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

نموذج إعادة البناء الذي 
يهدف إلى نمو مستدام

قيم صافوال
القيم ليست مجرد عبارات او شعارات بالنسبة 

لمجموعة صافوال، بل هي برنامج عمل يوجه افعالنا 
اليومية سواء على مستوى األفراد او مستوى 

الفري�ق او مستوى الشركة، ظلت قيم صافوال 
أساس عملنا منذ ت�أسيس المجموعة في عام1979، 

وهذه المبادئ هي:

القيم الفردية

التواضع: مهما بلغت معرفتي يوجد المزيد

اإلتقان: اتم عملي على أكمل وجه

العزيمة: خطتي ان انجح

االقتداء: اتعلم ممن حولي

نموذج أعمالنا واسرتاتيجيتنا
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انطالقًا من دورنا 
كمساهم اسرتاتيجي 

يركز على المستهلكني، 
نحن نهدف إلدارة 

وبناء واالست�ثمار في 
المؤسسات التي 

تزيد حصتنا من إنفاق 
المستهلكني.

مكامن قوتنا
الرتكيز االسرتاتيجي

ت�تعامل صافوال مع الشركات من منظور بعيد األمد 
يرت�كز على توجهات المستهلكني، وتهدف إلى 

تخصيص وإعادة تخصيص رأس المال لتعزي�ز القيمة 
على المدى الطوي�ل. 

إطار عام راسخ للحوكمة 
إطار عام قوي للحوكمة والشفافية، يحظى 

باألولوية على مدار تاري�خ المجموعة، ويسهم 
في تعزي�ز ثقة المستهلكني.

البنية التحتية والوصول إلى 
المستهلكني

من خالل مجموعة شركاتنا، نحن نملك أكرب شبكة 
توزيع وحضور رائد في قطاع التجزئة ومجموعة 

من العالمات التجارية الرائدة تمكننا من زيادة 
حصتنا السوقية في المملكة، ونصل إلى مالي�ني 

المستهلكني عرب جميع أسواقنا.

التحديات التي نواجهها
 تحديات اقتصادية في الدول التي 	 

نعمل فيها

التغري في العادات الشرائية للمستهلكني	 

كيف نوفر القيمة
بناء القدرات

مع التطور المتنامي للسوق، وضمن مسرية 
صافوال إلعادة بناء المستقبل التي بدأت مع 

إطالق هويتنا الجديدة في عام 2016، ظلت مسألة 
بناء القدرات من أبرز األولويات االسرتاتيجية 

لمجموعة صافوال.

لقد نجحنا في تعزي�ز فرقنا وقدراتنا االسرتاتيجية 
واالست�ثمارية، تطوي�ر االتصاالت وعالقات 

المست�ثمري�ن، وإنشاء قسم إلدارة المخاطر. وعلى 
مستوى الشركات التابعة للمجموعة، أتاحت لنا 

التغي�ريات في قيادة شركة بنده الت�أثري على 
اسرتاتيجيتنا التطوي�رية بهدف تحقيق االستدامة 

على المدى الطوي�ل.

مراقبة وإدارة األداء
بوصفها مجموعة قابضة ذات توجهات اسرتاتيجية، 

ينبغي على صافوال إي�جاد األدوات الالزمة إلدارة 
األداء بفعالية على امتداد محفظتها االست�ثمارية.

وقد قمنا خالل مسرية إعادة البناء بزيادة عدد 
ممثلي مجموعة صافوال في محفظتنا باإلضافة 

إلى نخبة من أصحاب الخربة بكفاءة مختاري�ن بعناية. 
كما قمنا بتحسني إجراءات التبليغ وإعداد الموازنات 

الشهرية والفصلية والسنوية، بما يعكس نشاط 
وحيوية المجموعة، كما بادرنا إلى تعي�ني مدراء 

محافظ متخصصني من أجل تعزي�ز دورنا.

التخصيص الفعال لرأس المال
بوصفها شركة اسرتاتيجية است�ثمارية قابضة، 

تهدف صافوال إلى زيادة العائد على االست�ثمار 
وتوزيع أو إعادة توزيع رأس المال لتعزي�ز عوائد 

المساهمني عرب االست�ثمار في فئات تملك 
إمكانيات عالية على المدى الطوي�ل في قطاع 

المنتجات االستهالكية.

لقد تركزت مسريتنا إلعادة البناء مؤخرًا على تعزي�ز 
العائدات من خالل االست�ثمار في تطوي�ر شركة بنده 
وتخصيص رأس المال لقطاع رئيسي نعترب أنه يشكل 

جزءًا أساسيًا في مجموعتنا، وذلك رغم التحديات 
التي شهدتها في الفرتة األخرية. وقد قمنا أيضًا 
بالنظر في ودراسة العديد من الفرص المحتملة 

للتخصيص األمثل لرأس المال.  

عمليات دمج واستحواذ تحويلية
ضمن اسرتاتيجيتنا كشركة است�ثمارية قابضة، 

نحن نهدف إلى الرتكيز على عمليات االستحواذ 
إلنشاء قطاعات أعمال جديدة وتعزي�ز خدمات 

صافوال للمستهلكني على امتداد أسواقنا، 
وبالتالي االستمرار في زيادة حصتنا من إنفاق 

المستهلكني.

است�ثمارنا المؤخر في مجموعة شركات الكبري، 
والذي عزز مكانتنا في قطاع األغذية المجمدة 

من خالل إحدى الشركات الرائدة في دول مجلس 
التعاون الخليجي. ومن خالل الرتكيز المتزايد على 
راحة المستهلكني، ومشاركة السيدات في القوة 

العاملة، والنمو المتوقع في االستهالك عرب 
قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، نتوقع أن 
توفر “الكبري” فرص نمو كبرية لمجموعة صافوال 
في السنوات القادمة، والتي شهدت نموًا في 

إي�راداتها خالل العام 2019 بأكرث من %7.

التخطيط االسرتاتيجي على المدى 
الطوي�ل

تعترب صافوال أنه باإلضافة إلى اإلدارة المدروسة 
لرأس المال والشركات التشغيلية لتعزي�ز األداء 

واالستدامة طويلة األمد على مستوى الشركات 
التابعة للمجموعة، يتمثل دورنا في التعامل 

مع أسواقنا وشركاتنا وعملياتنا بهدف تحقيق 
طموحاتنا في زيادة حصتنا من إنفاق المستهلكني 

وتحقيق المزيد من األرباح على المدى الطوي�ل.

لتحقيق ذلك، نحن نكرس وقتنا وجهدنا لتطوي�ر 
التوجهات االسرتاتيجية على المدى الطوي�ل، 

لنتيح لقياداتنا النظر إلى ما بعد المرحلة الحالية 
ومناقشة ومواءمة الرؤية والتوقعات والمخاطر 

للسنوات القادمة، مما يوفر إطار العمل الذي 
يمكن من خالله تفعيل الخطوات االسرتاتيجية 

األخرى.

القيم الجماعية

  
أحسان الظن: ثقتنا ببعضنا، اساس تعاملنا

المؤازرة: ندعم بعضنا البعض

القبول: نستمع لبعضنا ونتقبل اآلراء بمختلفها

اإلقبال: نعمل معا على التطوي�ر والنجاح

قيم المجموعة 

 التقوى: نحمل مسؤولية الحفاظ على الثقة
الموضوعة فينا

األمانة: توظيف الموارد الصحيحة في االست�ثمارات 
الصحيحة 

المجاهدة: إدراكنا والتطوي�ر الذاتي لمقدراتنا 

الرب: عملنا المسؤول تجاه من اعتمد علينا




