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

شركة هرفي للخدمات الغذائية
مجموعة صافوال هي المساهم األكرب في شركة هرفي 

للخدمات الغذائية، صاحبة إحدى أشهر سلسلة مطاعم 
للمأكوالت السريعة في المملكة، بملكية تبلغ %49.

نبذة عن »هرفي«
ت�أسست شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام 1981، 

وهي تملك وتشغل سلسلة مطاعم هرفي الرائدة 
للمأكوالت السريعة التي تشغل 383 فرًعا في جميع أنحاء 
المملكة، باإلضافة إلى توكيالت امتياز مطاعم في الكويت 

وبنغالدش. كما تشغل الشركة أيًضا محالت للحلويات، وقد 
أصبحت إحدى شركات خدمات الطعام الرائدة والمت�كاملة في 

المملكة، وهي تملك مخابًزا ومصانًعا للكيك والشابورة 
واللحوم.

أبرز اإلنجازات المالية واالسرتاتيجية للعام 2019 
سجلت »هرفي« في العام 2019 مبيعات بلغت 1.3 مليار ريال، 

بزيادة بنسبة 5% مقارنًة بالعام 2018. وقد جاءت الزيادة 
في اإليرادات على الرغم من المناخ التنافسي السائد حيث 
واجهت شركات المأكوالت والمشروبات ارتفاًعا في ت�كاليف 

المواد الخام والضرائب على المرطبات. وقد بلغت أرباح 
هرفي اإلجمالية 392.6 مليون ريال، أي أعلى بنسبة %13.8 

مقارنًة بالسنة السابقة، بينما حققت أرباحًا صافية بلغت  
196.1 مليون ريال نتيجة الرتفاع مصاريف البيع والتسوي�ق، 

والمصروفات العمومية واإلدارية، وت�كاليف التموي�ل الناتجة 
عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاري�ر المالية رقم 16. 

حافظت »هرفي« على قوة عالمتها التجارية المتميزة خالل 
العام 2019 من خالل االست�ثمار في منتجاتها الحالية وابت�كار 

أصناف جديدة في مطاعمها الى جانب قيامها بعدة حمالت 
تروي�جية. وعلى الرغم من ارتفاع الت�كاليف والتغريات التي 
طرأت على السوق، استطاعت هرفي - من خالل مبادرات 

إعادة الهيكلة التنظيمية، وتبني مبادرات ترشيد الت�كاليف 
وابت�كار أصناف مأكوالت جديدة - المحافظة على مركزها 

القوي في السوق في إطار خطتها للعام 2020 وما بعده.

االست�ثمارات في قطاع التجزئة
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