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 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

مسرية 40 عامًا
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بالنمو  المستدام

ت�أسيس صافوال برأسمال مدفوع قدره 40 مليون 
ريال و 50 موظفًا. 

استحواذ بنده على الشركة المتحدة لألسواق المركزية 
في لبنان )تم بيعها في 2013(. استحواذ بنده على 

عمليات أسواق جيان. وتوسيع شبكتها لتصل إلى 152 
سوقًا. 

إطالق مجموعة صافوال ألول برامجها للمسؤولية 
االجتماعية »برنامج مكني« والذي يهدف إلي تدريب 

وت�أهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.  

بدء تشغيل مصفاة صافوال لزي�وت الطعام في 
جدة كأول مصفاة من نوعها في المملكة العرب�ية 

السعودية.

االستحواذ على حصة 40% من 
شركة المراعي )انخفضت الحصة 

بعد االكت�تاب العام في عام 2005(، 
ثم تم إعادة زيادتها إلى %36.5 

في عام 2013. )كما تم بيع %2 
خالل العام 2017 لتصبح النسبة 

 )%34.52

استحواذ صافوال على مصنع 
الكرتون السعودي إلنشاء شركة 

صافوال ألنظمة التغليف )تم بيعها 
في عام 2015(

إدراج صافوال في السوق المالية السعودية 

إطالق عمليات صافوال البحري�ن وصافوال مصر لزي�وت 
الطعام

ت�أسيس شركة صافوال لألغذية الخفيفة واالستحواذ 
على 100% من شركة تسالي )تم بيعها في عام 2001( 

استحواذ صافوال ألنظمة التغليف على الشركة السعودية لألكواب والعبوات 
الورقية )تم بيعها في عام 2003(.

ت�أسيس عافية مصر العالمية من خالل دمج صافوال مصر مع سايم داربي 
مصر. 

االستحواذ على 50% بعد االندماج، وفي عام 2009، زادت حصة صافوال 
لألغذية إلى %99. 

صافوال لألغذية تنشئ مصنعًا لزي�وت الطعام في مصر. 

إطالق صافوال لألغذية عملياتها 
في زي�وت الطعام في المغرب 

والسودان. 

بدء عمليات صافوال في قطاع التجزئة بعد االندماج مع العزي�زية بنده

استحواذ صافوال على حصة قدرها 70% من هرفي من خالل الدمج مع بنده، 
تم إدراج هرفي في السوق المالية السعودية مع احتفاظ صافوال بـ %49 

من أسهمها.

استحواذ صافوال، من خالل االندماج مع بنده، على حصة في المواشي )تم 
بيعها في عام 2000(، وديمة )تم بيعها في عام 2001( وشركة العزي�زية 

التجارية لالست�ثمار )تم بيعها في عام 2009(. 

حصول صافوال على المرتبة الثانية للحوكمة والشفافية من قَبل 
)ستاندردز أند بورز(، ومعهد الحوكمة ومؤسسة التموي�ل الدولية. 

دخول صافوال لألغذية سوق المكرونة من خالل االستحواذ على 
شركة الملكة وشركة الفراشة في مصر.

إصدار أول صكوك لصافوال بقيمة 1.5 مليار ريال. 
استحواذ صافوال على أسهم مجموعة المهيدب في بنده 

)18.6%( وفي شركة صافوال لألغذية )10%( مقابل إصدار 33.9 
مليون سهم جديد في صافوال وزيادة رأس المال إلى 5.34 

مليار ريال.

شركة بنده للتجزئة تطلق بندتي - عبارة عن مراكز تجارية صغرية 
)تم إغالقها في 2018(.

استحواذ صافوال لألغذية على 90% من شركة نوتريكا، وهي تقوم 
بتصنيع منتجات الحلويات بيش بيش في أسيا الوسطى. 

إطالق مشروع مشرتك مع الشركة الرائدة في مجال المأكوالت البحرية 
العالمية - االتحاد التايالندي - إلطالق العالمة التجارية جون ويست 

الشهرية في 12 سوقًا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وتركيا. 

 
إطالق مجموعة صافوال لألغذية شركة عافية للتوزيع في المملكة 

العرب�ية السعودية.

بنده تفت�تح مركز التوزيع المركزي الثاني في مدينة الملك عبد اهلل 
االقتصادية.

مجموعة صافوال تبيع 2% من أسهمها في شركة المراعي كجزء من عملية إعادة توزيع 
رأس المال، مع بقائها أكرب مساهم في شركة المراعي حيث تملك نسبة %34.52. 

تم تصنيف مجموعة صافوال ضمن أفضل 10 شركات على مستوى الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لتطبيقها وتوافقها مع معاي�ري الشفافية في مجال الحوكمة واالستدامة 

)العمل االجتماعي والبيئي( من قبل مؤشر ستاندارد آند بورز وداو جونز ومعهد 
الحوكمة بدبي.

تطلق المجموعة برنامجها للمسؤولية االجتماعية »نقدرها«. 

تم افت�تاح مصنع جديد في جدة إلنتاج الدهون المتخصصة وبيعها للشركات والمصانع 
 .)B2B(

ت�أسيس مشروع مشرتك في العراق مع شركة »أفيس« )Aves( إلنشاء شركة »بونص 
لألغذية المحدودة« )Bonus Food Company LLC(، التي تعمل في مجال ت�كري�ر وتعبئة 

زي�وت الطعام والسمسم النباتي في العراق. 

تماشيًا مع اسرتاتيجية إعادة الرتكيز على األسواق الرئيسة، بنده للتجزئة تبيع متاجر 
الهايرب ماركت التابعة لها في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة بمبلغ إجمالي قدره 80 

مليون درهم إماراتي. 

أصدرت صافوال برنامج الصكوك االست�ثمارية للمرة الثانية عرب طرح خاص لمجموعة من المست�ثمري�ن بقيمة بلغت مليار ريال. 

احتفلت مجموعة صافوال بعامها الـ40 من خالل برامج عدة داخلية وخارجية.

تم ادراج صافوال كواحدة من الشركات في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال لألسواق الناشئة من ضمن 31 شركة سعودية من ضمن برنامج 
إدراج السوق المالية السعودية )تداول( في ذلك المؤشر. 

حصلت مجموعة صافوال على المركز الرابع ضمن أفضل الشركات على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحسب مؤشر ستاندارد آند 
بورز وداو جونز ومعهد حوكمة بدبي. 

صافوال لألغذية تؤسس 
شركة لتوزيع منتجاتها في 

أسيا الوسطى )تولو باكشي 
أفتاب(.

بدء عمليات إنتاج السكر 
من البنجر من خالل شركة 

اإلسكندرية للسكر، وت�أسيس 
شركة لالستصالح الزراعي.  

 إطالق صافوال هويتها الجديدة للعالمة التجارية 
 التي ترمز إلى تطورها لتصبح مجموعة اسرتاتيجية 

است�ثمارية قابضة. 
 

 حصول صافوال على جائزة السعفة الذهبية 
 للشفافية والنزاهة من مؤسسة سعفة القدوة 

الحسنة. 
بنده تطلق أسواق هايرببنده، وت�توسع في الخارج، وتفت�تح متجر هايرببنده في دبي )تم بيعه في عام 2017(. 

تحقيق صافوال الهدف االسرتاتيجي 5 مليار ريال من المبيعات و500 مليون ريال ربح خالل 5 سنوات، وذلك قبل الموعد 
المحدد بـ 12 شهرا. 

اعتماد معاي�ري جديدة لحوكمة الشركات، وليس فقط للتوافق القانوني، ولكن كالتزام أخالقي يتماشى مع قيم صافوال 
المؤسسية 

بدء عمليات صافوال لألغذية في أسواق أسيا الوسطى من خالل االستحواذ على 49% من شركة متخصصة في زي�وت الطعام، 
وارتفاعها إلى 80% في عام 2004، و90% في عام 2014. 

استحواذ صافوال لألغذية على 90% من أعمال شركة لزي�وت الطعام في كازاخستان )تم بيعها في عام 2014(. 

ت�أسيس صافوال لشركة كنان العقارية، وبيع 70% من 
أسهمها من خالل اكت�تاب خاص.

ت�أسيس شركة البتول لالمتيازات للرتكيز على أنشطة 
التجزئة الناشئة: ماغ أند بني، بونيا، كارلو رينو، جاكلني، 

إيف روشيه )تم بيعها في عام 2011م(.

است�ثمرت صافوال كمساهم مؤسس في 
مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية ومدينة 

المعرفة االقتصادية. 

استحواذ صافوال ألنظمة التغليف على شركة 
نيو مارينا للبالستيك في مصر، وشركة 

الشرق للصناعات البالستيكية في المملكة 
)تم بيعها في عام 2015(. 

إطالق مشروع مشرتك مع شركة 
تيت آند اليل إلنشاء الشركة المتحدة 

للسكر- أول مصفاة للسكر في 
المملكة العرب�ية السعودية. 

االستحواذ على حصة 41% من شركة 
الزجاج السعودية، وزيادة هذه 

النسبة الى 60% في العام التالي 
)تم بيعها في عام 2004(.

إطالق زيت الذرة عافية بحلول أواخر الثمانينيات، 
استحوذت صافوال على حصة سوقية بلغت 70% من 

سوق زي�وت الطعام في المملكة.
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استحواذ صافوال لألغذية على 
شركة يودوم لزي�وت الطعام 

في تركيا. 
إطالق صافوال لألغذية عملياتها التجارية 

لت�كري�ر سكر القصب في مصر. ت�أسيس صافوال 
لألغذية مصفاة لت�كري�ر زي�وت الطعام في 

الجزائر. 

بنده تستحوذ على المخازن الكربى. بنده تفت�تح 
أول مركز توزيع لها في الرياض.

استحواذ مجموعة صافوال على 
حصة الغالبية في شركة الكبري 
)51%(، التي تعترب من الشركات 

الرائدة في مجال األغذية 
المجمدة في المنطقة.




