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المملكة العرب�ية السعودية
متاجر بنده: ١9١

متاجر هرفي: 387

٢

مصر
متاجر بنده: 4

لمحة عن صافوال

است�ثمارات اسرتاتيجية 
رائدة في قطاَعْي 

األغذية والتجزئة 

أسواق التصديراألسواق الرئيسية

صافوال هي مجموعة 
است�ثمارية اسرتاتيجية قابضة 

رائدة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، تملك 

وتدير محفظة است�ثمارية 
متنوعة ومتنامية من العالمات 

التجارية الرائدة في قطاَعْي 
األغذية والتجزئة.

٢
١

المملكة العرب�ية السعودية
مصر

الجزائر
السودان

المغرب
اإلمارات العرب�ية المتحدة

أخرى

أنجوال 
البحري�ن 

بنني 
بوروندي 

الكامريون 
كندا 

جزر القمر 
الكونغو 

الديمقراطية 
جيبوتي 

إريرتيا 
إثيوبيا 
فرنسا 
ألمانيا 

غانا 
األردن 

كازاخستان
كينيا 

الكويت 

لبنان
ليبرييا

ليبيا
مدغشقر

مالوي
مالي

موريتانيا
موريشيوس

المغرب

موزمبيق
هولندا

مقدونيا 
الشمالية

ُعمان
باكستان 

فلسطني 
رواندا 

السنغال 
سرياليون 

الصومال 
جنوب أفريقيا

كوريا الجنوبية
جنوب السودان

إسبانيا 
السودان 

السويد 
تنزانيا

اوغندا 

المملكة 
المتحدة
الواليات 
المتحدة

اليمن 
أخرى
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نسبة الملكية 

نسبة الملكية  إي�رادات المجموعة

شركة صافوال 

%١00

شركة بنده للتجزئة 

%98.87
االست�ثمارات في 

قطاع األغذية

%53
االست�ثمارات في 

قطاع التجزئة

%47

المراعي

%34,52
مجموعة الكبري

%5١

شركة هرفي للخدمات 

%49

على مدار أكرث من أربعة عقود، واصلت 
صافوال بناء عالمتها التجارية وترسيخ 

اسمها المرموق في استحداث "قيمة 
أساسها القيم"، من خالل محفظتها 

االست�ثمارية المتنوعة والواسعة في 
شركات رائدة في قطاَعْي األغذية 

والتجزئة.

إن مكانة صافوال الفريدة في السوق 
وقيمها األساسية تحظى بثقة 

المست�ثمري�ن وأصحاب المصلحة في 
جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل 

التزامها بتسخري انتشارها ومواردها 
لتحقيق المسؤولية االجتماعية 

واالستدامة في أعمالها وموظفيها 
وبيئ�تها ومجتمعها، من خالل مبادرات 

المجموعة ومؤسسة عالم صافوال. 

تدير المجموعة أكرب سلسلة متاجر 
للتجزئة في المملكة العرب�ية 

السعودية، وُتَصّنع وتسوق المنتجات 
الغذائية االستهالكية التي تحظى برضا 

عمالئها، وتشمل زي�وت الطعام والسكر 
والمكرونة والمخبوزات واألغذية 

المجمدة والتوابل والمكسرات 
والوجبات الخفيفة، والتي يتم توزيعها 
لعمالئها الكرام في أكرث من )50( دولة 

حول العالم.

االست�ثمارات في قطاع األغذية 

تشمل محفظة است�ثمارات صافوال في قطاع األغذية منتجات ذات عالمات تجارية متميزة 
ومعروفة على امتداد دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتعترب صافوال 

لألغذية شركة رائدة في السلع االستهالكية األساسية المعبأة ذات العالمات التجارية 
المعروفة، والتي يتم إنتاجها في أكرث من 8 دول وتصديرها إلى أكرث من 50 دولة. 

وتفتخر صافوال لألغذية بكون معظم هذه العالمات رائدة في الفئات واألسواق التي 
تعمل فيها. ومن خالل التزامها بتحقيق النمو االسرتاتيجي، تواصل صافوال االبت�كار في 

أسواقها الرئيسة والتوسع في منتجاتها األساسية ذات القيمة المضافة فضالً عن 
العمل على إضافة منتجات أخرى متنوعة ذات قيمة أعلى. 

وقد ساهمت االست�ثمارات طويلة األجل لمجموعة صافوال في قطاع األغذية في تحقيق 
أرباح جيدة لمساهميها، فهي أكرب مساهم في شركة المراعي الرائدة في مجال تصنيع 

وتسوي�ق المنتجات الغذائية في منطقة الشرق األوسط، حيث تمتلك حصة رئيسة تبلغ 
)34,52%( من أسهمها، كما تمتلك صافوال حصة األغلبية بنسبة )51%( في مجموعة 

شركات الكبري، وهي إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال تصنيع وتوزيع 
األغذية المجمدة. 

االست�ثمارات في قطاع التجزئة

ُتعترب شركة بنده للتجزئة الشركة الرئيسة ضمن است�ثمارات صافوال في قطاع التجزئة، وهي 
الرائدة واألكرب في سلسلة متاجر التجزئة الحديثة بالمملكة العرب�ية السعودية، حيث تمتلك 

195 سوقًا تجاريًا )منها 4 متاجر في مصر( وتقدم خدماتها إلى أكرث من 90 مليون عميل 
سنويًا. وتفتخر بنده بتاريخها المميز في هذا المجال، واستحواذها على حصة سوقية 

قيادية، وتحقيق الشركة انتشارًا جغرافيًا كبريًا في أرجاء المملكة. 

تعترب مجموعة صافوال أكرب مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بملكية تبلغ 
نسبتها 49%، وذلك ضمن است�ثماراتها طويلة األجل في قطاع التجزئة، وتعترب هرفي إحدى 

الشركات الرائدة في نشاط المطاعم وتعمل أيضا في نشاط المخبوزات وتصنيع اللحوم 
في المملكة. 
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