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

مجموعة شركات الكبري
تملك مجموعة صافوال 51% من مجموعة شركات الكبري، 

إحدى أكرب شركات تصنيع وتوزيع األغذية المجمدة في 
المنطقة.

نبذة عن مجموعة شركات الكبري
مجموعة شركات الكبري ت�أسست عام 1974 كشركة عائلية، 

وأصبحت اليوم إحدى أكرب الشركات الموردة لألغذية المجّمدة 
في منطقة الخليج العربي. وتملك الشركة ثالثة مصانع 

في اإلمارات العرب�ية المتحدة والمملكة العرب�ية السعودية 
وشبكة توزيع خاصة تغطي أكرث من 11.000 منفذ بيع من خالل 
أسطول يضم أكرث من 300 مركبة لتوزيع المنتجات المجمدة 
في المنطقة  وتسعة مستودعات مربدة. وتقوم الشركة 

بتصنيع أكرث من 200 منتج من األغذية المربدة في جميع أنحاء 
المنطقة، منها الدجاج، ولحوم البقر، والمأكوالت البحرية، 

والمأكوالت الخفيفة والوجبات السريعة.

المراجعة االسرتاتيجية والمالية للعام 2019 
ز التعاون في العام 2019 بي مجموعة صافوال ومجموعة  تعزَّ

شركات الكبري لدعم التحول المؤسساتي وآليات الحوكمة 
وخطط العمل وتنفيذ المبادرات االسرتاتيجية لتعزي�ز النمو 

وتوحيد المصالح االسرتاتيجية.

وقد حققت مجموعة شركات الكبري معدل نمو جيد في 
إي�راداتها للسنة تجاوز 7%، نتج بشكل جزئي عن القرار الذي 

اتخذته المجموعة في العام 2018 للبدء بتصنيع منتجات 
»زينج« الحارة في مصانع المجموعة، األمر الذي أدى إلى 

تفادي االنقطاع في سلسلة اإلمداد والتموي�ن وتدعيم وفرة 
المنتجات، وكان له ت�أثري إي�جابي على الربحية. ومن ناحية أخرى 

أثرت االشرتاطات اإلضافية على عمليات استرياد الدجاج في 
المملكة العرب�ية السعودية على أسعار المواد األولية  ونتج 

عنه ت�أثري سلبي على مستوى الربحية.

من جهة أخرى، كانت المملكة العرب�ية السعودية المنطقة 
الجغرافية األسرع نموًا في محفظة »الكبري«، وشكلت حوالي 

ثلثي المبيعات، بينما حققت بقية دول مجلس التعاون 
الخليجي، ومنها اإلمارات وسلطنة عمان والبحري�ن، معدالت 

نمو إي�جابية خالل السنة.

إلى جانب ذلك، توالت الفرص المتاحة في قناة التجارة 
الحديثة في العام 2019، بينما مرت قنوات التجارة التقليدية 

ببعض التحديات، وعلى األخص في المملكة العرب�ية 
السعودية. غري أن قنوات الخدمات الغذائية )توريد األغذية 

للفنادق والمطاعم والمقاهي( شهدت فرصًا توسعية بفعل 
النمو السريع للقطاع في المملكة العرب�ية السعودية. كما 

شهدت السنة أيضًا تركيزًا على إدارة رأس المال العامل بشكل 
فعال.

أما في العام 2020 وما بعده، فإن مجموعة شركات الكبري 
ت�تطلع إلى االستفادة من فرص جديدة في قنوات الخدمات 

الغذائية، كما ت�تطلع الشركة أيضًا إلى طرح فئات  منتجات 
جديدة لتلبية مختلف األذواق واخرتاق أسواق جديدة. وقد 

أدت عملية ترشيد الت�كاليف خالل العام 2019 إلى تعزي�ز المركز 
المالي، وأعطت الشركة القدرة على است�كشاف فرص النمو 

المختلفة، بما في ذلك إمكانية االستحواذ على أصول أو 
شركات جديدة مكملة ألنشطة الشركة.

االست�ثمارات في قطاع األغذية

%51
نسبة ملكية 

مجموعة 
صافوال

 11,000
مراكز البيع 

المخدومة من قبل 
أكرث من 300 سيارة

200+
منتج من األغذية 

المربدة منها 
الدجاج ولحوم البقر 
والمأكوالت البحرية




