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

 عام من التغي�ري
اإليجابي

كلمة الرئيس التنفيذي

شهد العام 2019 تحوالت إي�جابية لمجموعة صافوال، عززنا خالله 
انطالقتنا نحو النمو المستدام، مع قيامنا بتنفيذ مبادرات لتحقيق 

األهداف الرئيسة.

ويسرنا أن نشري إلى أن المجموعة، قد حققت خالل العام 2019 أداًء قوياً في العديد 
من قطاعات أعمالها األساسية، وتميزت هذه السنة بتحقيق تحسن واضح في أداء 

المجموعة، حيث انتقلنا، في تحّول الفت، من الخسارة إلى الربح، من خالل تحقيق صافي 
ربح بلغ 47٥.6 مليون ريال ، مقارنًة بخسارة صافية وصلت إلى ٥20.4 مليون ريال في 

السنة الماضية. كما ارتفعت اإليرادات لتصل إلى 22.24 مليار ريال ، مقارنًة بـ 21.81 مليار 
ريال في السنة الماضية. وأصدرنا بنجاح صكوك بقيمة مليار ريال والتي شهدت فائض 

اكت�تاب نتيجة لحرص ومسارعة مؤسسات االست�ثمار في المشاركة وذلك لقناعتهم 
اإليجابية بمستقبل  مجموعتنا.

إلى جانب ذلك، جددنا التزامنا بتنمية قطاعي تجارة التجزئة واألغذية، مع الرتكيز في 
نفس الوقت على التوزيع األمثل ألصولنا وت�كي�يف اسرتاتيجيتنا االست�ثمارية بما يتناسب 

مع حركة األسواق النشطة في المملكة العرب�ية السعودية وخارجها. وقد حققت 
منهجية إعادة الهيكلة التي اتبعناها، والتي أعطت األولوية لالبت�كار مع الرتكيز في 

نفس الوقت على ترشيد الت�كاليف والكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة 
وشركاتها الفرعية عموماً، نتائجاً ممتازة خالل السنة، وقد تجّلى ذلك في تزايد ثقة 
المساهمني وتحسن أداء سعر أسهم مجموعة صافوال من حيث القيمة السوقية، 
حيث شهد سعر سهم صافوال ارتفاعاً بلغ 28.2٪ خالل العام المالي 2019، متفوقة 

على أداء السوق )تداول( عامًة.

التحسن في قطاعات األعمال
واصل قطاع التجزئة بشركة بنده تحسنه، وارتفع عدد العمالء وحجم سلة المنتجات 

-مقارنة بأداء المثل – مما ساهم في نمو اإليرادات للعام 2019. كذلك حافظ قطاع 
صافوال لألغذية على ريادته في السوق في معظم المناطق التي يعمل بها حول 
العالم مسجالً ربحية أعلى مقارنًة بالسنة السابقة. واستمر العمل من خالل الرتكيز  

على اسرتاتيجية النمو وتحسني الهيكل التنظيمي وبذل جهود عديدة في مجال 
الحوكمة لتعزي�ز العمل المؤسسي بالشركة.

أما على الصعيد الداخلي، فقد كان هناك تركيز كبري خالل السنة على إي�جاد قيمة 
مضافة ألصحاب المصالح، بما في ذلك إنجاز مراحل خطة التحول لشركة بنده وتعزي�ز 

اسرتاتيجية نمو شركة صافوال لألغذية. بجانب ذلك فقد واصلت شركاتنا الفرعية بتطوي�ر 
واتباع طرقاً مبت�كرة لتحسني عملياتها وطرح منتجات جديدة لدعم أولويات النمو. 

وتعمل مجموعة صافوال على االستفادة من الت�كامل في أنشطتها وتحسني عمليات 
وآليات صنع القرار وكفاءة توزيع الموارد، األمر الذي ساهم في دعم النمو وتنفيذ 

المشاريع التي تعطي قيمة مضافة بما ينسجم مع األولويات االسرتاتيجية.

اجتذاب االست�ثمارات األجنبية
قد شهد العام 2019 إضافة مجموعة صافوال ضمن الشركات السعودية الرئيسة في 
مؤشر إم إس سي آي )MSCI( لألسواق الناشئة، األمر الذي يجعل مجموعة صافوال 

كياناً مستهدفاً من قبل االست�ثمارات األجنبية التي تشجعها رؤية المملكة 20٣0. 
وألغراض دعم التضمني في المؤشر واالستفادة من الرؤية الوطنية، قمنا بالرتكيز 

على التواصل مع المست�ثمري�ن على مدى السنة، وقدمنا أنفسنا لمؤسسات االست�ثمار 
العالمية، وعملنا على بناء الثقة والعالقات مع إبراز الفرص التي ت�تيحها الشركات 

السعودية ذات المستويات العالمية. وقد أدت جهودنا إلى ارتفاع نسبة المست�ثمري�ن 
األجانب من 2٪ إلى 9٪ بحلول نهاية السنة، حيث إن المست�ثمري�ن النشطني وغري 

النشطني في السوق قد اختاروا االست�ثمار في أسهمنا.

مواردنا البشرية
ظلت مشاركة موظفينا تحقق نتائجاً مثمرة، حيث أظهر استطالع شمل المجموعة 

عموماً زيادًة في الرضى ونسبة المشاركة. ونحن نعتز بحصولنا على اعتماد كـ«أفضل 
بيئة للعمل«. هذا وتشكل مواردنا البشرية وفرق عملنا جزءاً أساسياً من قصة نجاحنا، 
ويعود الفضل في قوة نمونا اللتزام وتفاني موظفونا في العمل. ونحن ملتزمون 

بعملية التوطني وفقاً لما تنص عليه رؤية المملكة 20٣0 مع تنويع القوى العاملة لدينا 
من خالل توظيف السيدات ومنحهم الفرصة للعمل في مراكز مسؤولية.

المسؤولية االجتماعية للشركة
واصلت مجموعة صافوال التزامها باالستدامة وتعزي�ز أداءها في األنشطة المجتمعية 

وصحة البيئة. وقد قمنا بتسجيل مبادرة »عالم صافوال« للتغي�ري السلوكي في مجال 
المسؤولية االجتماعية، لتصبح مؤسسة غري ربحية تهيئ سبالً جديدة في عملية 
التموي�ل وبناء الشراكات االسرتاتيجية. كذلك عملنا على مدار السنة على التخفيف 

من هدر الغذاء من خالل مبادرة »نقدرها«، وتحالفنا أيًضا مع أكرب شركات تجارة تجزئة 
للمواد الغذائية في العالم من خالل مبادرة مؤسسة الموارد العالمية 10×20×٣0 التي 

تجمع أكرب عشر شركات تجارة تجزئة المواد الغذائية في العالم لت�أمني مشاركة أكرب 
20 شركة موردة لها بهدف خفض معدالت هدر األغذية والنفايات الغذائية إلى النصف 

بحلول العام 20٣0. وال يزال برنامج »مكني« يحقق قفزات كبرية نحو دمج األشخاص ذوي 
اإلعاقة في بيئة العمل. وقد شهد العام 2019 كذلك تطوع الشركة ومشاركة موظفي 

المجموعة في المبادرات االجتماعية مع التشجيع في نفس الوقت على التطوي�ر 
الشخصي والمهني.

التطلعات المستقبلية

إننا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، وسوف نركز في العام 2020 وما بعده على تحقيق 
أداء متفوق لمساهمينا. وسوف نواصل أيضاً دعمنا لرؤية المملكة 20٣0 من خالل 

الرتكيز على صحة المستهلكني والعمليات األكرث توافقاً مع البيئة. وختاًما، أتوجه بالشكر 
إلى جميع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا وشركائنا على ما قدموه لنا من دعم لبناء 
صافوال كمجموعة أقوى قادرة على االستمرار في تحقيق القيمة المضافة لجميع 

أصحاب المصالح في األعوام القادمة.

واهلل ولي التوفيق، 

م. أنيس أحمد مؤمنة
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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