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 بناء قيمة مستدامة 
على المدى الطوي�ل

موظفينا

ظّلت مجموعة صافوال تواصل جهودها في استقطاب وجذب أفضل 
الكفاءات واالحتفاظ بها لتحقيق وتعزي�ز نجاحاتها، حيث بلغ إجمالي عدد 
موظفي مجموعة صافوال أكرث من 26.000 موظفًا بينهم أكرث من20.000  

موظفًا يعملون داخل المملكة العرب�ية السعودية. وتست�ثمر المجموعة 
كذلك في تطوي�رهم مهنيًا وشخصيًا، وفي ذات الوقت تسعى لضمان 

مشاركتهم وتفاعلهم وتهيئة السبل لفتح قنوات تواصل مستمرة معهم. 

مواردنا البشرية
تعطي المجموعة أهمية خاصة للموارد البشرية أو ما يعرف 

برأس المال البشري من خالل خلق بيئة عمل صحية، مما 
يساهم في تحقيق نتائج إي�جابية ومنافع في عملياتنا، حيث 

شهد عام 2019 تطبيق حزمة كبرية من الربامج التي ساهمت 
في تحسني رفاهية الموظفني، ومكافأة المتميزي�ن منهم 

وتقدير إنجازاتهم، وتهيئة بيئة عمل مهنية ت�تسم باإليجابية 
والشفافية. كما شهد العام تركيزًا على التخطيط لعملية 

إدارة المواهب واإلحالل الوظيفي، مع وضع خطط للمناصب 
الرئيسة.

 

التناغم على مستوى المجموعة
شهد عام 2019 مزيدًا من التنسيق وتعزي�ز مبادرات إعادة 

الهيكلة في الشركات التابعة لمجموعة صافوال في ضوء 
تطلعاتنا لرتشيد الت�كاليف، وإتاحة الفرصة لدخول قيادات 
جديدة، وخلق قنوات التواصل لالرتقاء بمستوى التناغم 

وتعزي�ز القدرات المشرتكة في وحدات األعمال المتشابهة. 
وعلى مستوى المجموعة، تم تعزي�ز الدور الذي يقوم به 

مديرو المحافظ )Portfolio Managers( وتحديده بوضوح مما 
يعزز العالقة بني المجموعة وشركاتها الفرعية. وفي ضوء 
ذلك يقوم مديرو المحافظ بالتعامل والتفاعل مع شركاتنا 

الفرعية لضمان مزيد من الت�كامل بني المجموعة وشركاتها 
المختلفة، مما يعزز روح الفري�ق الواحد والعمل المشرتك 
فضالً عن القيام بتحليل األداء ودراسات الجدوى. وقد أدت 
هذه المشاركة العملية بني المجموعة وشركاتها الفرعية 

إلى خلق متابعة دقيقة لتطبيق اسرتاتيجية المجموعة، كما 
أنها ساعدت على نشر قيم صافوال وثقافة عملها في كافة 

شركات وأعمال المجموعة. 
 

تلّقت هذه الخطوات الرسمية الدعم من خالل برامج ومبادرات 
فعالة تهدف إلى تعزي�ز وبناء عالقات وطيدة وتواصل فّعال 

بني موظفي المجموعة، حيث تم تطوي�ر خطة مت�كاملة 
للتواصل الداخلي تشتمل على مبادرات ثقافية واجتماعية 

في الشركات التابعة للمجموعة، كما توجد لجنة إشرافية 

تعقد اجتماعات شهرية لمتابعة وتنفيذ هذه الخطة. وشهد 
هذا العام كذلك عددًا من المبادرات التي تستهدف بناء 
الفري�ق والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة 
للمجموعة، تضّمنت تدري�بات نظرية وعملية في عدد من 

المهارات المهنية. 
 

التوطني
واصلت مجموعة صافوال التزامها بجهود السعودة، حيث 

حافظت على وجودها ضمن النطاق البالتيني في تصنيف 
نطاقات لعام 2019. كما حافظت شركة صافوال لألغذية كذلك 

على وجودها ضمن النطاق البالتيني، في حني واصلت 
شركة بنده للتجزئة توظيف السعودي�ني على جميع مستويات 

الشركة، وحافظت على وجودها ضمن النطاق األخضر.
 

موطن للمواهب المتميزة
تؤمن مجموعة صافوال بأن الموظفني المتميزي�ن الذين 

يعملون في المجموعة والشركات التابعة لها، يشكلون 
عنصرًا هامًا في نجاح أعمالها على المدى الطوي�ل، فضالً على 

المحافظة على قيم ومبادئ النمو المستدام للمجموعة. 
وفي هذا اإلطار، ت�كرس مجموعة صافوال كل جهودها من 

أجل المحافظة على مكانتها كأفضل اختيار للتوظيف في 
قطاعي الصناعات الغذائية وتجارة التجزئة، حيث تؤمن أن 

االست�ثمار في رأس المال البشري يشكل قيمة عالية ويحقق 
أهداف المجموعة ومساهميها.

وكجزء من التزامها تقوم المجموعة برسم سياسات تهدف 
إلى جذب أفضل الكوادر المتميزة، وتبني برامج لتطوي�ر 
القوى العاملة ذات المهارات العالية، ولتعزي�ز سمعة 

المجموعة في سوق العمل، وااللتزام بنسب التوطني داخل 
شركاتها بالمملكة وفقًا لألنظمة، كما تخلق بيئة عمل تشجع 

على التعاون وتدعم اإلنتاجية وترحب بالتغي�ري. وفي عام 2019 
ساعدت المبادرات القائمة والربنامج التعريفي للموظفني 

الجدد على تفاعلهم وفهمهم لبيئة العمل، حيث تلقى 
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جميع الموظفني الجدد التوجيهات الالزمة وحضروا عدة برامج 
واجتماعات تعريفية لمساعدتهم على االندماج والت�أقلم 

في مكان عملهم الجديد.

كما شهد العام ارتفاع نشاط المجموعة في وسائل التواصل 
االجتماعي على منصات مثلLinkedIn ، الستهداف الباحثني 

عن عمل من خالل أخبار مجموعة صافوال والمواد التعريفية 
وفرص التوظيف.

 
في عام 2019 حقق إصرار مجموعة صافوال على خلق ثقافة 
عمل متميزة نجاحًا كبريًا، حيث حصلت المجموعة على شهادة 
“أفضل بيئة عمل”. وهذه شهادة عالمية معروفة في هذا 

المجال، تصدر من “منظمة أفضل بيئة عمل” وهي منظمة 
عالمية تركز على بناء واستدامة واالعرتاف بثقافات العمل 

المتميزة. 

نحو مشاركة أفضل للموظفني
تقوم مجموعة صافوال بقياس مدى إرتباط الموظفني 

بالشركة ومقارنة وتحسني مشاركتهم  من خالل مبادرة 
“َطّور”، وهي عبارة عن مسح آلراء جميع منسوبي المجموعة 

وقد تم إطالقها ألول مرة في عام 2016.
 

وفي عام 2019 أظهرت نتائج مسح مبادرة “َطّور” لقياس 
مشاركة الموظفني، أن معدل ارتباط وانتماء الموظفني 

بلغ 78%، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنتائج عام 2018، حيث بلغ 
المعدل 71% حينئذ. وجاء هذا التحسن نتيجة لتطبيق عدة برامج 

ومبادرات جديدة.

التنوع
ُيعد التنوع في التوظيف أمرًا مهمًا لتعزي�ز األداء المتميز 

للمجموعة والمحافظة على مبادئ وقيم االستدامة. وُتعرف 
صافوال على نطاق واسع بكونها رائدة في مبادرات تمكني 

المرأة وتوظيفها، وقد سجل هذا العام زيادة بلغ نسبتها ٤7 
% في القوى العاملة النسائية بالمملكة العرب�ية السعودية 

مقارنة بالعام الماضي.

ومن جهته واصل برنامج “مكني” لتوظيف األشخاص ذوي 
اإلعاقة الذي ت�تبناه المجموعة اتخاذ خطوات نحو تمكني 

األشخاص ذوي اإلعاقة وتوظيفهم، كما هو موضح في 
الفصل الخاص بالمسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة. 

وتنعكس أهمية وفعالية برنامج “مكني” في توظيف 
المجموعة حاليا ألكرث من 300 موظف من األشخاص ذوي 

اإلعاقة عرب مختلف شركاتها الفرعية. وفي عام 2019 استمر 
برنامج “مكني” جهوده في التواصل الداخلي والخارجي. 

وعقدت جلسات ألخذ مرئيات الموظفني ذوي اإلعاقة عرب 
مختلف شركات المجموعة لتقي�يم تجاربهم واالستماع إلى 

آراءهم، وجمع اقرتاحات حول تحسني مكان العمل ليصبح 
أكرث مالئمة لهذه الفئة. كما عقدت ندوات ودورات تدري�بية 

وفعاليات توظيف متعددة. وواصلت المجموعة جهودها 
لضمان توفري بيئة عمل جاذبة وسهلة الوصول. 

تحسني ثقافة بيئة العمل
شهد عام 2019 قيام مجموعة صافوال بأنشطة شاملة على 
مستوى المجموعة وشركاتها الفرعية لتشجيع التوازن بني 
العمل والحياة االجتماعية للموظف، مع خلق ثقافة تواصل 

وبناء عالقات صداقة فّعالة تعزز من أداء وانتاجية المجموعة. 
وكللت هذه األنشطة بإطالق مبادرة “حملة السعادة” التي 

تهدف إلى تعزي�ز اإليجابية وخلق بيئة عمل ودية.
 

وأكدت صافوال على أهمية األسرة من خالل برنامج “صلة”، 
الذي يجمع الموظفني وأسرهم معًا بعيدًا عن أماكن العمل 

في لقاءات غري رسمية عدة مرات خالل السنة. باإلضافة إلى 
ذلك تمت دعوة أطفال الموظفني إلى مكاتب المجموعة 

لمعايشة البيئة التي يعمل بها والدهم أو والدتهم وخلق 
تجربة فريدة من نوعها للموظفني وأسرهم. بجانب ذلك تم 

االحتفال “بالعودة إلى المدرسة” ضمن مجهودها في دعم 
تعليم أسر الموظفني. 

وتواصل صافوال توفري مجموعة فريدة من المزايا 
لموظفيها، بما في ذلك برنامج قروض المساكن للموظفني 

السعودي�ني، والت�أمني الت�كافلي لدعم أسر الموظفني في 

موظفينا

حالة وفاة الموظف أو إصابته بالعجز الدائم أو الجزئي ال قدر 
اهلل، بجانب مبادرة صندوق ت�كافل الموظفني لمساعدة صغار 
الموظفني على التعامل مع الحاالت المادية الطارئة. وقامت 

المجموعة أيضًا بتحوي�ل العروض التجارية التي توفرها 
المجموعة لمنسوبيها إلى منصة رقمية من خالل تطبيق 

يعمل على الهاتف الجوال ويحمل اسم المجموعة، حيث 
يعرض التطبيق أسعارًا تفضيلية للعالمات التجارية الرائدة في 

مجاالت الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والفنادق والمطاعم 
والمشروبات.

 
وتلتزم مجموعة صافوال أيضًا بحماية رفاهية منسوبيها 
وتعزي�ز التوازن الصحي بني عملهم وحياتهم االجتماعية. 

وفي 2019 نظمت المجموعة ندوات صحية للموظفني لزيادة 
ورفع وعيهم الصحي. كما أطلقت حمالت حول مواضيع صحية 

محددة مثل سرطان الثدي.

أنشطة تطوع الموظفني
احتلت أنشطة تطوع الموظفني صدارة الفعاليات خالل عام 
2019، حيث خلقت مجموعة صافوال فرصًا تطوعية من خالل 
عالقاتها االسرتاتيجية مع عدد من الشركاء في المجتمع. 

وكجزء من جهودها للمساهمة في خدمة المجتمع، أدرجت 
المجموعة بند التطوع ضمن مؤشرات األداء السنوي 
للموظفني. كما عقدت المجموعة شراكة مع عدد من 

منظمات المجتمع المدني غري الربحية والمؤسسات الخريية 
بهدف خلق قنوات لمنسوبي المجموعة للتطوع والتربع 

دعما لمختلف األنشطة الخريية خالل شهر رمضان المبارك.
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