaaavvvooolllllaaa.cccooommm

          

إلتحاق المهندس عادل فقيه 
وفترة عمله بمجموعة صافوال
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أبرز إنجازات معالي المهندس عادل فقيه في مجموعة صافوال





صافوال تواصل تحديث (شاشة الشفافية)

لتمكين المساهمين والمهتمين من معرفة التغيرات الجوهرية التي تطرأ على ملكية اdسهم
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شركة هرفي للخدمات الغذائية تحقق ٩١٫٢ مليون ريال صافي ربح في تسعة أشهر، 
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وترفح إجمالي عدد فروعها إلى ١٧٠ فرعًا داخل المملكة 



 شركة مجموعة صافوال
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 شركة مجموعة صافوال




شركة مجمـوعـة صافوال
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 Aقائمة المالك الرئيسين لمجموعة صافوال وفق
لسجالت تداول بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٣١م
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العزيزية بنده المتحدة توقع اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية

 

       




     


    

 

       

  
      
   



تدشن عيادة اdسنان المتنقلة بتكلفة مليوني ريال 
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لملتقى الشراكة في المسؤولية االجتماعية بين القطاعين العام والخاص
Mاستراتيجي Mمجموعة صافوال راعي
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للحصول على نسخة
إلكترونية من هذا العدد:



  


  
   

  
    


IRWeb@savola.com
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لتدريب وتوظيف ٢٠٠٠ شاب .. وتحتفل باليوم الوطني






بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز مجموعة صافوال










