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 اإلصرار على 
اإلنجاز والتمّيز

ُتعد شركة بنده للتجزئة من أكرب متاجر التجزئة في منطقة 
الشرق األوسط، بأكرث من 106 مليون عملية بيع عرب سلسلة 

متاجرها من مراكز الهايربماركت والسوبرماركت في كلٍ من 
المملكة العرب�ية السعودية وجمهورية مصر العرب�ية، حيث 

بلغ عدد متاجرها 205 متجرًا في أكرث من 42 مدينة بالمملكة 
مع تواجدها في السوق المصري، األمر الذي يجعلها الالعب 

األساس والرائد في قطاع التجزئة بالمملكة.  

االست�ثمارات في قطاع التجزئة
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نظرة اسرتاتيجية 
شهد العام 2019 مواصلة شركة بنده للتجزئة عملية التطوي�ر والت�أهيل 

التي كانت قد بدأتها عام 2018 عند استشعارها تبعاِت مغادرِة عدٍد كبيٍر 
من الوافدين وأسرهم المملكة العرب�ية السعودية، التي تزامنت مع 

التغرياِت التي طرأت على أسعار  البيع للمستهلكني بعد تطبيق ضري�بة 
القيمة المضافة. 

بدأت اسرتاتيجية التحول في إظهار نتائج سريعة ومشجعة تمثلت في 
تعزي�ز األداء المالي بحلول نهاية السنة، إذ ارتفع إجمالي الربح بنسبة 

10% مقارنًة بالسنة السابقة، كما تحسن معدل األرباح قبل خصم الفوائد 

والضري�بة واالستهالك واإلطفاء )وقبل التسويات الناتجة عن تطبيق 
المعيار الدولي إلعداد التقاري�ر المالية رقم 16( مقارنًة بخسارة في 

العام 2018. وُيعزى هذا التغري اإليجابي بشكل أساس إلى نمو مبيعات 
المثل بالمثل وحجم األسواق وعدد العمالء، وهو ما ُيعد انعكاسًا لتحسن 

مستوى الكفاءات الداخلية واألداء وتحسن األوضاع في األسواق 
االستهالكية التي بدأت في استعادة ثقة العمالء. وقد جددت خطط 
تحري�ر األسواق وتنويع  االقتصاد الوطني التي أقرتها رؤية المملكة 

2030 الثقة لدى المستهلكني على المدى الطوي�ل. 
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التطلعات المستقبلية:

نجحت إدارة شركة بنده للتجزئة في عام 2019 في تنفيذ 
مبادرات التحول التي كانت تستهدف تحسني الكفاءة عن 

طري�ق تغي�ري احجام االسواق وتصميمها بالطريقة التي تلبي 
احتياجات العمالء المتطورة. وستعتمد اسرتاتيجية شركة 

بنده للتجزئة في العام 2020 وصاعدا على تحسني مجموعة 
عروض العمالء في الوقت الذي ستعمل فيه على تحسني 

تجربة التسوق الشاملة للعمالء من خالل استخدام المعاي�ري 
العالمية للتميز في التنفيذ وذلك في جميع اسواقها. 

وت�تطلع بنده إلى أن ت�كون الوجهة المفضلة لعمالئها دائمًا 
من خالل تطوي�ر منتجات جذابة لعمالئها )طازجة، ونظيفة، 
وسريعة وصديقة(، كما ستظل تلبية احتياجات وتفضيالت 
العمالء مع سهولة التصاميم والوصول لألسواق وبناء 

األسعار المناسبة والعروض الرتوي�جية الذكية لقيادة السوق، 
محور تركيز الشركة في اسرتاتيجيتها للمضي نحو األمام. 

التنفيذ الت�كتيكي
 

ترجمت شركة بنده للتجزئة خالل عام 2019 اسرتاتيجيتها إلى 
عدد من المبادرات الت�كتيكية بهدف تعزي�ز   رضا العمالء وتعزي�ز 

مكانتها في السوق.  

تعزي�ز التواجد 
ركزت شركة بنده للتجزئة على تحسني مستويات توفر 

منتجاتها، إلى جانب تعزي�ز أداء سالسل التوزيع واإلمداد. 
وكان الهدف إدراج أصناف جديدة على قائمة المنتجات غري 
الغذائية، وتوزيع جميع األصناف على عدد أكرب من المتاجر، 
وباإلضافة إلى ضمان وفرة المنتجات على األرفف وتيسري 

وصول المستهلكني إليها. ففي العام 2019، ارتفع معدل 
وفرة المنتجات بشكل كبري مقارنة بالعام السابق، فيما 

قدمت الزيادة المقابلة في أعداد  الزبائن وحجم سلة 
المنتجات دليال أن هذه االسرتاتيجية تحدث فارقًا إي�جابيًا.  

االست�ثمارات في قطاع التجزئة

وسوف تستمر بنده في توجيه وتبسيط عملياتها نحو نموذج 
أعمال يكون أكرث مرونة وذلك من خالل االبت�كار المستمر، 

باإلضافة إلى أن التقي�يم الت�كتيكي المستمر للمتاجر ونماذج 
أعمالها في ظل المشهد التنافسي الذي سيساعد على 

تحسني اقتصاديات قطاعات أعمال شركة بنده للتجزئة، في 
الوقت الذي ستحافظ فيه شركة بنده للتجزئة على موقعها 

الريادي في السوق.  

تعمل شركة بنده للتجزئة على تطوي�ر نموذج المتجر 
اإللكرتوني وتطمح إلى إي�جاد حل مناسب مع مراعاة سلوك 

وتفضيالت المستهلكني وأفضل الممارسات العالمية في هذا 
الجانب.   

 ومن المتوقع أن تواصل شركة بنده للتجزئة خالل عام 
2020 تحسني التوقعات المستقبلية ألسواقها في السوق 

السعودي بشكل أكرب في ظل وجود ثقة المستهلك القوية 
وبالتزامن مع النجاح في مبادرات التطوي�ر والتحول. كما 

ستواصل شركة بنده جهودها لوضع األسس التي ت�كفل النمو 
المستدام للسنوات القادمة.

تحقيق كفاءة الت�كاليف
واصلت شركة بنده للتجزئة خفض المصروفات حيث أعادت 

هيكلة قواها العاملة للوصول إلى العدد األمثل للعاملني 
وتوزيعهم  بشكل متوازن، كما تم إغالق المتاجر ذات االداء 

الضعيف. وقد ساهمت هذه المبادرات في تحفيز برنامج بنده 
للتحول المالي.  
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