
مزايا االستثمار

األسباب الرئيسية لالستثمار 
في شركة بن داود القابضة

فيما يتجه العالم بخطى متسارعة نحو مرحلة ما بعد 
الجائحة، تغيرت العديد من األمور بالنسبة للكثيرين منا 

خالل فترة وجيزة، بما في ذلك أسلوب حياتنا وطريقة عملنا 
ووسائل سفرنا ونمط تفكيرنا بشأن البيئة والطريقة التي 
نتسوق بها. وتكفل لنا مكانة بن داود القابضة الرائدة في 

قطاع التجزئة قراءة تلك المؤشرات الهامة وترجمتها إلى 
خطط استثماريٍة متكاملة في وقت مبكر وبشكل أسرع 

مقارنًة بمنافسينا.

ويمكننا القول بوضوح أن التغييرات على مدار العامين الماضيين 
كان لها تأثير عميق على األسواق بشكٍل عام، وبالنسبة 

لنا، تركزت الحصة األكبر من التأثيرات على صعيد احتياجات 
وتفضيالت عمالئنا، وطريقة تعاملهم معنا، والوجهات الذي 
يرغبون في التسوق من خاللها. وال شك أن هذا المزيج سريع 

التغير من “الدوافع الرئيسية” يمثل في الواقع أكبر مجموعة من 
الفرص يمكن تخيلها، وتتمتع الشركة بكافة المقومات التي 

تضمن لها االستفادة القصوى من هذه الفرص االستثمارية التي 
نسرد أهمها فيما يلي:

بيئة اقتصادية داعمةمؤشرات مالية قوية

كفاءة تشغيلية

13

2

شركة بال ديون

ربحية تشغيلية عالمية 
المستوى بالنسبة لقطاع التجزئة

وضع نقدي قوي 

توزيعات أرباح نقدية جذابة

التزايد السكاني في المملكة 
العربية السعودية يعزز الطلب

 توقعات بارتفاع نمو الناتج
المحلي اإلجمالي

 مرونة طبيعية كبيرة
 لمخزون منتجات المواد

الغذائية والكماليات

نمو كبير في قطاع السياحة

 مزيد من الحريات للمرأة
وزيادة المشاركة النسائية في 

القوى العاملة  

مؤسسة تجزئة فريدة؛ عالمتان 
تجاريتان رائدتان تخدمان جميع 

شرائح المستهلكين

أكبر عدد من المنتجات 
 المستوردة / أكبر تشكيلة

من المنتجات

 عالقات قوية مع
الموردين والشركاء 

إدارة سليمة وفعالة للمخزون

فرص نمو عالية توسع رقمي قوي وانتشار 4
جغرافي متنامي في جميع مناطق 

المملكة العربية السعودية

 العديد من فرص النمو عبر 
صفقات االندماج واالستحواذ 

 خطة قوية للنمو الداخلي 
تستفيد من الركائز السياحية 

 لرؤية 2030 بما فيها
الحج والعمرة

    زيادة التكامل الرأسي من
خالل التوزيع عبر اإلنترنت 

شركة بن داود القابضة التقرير السنوي 2021م 13شركة بن داود القابضة التقرير السنوي 2021م 12


