
 

 مع انضمام السوق المالية السعودية إىل مؤشر األسواق الناشئة 
ً
 MSCIتزامنا

ن عىل تأسيسها  ي العام األربعي 
ن
 مجموعة صافوال تستعرض انجازاتها .. ف

 

ي منطقة  •
ن
ي قطاعي األغذية والتجزئة ف

ن
اتيجية استثمارية قابضة رائدة ف مجموعة استر

ق األوسط وشمال أفريقيا    الشر

ي عام مبيعاتها مليار ريال حجم   21.8 •
ن
 2018ف

 غذائية ال مجموعة صافوال  تستقبل منتجاتقارات  4من دولة  57 •

 المنطقةتملك أكتر سلسلة متاجر ومراكز تجزئة عىل مستوى  •

ي الحوكمة جوائز عالمية  حصدت •
ن
 مرسخة أعىل معايت  الشفافية  ف

 

 
 

   : جدة –المملكة العربية السعودية 
 

 لصالح االقتصاد   MSCIألسواق الناشئة مورغان ستانلي لانضمام مؤشر السوق المالية السعودية ودمجه إىل مؤشر يشكل 
ً
انجازا

ات العالميةأحيث يعتبر هذا المؤشر السعودي من شأنه تعزيز كفاءة السوق المالية والنمو االقتصادي.  بحجم أصول   حد المؤشر

كات المضافة إىل هذا المؤشر وكان لشمول  من القيمة السوقية لألسواق العالمية.    %10تريليون دوالر ويمثل    1.8تصل إىل   قوائم الشر

ن ضمن  ن الرئيسي  كة  31مجموعة صافوال، كأحد الالعبي  ي ابراز الدور االقتصادي  ،سعوديةشر
 . الريادي للمجموعةأثره فن

ي عام 
ة تتجاوز  40م لتكمل اليوم 1979تأسست صافوال فن ي الوصول إىل أسواق كبب 

 من االمتياز والكفاءة العالية نجحت فيها فن
ً
عاما

ي قطاعي األغذية والتجزئة    ة السعوديةللمملكة العربيالحدود الجغرافية  
اتيجية استثمارية قابضة رائدة فن لتصبح اليوم مجموعة اسبر

ي اإلدارة والحوكمة
 ألفضل الممارسات العالمية فن

ً
ق األوسط وشمال أفريقيا ، تعمل وفقا ي منطقة الشر

ة من  فن ولديها قاعدة كبب 

ن   . المساهمي 

امن مع ويأ  ن ي هذا االنجاز بالبر
ي احتفاالت تر

ة لتسليط الضوء   منهللمملكة العربية السعودية، مما يجعل  89اليوم الوطنن فرصة كبب 

كات الرائدة فيه  .  عل اقتصاد المملكة العربية السعودية، والشر

 
 قارات تستقبل المنتجات الغذائية السعودية  4دولة من  57

 مع سعي الدولة عبر  
ً
 اال  القوة  تنوي    ع مصادر الدخل وزيادة  إىل    2030رؤية المملكة  وتماشيا

ً
   قتصادية للمملكة إقليميا

ً
، كشف  وعالميا

ي تعزيز الصادرات غب  النفطيةعن  صافوال أنيس أحمد مؤمنةمجموعة الرئيس التنفيذي ل
، وبناء قدرات للمملكة دور صافوال فن

 ، ي
: "الجاهزية لمواجهة المخاطر المتعلقة باقتصاديات األمن الغذات 

ُ
حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم  التوجه الكريم لساعدنا قائال

ن صاحب السمو الملكي األمب  محمد بن سلمان حفظهما هللا، عل  ن الملك سلمان بن عبد العزيز، ووىلي عهده األمي  يفي  ن الشر الحرمي 

ي تنا لخدمة األهداف الوطنية، و اقدر تعزيز 
ي مجال صناعة المنتجات الغذائية  2030المملكة تحقيق مرتكزات رؤية المساهمة فن

فن

نملك أكبر سلسلة متاجر ومراكز تجزئة عل مستوى المنطقة  ، حيثوتجارة التجزئة عالية الجودة ودعم الصادرات السعودية

ي والسكر والمكرونة والمخبوزات واألغذية المجمدة،ننتج زيوت الطعام و  )أسواق بنده(
ي  57ونصدرها إىل  والسمن النباتر

  4دولة فن

ن قارات حول العالم  ".  م2018مليار ريال خالل عام  21.8حجمها مبيعات ، محققي 



 

 

ي الحوكمة مرسخة أعىل معايت  الشفافية
ن
 حصدت جوائز عالمية ف

ي   10تواصل مجموعة صافوال مجهوداتها للحفاظ عل مركزها ضمن أفضل 
م بمعايب  الحوكمة والشفافية واالستدامة، فن ن

كات تلبر شر

ي عام  
ي هذا المجال. فن

ق األوسط وشمال أفريقيا. وقد حصدت العديد من الجوائز فن صافوال   مجموعة  ، تم تصنيف  2019منطقة الشر

ي المركز 
كات السادس فن كات التابع لجامعة الفيصل. لفئة الشر ةصافوال  جهود غب  المالية ضمن مؤشر مركز حوكمة الشر ن ي  المتمب 

  فن

  تحتل جعلها  واإلستدامة الحوكمة مجال
ً
كات 10 أفضل ضمن موقعا ق مستوى عل شر   مع  لتوافقها  أفريقيا  وشمال األوسط الشر

ي  الحوكمة ومعهد  جونز  وداو   بورز  آند  ستاندارد  مؤشر  معايب   ي عام بدتر
، حيث 2016، باإلضافة إىل جائزة )سعفة القدوة الحسنة( فن

اهة ن ي مجال الحوكمة والشفافية والبن
ة بأفضل الممارسات فن ن كات المتمب   . تم تصنيفها من أوائل الشر

 
ة   ن  توفر بيئة عمل ممت 
ن عل استقطاب أفضل الكوادر الموهوبة ودعمهم واالحتفاظ بهم، فيما صافوال مجموعة واصل ت كب 

اتهم تالبر عمل عل تطوير خبر

 من حرص. ومهاراتهم لتعزيز قدراتهم عل التعلم والقيادة والتغلب عل التحديات الصعبة
ً
ا كأحد رواد  هعل تعزيز مكانت ها وانطالقا

ي المملكة، 
ن باإليجابية والتوازن ا والعناية بهمهموظفي االهتمام بجميع حرص عل ت التوظيف فن  .  وتوفب  بيئة عمل مهنية تتمب 

 

 

 


