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زيت الطعام
يشكل زيت الطعام أحد أبرز خطوط أعمال شركة صافوال 
لألغذية، ففي العام 2019 واصل تحقيق أداء قوي حيث 

حافظت صافوال لألغذية على ريادة حصتها السوقية في 
كل من المملكة العرب�ية السعودية وتركيا وآسيا الوسطى 

والسودان ومصر، وتنافست بقوة على المرتبة األولى في 
كل من الجزائر والمغرب.

أما في المملكة العرب�ية السعودية، فقد استمر زيت 
»عافية« )زيت الذرة وزيت الزيتون( وزيت القلي »العربي« 

وزيت دوار الشمس »شمس«، بتحقيق أداء قوي. وعلى 
الصعيد اإلقليمي، حافظت صافوال لألغذية على ريادتها في 

آسيا الوسطى مع نمو قاعدتها االستهالكية على الرغم 
من الصعوبات المؤقتة في التوريد الناتجة عن التطورات 

الجيوسياسية. وبينما استمرت التقلبات في أسواق الشرق 
األوسط، حققت صافوال لألغذية أداًء قويًا في جميع قطاعات 

أعمالها بفضل قوة عالماتها التجارية واسرتاتيجية الرتكيز 
التي ننتهجها.

بادرت صافوال لألغذية أيضًا إلى تعزي�ز مكانتها في السوق 
من خالل طرح منتجات الدهون ذات االستخدامات المتخصصة 

لقطاع األعمال بالمملكة العرب�ية السعودية، حيث نجحت 
الشركة الدولية للصناعات الغذائية - وهي أحدث شركات 

صافوال لألغذية - في انتاج ما يزيد على 31 ألف طن مرتي 
في العام 2019 مقارنة بحجم انتاج بلغ 20 ألف  طن مرتي 
في العام السابق. ويستعد هذا الخط  إلى توريد إنتاجه 

للشركاء العاملي في مجاالت صناعة المخبوزات والبسكويت 
والحلويات والمخابز ومنتجات األلبان والطهي.

وفي تركيا، عززت صافوال لألغذية ريادتها في سوق الزي�وت 
ذات العالمات التجارية عن طري�ق عالماتها التجارية الرئيسة 
 Sirma وسريما ،Egemden وإجيمدن Yudum ومنها يودوم
حيث استطاعت الفوز بحصة سوقية وتسجيل رقم قياسي 

جديد في حجم المبيعات، على الرغم من األوضاع غري 
المواتية للسوق الناتجة عن التقلبات الشديدة في أسعار 

الفائدة  وفي أسعار صرف العملة، وبشكل خاص خالل النصف 
األول من السنة. 

كما أن شركة صافوال لألغذية استمرت في موقعها الريادي 
بالنسبة لتصدير زيت الزيتون من تركيا، وبالرغم من أن 

شركة صافوال لألغذية كانت في السابق تركز على البيع 
للمستهلكي في السوق الرتكية، أال أن تحولها نحو بيع 

المنتجات المتخصصة لقطاع األعمال جعلها في وضع جيد 
يتيح لها تحقيق مزيد من النمو في هذه السوق بدعم من 
القدرات اإلضافية لمصنعها الجديد الذي افت�تحته في العام 

2018. وبحلول نهاية العام 2019، بلغ حجم االنتاج 60% من 
الطاقة االنتاجية الكاملة للمصنع من المارجري�ن والشورتنج 

)shortening( لتلبية حجم الطلب المتزايد واكتساب عمالء جدد.

أسهمت زي�وت الطعام في تحفيز نمو صافوال لألغذية 
إلى حد كبري في جميع أسواقها. ففي الجزائر، نمت الحصة 

السوقية لصافوال لألغذية على الرغم من التحديات على 
مستوى االقتصاد الكلي والتحديات األخرى. كما شهدت زي�وت 
طعام صافوال لألغذية أداًء ثابتًا في مصر والمغرب على مدار 

العام تمثل في تعزي�ز دخولها إلى األسواق وتحقيق نمو 
في مبيعاتها. أما في السودان، فقد حافظت صافوال لألغذية 

على ريادتها للسوق على الرغم من العوائق اللوجستية 
والمخاوف من عوامل االقتصاد الكلي السائدة.

السكر
حقق قطاع السكر بشركة صافوال لألغذية أداًء قويًا في 

العام 2019، وحافظت العالمة التجارية »األسرة« على ريادتها 
للسوق في المملكة العرب�ية السعودية، من خالل مواجهة 

منتجات السكر السلعية والمحافظة على حصة ممتازة 
لعالمتها التجارية. وقد جاء األداء اإليجابي لقطاع السكر 

على الرغم من التحديات السائدة في السوق الناتجة عن 
انخفاض أعداد المقيمي األجانب وفرض ضرائب جديدة. وبينما 

تراجع حجم سوق السكر بشكل عام في المملكة العرب�ية 
السعودية، فقد حقق قطاع السكر بشركة صافوال لألغذية 

ارتفاعًا في صافي األرباح. والعوامل األساسية التي حفزت 
أداء قطاع السكر ت�تضمن عمليات تحّوط فعالة، ومساندة قوة 

العالمة التجارية، واالدارة المثلى لألسعار خالل العام 2019.

لقد كان االبت�كار المستمر للمنتجات اساسا لألداء المتفوق 
للسكر. فمنذ العام 2017، واصلت شركة صافوال لألغذية خوض 

منافسة في أسعار السكر من خالل تقديم منتجات جديدة، بما 
في ذلك انتاج مكعبات السكر والسكر البني. وفي عام 2019، 

استمر االبت�كار على قدم وساق، حيث أدخلت إلى السوق 
منتج السكر باألكياس وأصناف السكر الفاخر، سعيًا منها لتلبية 

احتياجات المستهلكي المتجددة. 

المكرونة
تركزت عمليات قطاع المكرونة بشركة صافوال لألغذية في 

السوق المصرية حيث حققت شهرًة وقيمة كبرية لعالمتها 
التجارية »الملكة«، التي أصبحت اليوم العالمة الرائدة في 

قطاع المكرونة. 

ولكن على الرغم من هذا المركز القوي في السوق طيلة 
الفرتات السابقة، استمر الضغط على الحصة السوقية 

لصافوال لألغذية  في السنوات األخرية. فقد ت�أثر األداء في 
العام 2019 بالرتاجع البطيء لحصة الشركة في السوق. ففي 

العام 2019، اتخذت صافوال لألغذية إجراءات حاسمة لوقف 
تراجع حصتها السوقية والمحافظة على مركزها األول في 

قطاع المكرونة. ويهدف التجديد المرتكز على التسوي�ق 
القائم على المنتجات، إلى استعادة نمو الحصة السوقية 

بحلول العام 2020. وبلغ حجم مبيعات المكرونة لهذا العام  
279.336 طن مرتي.   

كذلك كان هنالك تركيز على التنويع من خالل تطوي�ر أسواق 
التصدير باعتماد برنامج عالقات مع بائعي وموزعي جدد. 

وي�ركز قطاع أعمال المكرونة على القارة اإلفريقية كوجهة 
رئيسية تمتاز بإمكانيات عالية، وي�جري العمل على تقي�يم 

الفرص المتاحة في هذه السوق المستهدفة. ومن المتوقع 
أن يستفيد قطاع المكرونة أيضًا من المركزية الواسعة 

لعمليات التصدير بما يؤدي إلى إي�جاد الت�كامل بي جميع 
منتجات األغذية التي يتم تصديرها إلى أكرث من 50 سوًقا 

في جميع أنحاء العالم، والتي يجب أن تعزز الوصول والنمو 
من خالل البيع المتبادل عرب القنوات القائمة، مع العمل في 

نفس الوقت على إي�جاد قنوات جديدة.

المخبوزات
تشمل عمليات صافوال لألغذية في آسيا الوسطى خط إنتاج 
مخبوزات جاهزة لالستهالك تباع تحت العالمة التجارية »بيش 

بيش Pech Pech«.  وفي العام 2019 استفادت »بيش بيش 
Pech Pech« من النمو الذي حققته في الفرتات السابقة 

لتسجل زيادة بلغت 2% في حجم مبيعاتها. ويشكل خط إنتاج 
المخبوزات قطاع أعمال سريع النمو في منطقة يبحث 

سكانها من الشباب عن بدائل مريحة لألطعمة التقليدية. 
وفي العام 2019، تصدرت »بيش بيش Pech Pech« العالمات 
التجارية األكرث شعبية في فئة الوجبات الخفيفة وذلك من 

خالل مسح داخلي ألكرث من 2,5 مليون مستهلك.   

التطلعات المستقبلية
سوف تواصل صافوال لألغذية العمل في العام 2020 وما 

بعده على الرتكيز على أساسيات عملها وعالماتها التجارية 
الرئيسة لتعزي�ز مكانتها في األسواق، كما تدرس الشركة حالًيا 

وسائل فّعالة لتحقيق كفاءة وترشيد الت�كلفة مع المحافظة 
على تركيزها على االبت�كار وطرح المنتجات الجديدة. كما تقوم 

صافوال لألغذية بالرتكيز بشكل خاص على إي�جاد فرص جديدة 
في المنطقة في قطاع المنتجات اإلستهالكية.  وتواصل أيضا 
نمو قطاع األعمال بالرتكيز على الخدمات الغذائية والمكونات 
الغذائية من خالل منتجات الزي�وت والدهون ذات االستخدامات 

المتخصصة.
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