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p اإلمارات العko]ة المتحدة -14 أlتkVر 2021م:  qrة السعود*ة، ود[koة العtجدة، الممل

ق  ' ال$#
' قــطا5' األغــذ1ــة والتجــزئــة ()

اتــ<ج<ة قــا=ــضة رائــدة () @Aــة اســCثمارFكة اســ #H 'Iأعــلنت مجــموعــة صــافــوال (المجــموعــة) و
كة  #Hو ، ' WXات الـخاصـة مـقرهـا د_ ' االسـتحواذ ع` ال$#

كة مـتخصصة () #H 'Iتال وeكة لـ<فانـت _ـابـ #Hـق<ا وCiاألوسـط وشـمال أفـ
كة صـافـوال لـألغـذ1ـة (والـمملوكـة =ـالـpامـل لمجـموعـة صـافـوال) قـد أnـملت الـيوم  #H المحـدودة، عـن أن (Spicemen) ( سـ�ا~سم|}
 'Iكة =ـا1ـارا عـمل<اتـها مـنذ حـوا�' ثـالثـة عـقود و #H كة =ـا1ـارا الـقا=ـضة المحـدودة (=ـا1ـارا). =ـدأت #H `بـنجاح عـمل<ة اسـتحواذهـا ع
' دولـــة اإلمـــارات الـــع�iـــ<ة المتحـــدة و�ـــشمل مـــنتجاتـــها المك$ات والـــتوا=ـــل واألعـــشاب والـــفوا�ـــه الـــمجففة 

كة غـــذائـــ<ة رائـــدة () #H
والـ�قول =ـاإلضـافـة إ� الـوجـ�ات الـخف<فة الـمع�أة، _ـما تـمتد شـ�كة تـوزCـعها إ� جـميع أرجـاء الـممل�ة الـع�iـ<ة الـسعود1ـة واإلمـارات 

ق األوسط وأفCiق<ا.  ' أنحاء ال$#
) دولة أخرى () الع�i<ة المتحدة وأ��A من ثالث|}

كة =ــا1ــارا الــقا=ــضة المحــدودة ب�ســ�ة 100%، حــ<ث  #H `كة صــافــوال لــألغــذ1ــة قــد قــامــت =ــاالســتحواذ ع #H تجــدر اإلشــارة إ� أن
. وCُـــعد هـــذا االســـتحواذ خـــطوة 

¡
، أي مـــا 1ـــعادل 975 مـــليون رCـــال ســـعودي تـــقCiـــ�ا =ـــلغت قـــ<مة الـــصفقة 260 مـــليون دوالر نـــقدا¡

ا1ــد  ( @Aالــفئات الــغذائــ<ة ذات االقــ�ال الم '
) ع` الــنمو والــتوســع () {Aك @Aاتــ<ج<ة قــطاع صــافــوال لــألغــذ1ــة لل @Aــة نــحو تــحقيق اســCiجــوهــ

' �ستهدف فئات الش�اب.   والق<مة المضافة وال@

' الـتوزCـــــع والـFس°Cـق و¯مـ®انـ<ات الـدخـول 
إن هـذا االسـتحواذ يـوفـر مـصادر إمـداد مـؤسـسة ³ـش®ل جـ<د، _ـما يـFيح قـدرات إضـافـ<ة ()

، فــضً¶ عــن أن  {Aلــألســواق ³ــش®ل عــام، =ــجانــب أنــه 1ــمثل فــرصــة لــموائــمة وتــ®امــل عــمل<ات =ــا1ــارا وصــافــوال لــألغــذ1ــة ³ــش®ل كب
' فئة الش�اب.  

أºشطة وعمل<ات =ا1ارا تقودها االتجاهات السائدة نحو تحقيق نمط ح<اة ص¹' والنمو ()
' مـارس 2021م مـع مـتوسـط 

' ع$# شهـرا¡ انتهـت () ة اث) @Aـال سـعودي لفCمـب<عات =ـلغ حـوا�' 420 مـليون ر '
سجـلت =ـا1ـارا صـا()

 .(EBITDA) ائب واإلهالك واستهالك الدين (Åهامش ر�¹' ص¹' ق�ل الفائدة وال

كة =ـــا1ـــارا  #H `س الـــتنف<ذي لمجـــموعـــة صـــافـــوال قـــائـــً¶: "إن االســـتحواذ عÊالـــرئـــ ، '
(Xولـــ<د فـــطا Ëح األســـتاذÌ ،و�ــهـــذا الـــخصوص

امـنا الـراسـخ =ـمواصـلة تـوسـيع مـحفظة صـافـوال االسـFثمارCـة لـFشمل  ( @Aاتـ<ج<ة لمجـموعـة صـافـوال ودلـ<ل ع` ال @A1ـمثل إضـافـة إسـ
نا ع` النمو وتحقيق ق<مة مضافة ط°Cلة األجل لمساهمينا".  ( {Aز ع` التوجهات المستق�ل<ة، _ما أنه 1عزز من ترك

Ñ
_ات ترك #H

كة  #H `كة صــافــوال لــألغــذ1ــة قــائــً¶: "إن االســتحواذ ع =ــاإلضــافــة إ� ذلــك، Ìح األســتاذË ســامــح حــسن- الــرئــÊس الــتنف<ذي ل$#
 ̀ ' تــركــز ع ' تهــدف إ� تــن°Cــــــع عــمل<اتــنا عWA الــتوســعات ال@ كة صــافــوال لــألغــذ1ــة وال@ #H اتــ<ج<ة @Aمــع إطــار اســ 

¡
' م�سجــما

@Xــا1ــارا 1ــأ=
االســــتفادة ³ــــش®ل أســــاÖ' مــــن زCــــادة اإلنــــفاق ع` األغــــذ1ــــة الــــصح<ة._ــــما ºسÕ إلدخــــال هــــذا الــــ�شاط الجــــد1ــــد وقــــ<ادتــــه ضــــمن 

' دولة اإلمارات الع�i<ة المتحدة.  
كة صافوال لألغذ1ة من خالل التوسع اإلقل<Ø' مع تع×Cز وتوح<د قاعدتنا () #H عمل<ات



كة =ـــا1ـــارا األســـتاذË جـــان مـــارك لـــوراو قـــائـــً¶: "نـــحن ســـعداء =ـــانـــضمامـــنا إ� فـــCiـــق  ' ذات الســـ<اق، Ìح الـــرئـــÊس الـــتنف<ذي ل$#
و()

) ســنة الــماضــ<ة، ونــتطلع لــمواصــلة الــبناء ع` هــذا  ' ضــوء تــحقيق =ــا1ــارا نــجاحــا مــلحوظــا ع` مــدى الــثالث|}
صــافــوال لــألغــذ1ــة، ()

األساس القوي لمواصلة هذا الحماس خالل المرحلة المق�لة". 

كة إرºســـت  #Hو '
(Xشار قـــانـــوFمســـ_ (Eversheds Sutherland) كة إ1ـــفرشـــ<دز ســـاذرالنـــد و�ــهـــذا الـــخصوص تـــم االســـتعانـــة #$³

 Freshfields) ـــنغرCiـــشف<لدز بـــروكـــهاوس ديـــæiة. _ـــما عـــمل فـــ>çC (Åالـــجوانـــب الـــمالـــ<ة وال '
وCـــونـــغ (EY) _مســـFشار لـــلدراســـات ()

' لمساعدة ل<فانت _ابeتال وس�ا~سمن. 
(Xشار قانوFمس_ (Bruckhaus Deringer

عن مجموعة صافوال: 
' قـطا5' األغـذ1ـة 

اتـ<ج<ة قـا=ـضة رائـدة () @Aـة اسـCثمارFمجـموعـة سـعود1ـة اسـ 'I ،تـأسسـت عـام 1979م '  مجـموعـة صـافـوال، وال@
ق األوسـط وشـمال أفـCiـق<ا. وقـد عـرفـت صـافـوال =ـصنعها "لـلق<مة بـناًء ع` الـق<م" وذلـك مـن خـالل مـحفظتها  ' ال$#

والتجـزئـة ()
_ات األغذ1ة والتجزئة الرائدة.   #H '

المتنوعة والمتنام<ة من االسFثمارات ()

' الـممل�ة الـع�iـ<ة الـسعود1ـة، وُتـَصّنع و�ـسوق الـمنتجات الـغذائـ<ة االسـتهال�ـ<ة 
هـذا وتـديـر صـافـوال أ�WA سـلسلة مـتاجـر للتجـزئـة ()

 '
' يــتم تــوزCــعها () ' تحــí) بــرضــا عــمالئــها، و�ــشمل زCــوت الــطعام والــسكر والــمكرونــة والــمخبوزات واألغــذ1ــة المجــمدة وال@ وال@

كة  #H :مـن أبـرزهـا ' _ات وال@ أ��A مـن (50) دولـة حـول الـعالـم. _ـما �ـشمل الـمحفظة االسـFثمارCـة للمجـموعـة ع` الـعد1ـد مـن ال$#
كة  #Hكة بـــندة للتجـــزئـــة و #Hلـــألغـــذ1ـــة المجـــمدة، و {Aكة ال�ب #Hللخـــدمـــات الـــغذائـــ<ة و '

كة هـــر() #Hو ،( مـــنتجات األلـــ�ان (الـــمرا5'
صافوال لألغذ1ة. 

عن ل]فانت xابwتال: 
' احت<اجات الم®اتب العائل<ة.  Wتل ' ' مجال ادارة األصول واألسFشارات المال<ة ال@

كة خدمات مال<ة مستقلة تعمل () #H 'I

، الـــعد1ـــد مـــن الـــصناديـــق االســـFثمارCـــة الـــمختلفة لـــصالـــح مســـFثمCiـــن مـــن  ' WXد '
' عـــام 2006م ()

' تـــأسســـت () كة، ال@ وتـــديـــر ال$#
 '
' مـــجال االســـFثمار ()

ة () {Aة كب WAتال خeكة لـــ<فانـــت _ـــابـــ #H الـــمؤســـسات المحـــل<ة والـــعالـــم<ة ومـــ®اتـــب الـــعائـــالت الـــرائـــدة، ولـــدى
، حـ<ث �ـشمل اسـFثماراتـها الـحالـ<ة والـسا=ـقة أسـواق "سـ°�ـرمـاركـت الـرا1ـة"، و�ـا1ـارا، =ـاإلضـافـة إ� =ـانـFشو كـ<دز  'îالـقطاع االسـتهال
' للخــدمــات الــمالــ<ة  WXو�ــات الــطاقــة =ــاور هــورس. هــذا وُتــعّد ســلطة د ' اإلمــارات والــسعود1ــة، وم$#

ا () ( @Aتــركــ<ا، و�ــا=ــا جــونــز بي '
()

كة ل<فانت _ابeتال.  #H `فة ع الجهة الم$#
 -ïانت-




