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نحو اإلنجاز 
والتميز

خلفية عن االسرتاتيجية
كان العام 2019 عامًا فعاال في مسرية شركة صافوال لألغذية، من خالل 

اسرتاتيجية تركز على تحسي األداء. وبالرغم من سجل صافوال لألغذية الحافل 
باإلنجازات على مدى أربعي سنة، إال أنها واجهت في السنوات األخرية تغريات 

سريعة في األوضاع الجيوسياسية، وتغري أنماط المستهلكي وتفضيالتهم، 
والمنافسة في أسعار السلع من خالل منتجات الدرجة الثانية في زي�وت الطعام 

والسكر. وقد استطاعت الشركة في السنوات الماضية الدفاع عن عالماتها 
التجارية الممتازة والمحافظة على حصة سوقية قوية. ويشكل العام 2019 

تحول في تركيز صافوال لألغذية من عملية الدفاع إلى الهجوم للحفاظ على 
مركزها الريادي.

لقد ُوضعت اسرتاتيجية العام 2019 “استعادة التفّوق” إلعادة شركة صافوال 
لألغذية إلى ذروة األداء المتفوق من جديد على المدى المتوسط، حيث اعتمدت 

هذه االسرتاتيجية على ركيزتي أساسيتي هي: إعادة تركيز األعمال، وإعادة 
هيكلة األدوار والمسؤوليات.

إعادة تركيز األعمال
أعادت صافوال لألغذية تركيز أعمالها على قطاعاتها الرئيسة وهي زي�وت 

الطعام، السكر، والمكرونة، حيث تم الرتكيز على إعادة تنشيط هيمنة القطاعات 
الرئيسة من خالل التواصل الفّعال مع المستهلك، وإعادة الت�أكيد على العالمات 
التجارية المتميزة، ومواصلة التفوق في جودة المنتج ونمو الحصة السوقية. 

خالل العام 2019، بدأت صافوال لألغذية بتوجيه عالمتها التجارية نحو المستهلكي 
األصغر سنًا بتعديل حمالتها التسويقية وتغي�ري تغليف المنتجات، كما كان هنالك 

تركيز على االبت�كار مع القيام باألبحاث لتقديم منتجات جديدة للمستهلكي من 
فئة الشباب. ولقد هدفت االبحاث والدراسات السوقية إلى الحصول على فهم 

أفضل للتفضيالت المتغرية للمستهلكي. أدى هذا االبت�كار إلى تقديم منتجات 
جديدة في قطاعي المستهلكي )B2C( واألعمال )B2B(، مثل منتجات السكر 
الناعم ونطاق واسع من منتجات زي�وت الطعام البخاخ )Spray oils( ومنتجات 

جديدة من الدهون المتخصصة. 

 كما أكدت اسرتاتيجية إعادة الرتكيز أيضًا على خطوط منتجات واعدة لقطاع 
األعمال، منها على سبيل المثال نمو خطوط إنتاج صافوال للزي�وت والدهون ذات 
االستخدامات المتخصصة، وتقديم عروض لخدمات غذائية جديدة تستهدف قطاع 

الفنادق والمطاعم والمقاهي.     

شركة صافوال لألغذية ُتعد شركة رائدة في تصنيع المنتجات عالية الجودة، 
والتي تشمل زي�وت الطعام، والسمن النباتي، والسكر، والمكرونة، والدهون 

ذات االستخدامات المتخصصة، والمخبوزات.  وتقدم صافوال لألغذية منتجات 
بعالمات تجارية معروفة، والزي�وت والدهون ذات االستخدامات المتخصصة 

في أكرث من 50 دولة، وهي شركة رائدة من حيث حصتها السوقية في 
األسواق الرئيسة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

Lorem ipsum dolor
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetur adipiscing elit

االست�ثمارات في قطاع األغذية

Restoring Greatness
 An ambitious strategy to refocus and realign the business for maximum performance,

.while emphasising innovation to connect with younger consumers
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إعادة هيكلة األدوار والمسؤوليات
بدأت صافوال لألغذية في العام 2019 بتغي�ري هيكلها 

التنظيمي الداخلي لدعم متطلبات اسرتاتيجيتها الجديدة من 
تحقيق األهداف واالبت�كار، حيث اسُتبدل الهيكل التصنيعي 

السابق الذي كان يشمل كافة شركاتها الفرعية داخل وخارج 
المملكة بمركز توريد منتجات مركزي رأسي يشرف عليه 

مسؤول تنفيذي يتولى إدارة توريد المنتجات. وتهدف 
مركزية الخربات واإلشراف هذه، إلى اعتماد أفضل الممارسات 

وايجاد مقياس اقتصادي يعتمد على التوفري في الت�كلفة 
وزيادة حجم االنتاج واستخدام كفاءة أكرب للمصانع والمرافق 

اإلنتاجية لصافوال لألغذية الموجودة حول العالم. كذلك 
اعتمدت اسرتاتيجية صافوال لألغذية المركزية لبعض العمليات 

األخرى، ومنها التصدير، وذلك بهدف االستفادة من منافع 
الت�كامل وإقتصاديات الحجم.

إلى جانب ذلك، شملت إعادة هيكلة التنظيم الداخلي في 
العام 2019 إدراج هيكلة منفصلة لعمليات البيع لقطاع 

األعمال بهدف دعم قطاعات الخدمات الغذائية والدهون ذات 
االستخدامات المتخصصة، كما هدفت االسرتاتيجية الرأسية 

إلى زيادة حضور شركة صافوال لألغذية في هذا القطاع 
الهام والنامي من السوق.

وبحلول نهاية العام 2019، بدأت نتائج اسرتاتيجية »استعادة 
التفّوق« ت�أتي ثمارها، كما تحسنت هوامش األرباح لتصل إلى 

14.9% في العام 2019، مقارنًة بنسبة 12.5% في العام 2018. 

أدت أوضاع االقتصاد الكلي في المناطق األساسية 
التي تعمل بها شركات القطاع، والمصحوبًة بالتوترات 

الجيوسياسية في األسواق األخرى، إلى انخفاض طفيف 
في حجم المبيعات خالل عام 2019. غري أن االستغالل األمثل 

للكفاءات اإلنتاجية واتباع منهجية منضبطة، أدى إلى تحسي 
معدل األرباح قبل الفوائد والضري�بة واإلهالك واإلطفاءات 

لتصل إلى 741 مليون ريال في العام 2019، مقارنًة بما 
مجموعه 553 مليون ريال في السنة السابقة.

االست�ثمارات في قطاع األغذية
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%50+
الحصة السوقية 

لزي�وت الطعام في 
السعودية

%70+
 الحصة السوقية 

لسكر األسرة

%8
زيادة في إي�رادات 
المكرونة في مصر

نسبة حجم مبيعات زي�وت الطعام والدهون 
حسب البلد )متضمن التصدير(

إجمالي حجم مبيعات زي�وت الطعام والدهون
)متضمن التصدير(

1.6
مليون  طن مرتي للعام 2019

إجمالي حجم مبيعات السكر
)متضمن التصدير(

إجمالي حجم مبيعات المكرونة
)متضمن التصدير(

2,2
مليون  طن مرتي للعام 2019

279,336
طن مرتي للعام 2019

Saudi Arabia
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Asia
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