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إن سر 
نجاحنا في مجموعة الكعكي 

يكمن في قيمنا المؤسسية، حيث تسري 
تلك القيم الجوهرية في جميع أفراد الهيكل 

التنظيمي بدًءا من كبار المسؤولين والموظفين وصوًال 
إلى زمالئنا المبتدئين والمتدربين، حتى أصبحت هذه القيم 

المشتركة متأصلًة في سلوكنا

The secret of our success at Kaki Group lies in its 
corporate values.These central values of doing 

businesses began with senior officials and employees 
and trickled-down all the way through the 

corporate structure to entry-level associates 
and trainees.The Shared set of our core 

values that are now inherited in 
our behaviors 
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About usنبذة عنا (من نحن):
 ١٩٨٤ عام  إلى  الكعكي  مجموعة  تأسيس  فكرة  تعود 

تحويل  كعكي  العزيز  عبد  سعود  مؤسسها  قرر  عندما 

شغفه بالمأكوالت والمشروبات إلى مطاعم تقدم وجبات 

و  الناس  مع  التواصل  على  الفريدة  قدرته  أن  فاخرة.كما 

إلى  الوصول  من  مكنته  قد  معهم  الشغف  هذا  مشاركة 

موائد  إلى  العالم  من  الوجبات  أفضل  وجلب  بعيدة  آفاق 

من  السعودية  العربية  بالمملكة  المقيمين  و  المواطنين 

شتى الجنسيات.

في  خالدة  تجارب  إلى  سريًعا  الشغف  هذا  تحول  واليوم، 

لمجموعة  المتنوعة  المطاعم  ضيوف  وقلوب  أذهان 

تقديم  في  المتمثله  المؤسس  خبرة  أن  كما  الكعكي، 

بين  الجمع  خالل  من  الضيوف  رضا  لنيل  يمكن  ما  أفضل 

التصميم المبتكر و المستوى المتميز للخدمة يظل بمثابة 

القوة الدافعة لتحقيق النمو المستدام للمجموعة.

Kaki Group establishment idea goes back to 1984 
when the founder: Saud Abdulaziz Kaki decided to 
transform His passion for food and beverages into an 
authentic fine dining cuisine.The unique ability to 
connect with People and share with them that 
passion, took him further to bring some of the world’s 
best cuisine experiences to the tables of his people 
and the multinational residents of the country.
Today, that passion is rapidly translated into 
memorable dining experiences in the guests minds 
and hearts throughout the group’s diversified 
restaurants.The founder’s legacy to provide the 
ultimate in guest satisfaction by combining 
innovative design with an outstanding level of service 
remains the driving force of the group’s sustainable 
growth.
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رسالتنا هي أن ُتجسد مطاعم مجموعة الكعكي عدًدا من 

المفاهيم المتنوعة والمترابطة من خالل التزامنا المشترك 

و  ُتنسى  ال  بتجارب  االستمتاع  فرصة  لضيوفنا  نوفر  بأن 

إرث  بأن  راسٌخ  اعتقاٌد  يقودنا  و  الوجبات،  ألذ  تناول 

وراء  الكامنة  القوة  دائًما  سيظل  إلهامهم  و  المؤسسين 

التجارية،  أعمالنا  تطوير  و  اإلبداعية  األفكار  المزيد من  خلق 

شغفها  لتحويل  الدائم  المجموعة  سعي  إلى  باإلضافة 

بتقديم أشهى المأكوالت و أفضل الخدمات إلى بيئة عمل 

ألصحاب  النتائج  بأفضل  واعدة  و  للموظفين  بالفرص  غنية 

المصلحة.

Missionالرسالة

Kaki Group restaurants exemplify a range of 
diversified concepts attached together by a shared 
commitment; to provide guests with memorable 
dining experiences led by the belief that the legacy 
and inspirations of the founders can always be the 
underlying force of more creative business ideas 
and development.The group’s passion for 
delivering the best in class cuisines and services 
shall always be translated into a work environment 
rich of opportunities for the staff and best results 
for stakeholders.
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في  الضيافة  قطاع  رواد  نصبح  أن  في  رؤيتنا  تتمثل 

أجود  تقديم  خالل  من  السعودية  العربية  المملكة 

األطعمة و أرقى الخدمات في جو من الهدوء و المتعة، 

إلدارة  العلمية  النظرة  بين  الجمع  إلى  نسعى  كما 

المطاعم و االلتزام باالبتكار و العمل الجماعي و تلبية 

و  موظفينا  منح  مع  متميز  بشكل  العمالء  احتياجات 

شركائنا فرًصا للتطور و النمو.

Visionالرؤية

Our vision is to lead the hospitality industry in the 
Kingdom of Saudi Arabia by providing superior 
high food quality, service and value in attractive 
surroundings.We seek to combine a scientific 
outlook to hospitality management with a 
commitment to innovation, teamwork and 
customer-driven excellence while providing our 
employees and business partners opportunities for 
development and growth.
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إن نجاحاتنا المتواصلة تحفزنا على العمل بجد للبقاء في 
العمل  األكفاء وخطوط  باالعتماد على موظفينا  الريادة، 
عالية  ومنتجاتنا  المتنوعة  عمالئنا  وقاعدة  المستدامة 

الجودة وخدماتنا المميزة والتعاون المثمر بيننا.

We are motivated by our successes to work harder 
and stay ahead of the industry, counting on our 
proud employees, sustainable lines of businesses, 
diverse client base, quality products, services and 
cooperation.

إن نجاحاتنا المتواصلة تحفزنا على العمل بجد للبقاء في 
خطوط   , الكفاءة  ذو  موظفينا  على  باالعتماد  الريادة، 
المنتجات  المتنوعة,  العمالء  ,قاعدة  المستدام  العمل 

عالية الجودة, الخدمات المميزة و التعاون المثمر بيننا.

We are motivated by our successes to work harder 
and stay ahead of the industry, counting on our 
proud employees, sustainable lines of businesses, 
diverse client base, quality products, services and 
cooperation.

KAKI Group Profile 05



KAKI Group Profile06

تتمتع عالماتنا التجارية بتاريخ حافل من اإلنجازات في تقديم أجود األطعمة من مطابخ عالمية مختلفة و أرقى خدمات الضيافة مع الحرص على 
تقديم المبادرات االجتماعية.كما أن تنوع المطاعم لدينا  تسمح لنا بمواكبة االهتمام المتزايد باألساليب الناجحة في إدارة المطاعم و توفير 

منتجات عالية الجودة و تقديم خدمة متميزة و تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية .

العالمات التجارية

Brands
Our brands have rich histories rooted in multinational fine cuisines, fine hospitality service and support to the 
community.We are well positioned to satisfy the growing interest in successful restaurant management, quality 
products and outstanding services.

Our Brandsعالماتنا التجارية 

Previously ownedعالمات تجارية كانت مملوكة لنا 



Gabbiano established 1998إلجبيانو تأسس عام 1998
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يشتهر مطعم إلجبيانو بتصميمه الراقي ومأكوالته اإليطالية ذات النكهات الشهية.و الذي بدوره يمنحك تجربة في جو من الحفاوة، و الخدمات االحترافية، و جودة الطعام 

والمشروبات التي ُيعدها طهاة محترفون.و ليس من الغريب أن ُيطلق عليه رواده  "الذ وارقى مطعم ايطالي" منذ تأسيسه عام ١٩٩٨ وُتصنف تجربة تناول الوجبات 

في المطعم على أنها مطابقة ألعلى المعايير، وتمنحك فرصة االستمتاع بالمناظر الخالبة المطلة على ساحل البحر االحمر. 
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IL-Gabbiano restaurant is commonly known for its upscale style, Italian food originality and flavor.Enjoying your favorite meals at IL-Gabbiano 
will be a blend of authenticity, team service , quality ingredients made by IL-Gabbiano’s international chefs.The surrounding atmosphere and 
the sophisticated menu served makes it a memorable experience.No wonder that il-Gabbiano’s lovers call it “The greatest fine Italian dining 
experience” since its establishment in 1998.Your meal experience is ranked amongst the highest levels of dining standards and breathtaking 
Panoramic sea views 
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يمتاز مطعم الشرافة باألجواء الفريدة و المأكوالت األصيله حيث ينقلكم في رحلة ممتعة الستكشاف أطعمة متنوعة في بيئة من التصاميم العصرية، كما أن المذاق 

الشهي والمستوحى من الطعام المنزلي للوجبات و أسلوب تقديمها سينال حتًما إعجابك، بفضل تاريخه الطويل الممتد ألكثر من عشرين عاًما من التميز ما جعله 

واحًدا من أرقى المطاعم في المنطقة و أنسبها للعائالت و المناسبات الخاصة.و يوفر مطعم الشرافة مجموعة متنوعة من المأكوالت و المشروبات التي يبدع في 

تحضيرها نخبة من أمهر الطهاة و يقدمها طاقم عمل متكامل و ودود، إلضفاء المزيد من الروعة على تجربتك و تشجعيك على تكرارها مرة تلو أخرى.وقد ساهم 

مطعم الشرافة في حصول مجموعة الكعكي على مكانتها المرموقة في قطاع الضيافة، بفضل أجوائه الكالسيكية المشهورة، و التجربة المميزة التي ُترضي جميع 

األذواق و يستمتع بها جميع عمالؤنا .كما أنه المطعم المفضل للعديد من الشخصيات البارزة و صناع القرار، حيث تضمن لك األجواء الرائعة الحصول على تجربة فريدة 

توفر لك أعلى معايير الجودة، باإلضافة إلى وجود غرف خاصة للمناسبات الخاصة و حيث ان المطعم مكون من ثالثة طوابق بتصاميم عصرية و راقية.

Al-Shurafa established 1998الشرافة تأسس عام 1998



Al-Shurafa restaurant is a world of unique style and originality.One that will take you in a wonderful journey with varieties of food experiences 

surrounded by state of the art settings.You’ll sure be amazed by the restaurant’s homemade tastes and services, thanks to its existence more than 

two decades with an outstanding history that made it one of the district’s most sophisticated havens for families and special occasions.The food 

and beverage varieties of Al-Shurafa’s are created by skillful chefs and served by qualified friendly staff, signaling more wonderful experiences 

that will tempt you to repeat the journey again and again.Its -٣floor building makes it more unique as it takes from experience to another with its 

special private rooms to cater your events and outstanding open terrace area.This restaurant placed Kaki Hospitality on the map
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Al-Shurafa Cateringالشرافة (قسم الحفالت الخارجية) 

مثلما أسست مجموعة الكعكي عدًدا من أرقى المطاعم و أشهرها بالمملكة العربية السعودية لتقديم أشهى المأكوالت في ظل أجواء استثنائية تتميز بدفء الضيافة 

و الترحاب، فقد سعت المجموعة إلى عدم االقتصار على المطاعم، و توسيع نطاق عملها للتخصص في تموين المناسبات.و نظًرا ألن مناسباتك الخاصة تحظى بجل 

اهتمامنا، فقد حرصنا على تكوين أفضل الفرق و أكفأها على اإلطالق لتموين مناسباتك بقوائم الطعام المتنوعة و الغنية في شكل بوفيهات فاخرة و جذابة أينما 

كنت و وقتما تشاء.
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As we have created some of the Kingdom’s most cherished and celebrated restaurants, which offer outstanding food in exceptional 
environment, delivered with our own warm hospitality.We are also more than just restaurants! We are event catering specialists.Since 
your special events are that important for us, we created the best catering team ever, so we can reach your venue with our diversified 
menus and food varieties, all in fancy and appealing buffets.We will reach you wherever you are whenever you want.
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ُيعد الشرافة جورميه حين افتتاحه المتجر األول من نوعه لتقديمه فكره عصريه مما أكسبه سمعة طيبة في جميع أنحاء المملكة، و أصبح من المتاجر الرائدة محلًيا لتجهيز 

المناسبات الخاصة و التجمعات العائلية بفضل تقديمه أشهى أصناف الساندويش و المعجنات و الحلى الخاصة بالتقديم في المناسبات.و يتميز الشرافة جورميه بأنه 

متجر مبتكر استطاع اكتساح قطاع الضيافة بسرعة البرق.كما ساهم الفكر الجديد للمتجر في تكوين قاعدة من العمالء المخلصين في وقت وجيز بفضل منتجاته اللذيذة 

، إلى جانب رسم صورة جديدة عن مجموعة الكعكي و ضمان وصولها إلى مستوى جديد , وقد وسع المتجر من نطاق عروضه ليشمل خدمات تقديم الطعام إلى 

المناسبات الخاصة مثل حفالت االستقبال و حفالت الزفاف، و ما شابه.

Al-Shurafa Gourmet established 2014الشرافة جورميه تأسس عام 2014



Being the first of its kind in Saudi Arabia, Al-Shurafa Gourmet has earned a great reputation all over the Kingdom.Providing mini sandwiches, 

desserts and assorted pastry items making it a community leader for special events, weddings, receptions and gatherings.This new image has 

built a loyal Following costumers in a very short space of time with products that are both tasty and visually appealing.The shop has ensured that 

the image of Kaki has expanded to a new level. 

KAKI Group Profile12



KAKI Group Profile 13

زايكاكي مطعم هندي يصحبك في رحلة خيالية إلى قلب القارة الهندية لالستمتاع بأجود مأكوالتها و مختلف أطعمتها الحارة.و بمجرد دخولك إلى المطعم، سيمنحك 

جمال المكان شعورًا سحرًيا باالنتقال إلى أرض القارة الهندية الغنية بالعادات و اللغات و الثقافات المتنوعة، وهو ما ينعكس على التنوع المميز في مذاق الوجبات و 

المشروبات التي يقدمها طهاة مبدعون و فريق متكامل من العمال األكفاء، كما أن حفاوة االستقبال و روعة المذاق ستثير رغبتك أنت و أصدقائك و أحبابك لتكرار التجربة 

و االستمتاع بها مراًرا و تكراًرا .و بفضل الجودة الممتازة لمطعم زايكاكي و تنوع األطعمة التي يقدمها، ازدادت شهرته بشكل سريع و أصبح من المطاعم المفضلة داخل 

المملكة .

Zaikaki established 2012زايكاكي تأسس عام 2012



Zaikaki is an Indian Restaurant that takes you to the heart of India’s excellent quality and variety of spicy foods.Upon entering the restaurant you’ll 

feel as if you have been magically taken from the charm of the place to the Indian continent’s diversity of traditions, languages and cultures.Such 

diversity is reflected in an equally impressive tasteful meals and beverages served by the restaurant’s creative chefs and qualified service team.At 

Zaikaki, the welcoming services and tastes will make you as well as your friends and loved ones to repeat the experience more and more.This 

restaurant is fast becoming a firm favourite.The mystical aroma fills the restaurant with wonderful fragrances that promise to make the experience

unforgettable 

KAKI Group Profile14



KAKI Group Profile 15

مخبز الباي هو المخبز األول بمدينة جدة الذي يقدم لك أصناف متنوعة من خبز الساوردو الصحي، كما يقدم المخبز، على سبيل المثال ال الحصر، خبز 

الزيتون و الشيباتا اإليطالي و الباجيت الفرنسي.و تكفي زيارة واحدة للمخبز لتدرك مدى روعة المكان و تفرده و حجم الخبرات الموجودة به و خدماته 

المميزة و منتجاته ذات الجودة العالية و القيمة الغذائية مثل الكعك الُمحلى و الكرواسون و المناقيش.وقد اكتسب مخبز الباي سمعة طيبة بفضل 

طرحه خبز الساوردو والبريوش في السوق السعودي إلى جانب إبرام عقود كبيرة في قطاع الضيافة.و ُتعد المخبوزات الطازجة و التي تعد امامكم 

بمثابة كلمة السر في نجاحه السريع.

Baibakery established 2015مخبز الباي تأسس عام 2015



Bai Bakery is one of a kind bakery in Jeddah, offering numerous varieties of Sourdough healthy bread.Bai Bakery also offers 
olive breads, Italian Ciabatta & French Baguettes and other pastries freshly made.Just pay one visit to our bakery and you’ll 
get acquainted with the Uniqueness of the place, expertise, services, high quality and nutritious products such as 
confectionaries cakes, croissants and Manaeesh.Introducing the sour dough and brioche concept to the Saudi market 
gained us large contracts in the B2B market which has placed us on the map.
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ُيعد سناك ستريت أحدث مساعي المجموعة في العاصمة الرياض لترسيخ مكانتنا الرائدة، حيث نقدم أجود أنواع أطعمة الشارع اللبناني من خالل تصميٍم مميز و طاوالت 

كبيرة مشتركة , و يستهدف هذا المشروع فئة الشباب على وجه الخصوص، كما أن تصميمه الداخلي الفريد و المعاصر يوفر بيئة إبداعية لعمالئنا تسمح لهم باإلبحار 

بخيالهم أثناء استمتاعهم بتناول الوجبات الخفيفة و الشعبية التي تتميز بالجودة و التنوع.و قد حقق المطعم نجاًحا باهًرا، و تلقينا عرًضا مغرًيا ال يمكن رفضه، ما دفعنا 

إلى بيع المطعم بعد عاٍم واحٍد من افتتاحه.

Snack Street established 2017سناك ستريت تأسس عام 2017
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The group latest endeavor in the capital “Snack Street” cemented our trendsetter status as we serve quality Lebanese street food 
with forward design and communal tables.This Concept is targeted towards the youth.The unique and modern interior design 
provides a creative  environment for our customers that let them fly with their imagination, while enjoying a high quality and varity of 
traditional street snacks.The concept was successful that we were offered a price for the purchase of the brand that we couldn’t 
refuse at the time, so we sold it a year after Operation.



KAKI Group Profile 19

تحرص الشركة السعودية للتموين على ضمان الجودة و بناء عالقات طويلة األمد مع العمالء و كبار تجار التجزئة على أساس الثقة المتبادلة، باإلضافة إلى توفير أجود 

المنتجات و تقديم خدمة متكاملة على أعلى مستوى.كما أن احتياجات عمالئنا تأتي دائًما على رأس أولوياتنا العتقادنا الراسخ بأهمية تقديم خدمة مثالية ال تشوبها 

شائبة , وتعمل الشركة كحلقة وصل بين المزارعين و شركات تصدير و توريد األغذية و المشروبات، مثل اللحوم و الدجاج و زيوت الطهي وغيرها، لتلبية احتياجات السوق 

السعودي.كما أن هناك خطط للتوسع المستقبلي في الشرق األوسط في مجال خدمات التموين و التجزئة , و مع ذلك، فضلت الشركة إغالق المشروع للتركيز على 

مطاعمها األساسية و مواصلة امتاع العمالء بتجارب رائعة في تناول أشهى األطعمة  حيث رأت انها مجرد حلقة وصل وال يوجد ابداع بهذا التخصص.

Saudi Food Suppliesالشركة السعودية للتموين



The Saudi Food Supplies Company delivers quality and builds long-lasting relationships with our customers and leading retailers, based on 

mutual trust.We work with first-rate products and provide a first-class service.Our customers’ needs come first and we believe in an impeccable 

service.The SFS works as a link between Farmers, importing and exporting companies of food & beverages to meet the needs of the Saudi 

market.There are also plans for future expansion in the Middle East in the field of catering and retail services.The company decided to close the

business to focus on its core restaurants and continue delivering its fine dining experience as it believed there is no innovation in this field rather 

being an intermediates only.
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ُيعد افتتاح مطعم برجر & لوبستر (المنحدر من سلسلة مطاعم برجر & لوبستر الشهيرة في لندن) بمثابة بادرة أخرى رائعة تقدمها مجموعة الكعكي لعمالئها 

تجربة فريدة مع صنفان  بتقديم  المطعم  يتميز  يتوقف.و  بالمملكة ال  العالم لك و ألحبابك  المأكوالت في  بتقديم أفضل  المجموعة  الكرام، نظًرا ألن شغف 

رئيسيان (البرجر و اللوبستر) باستخدام أفضل أنواع اللوبستر الحي في العالم (اللوبستر الكندي)، باإلضافة إلى لوبستر (جامبو بوي) الذي يمكن طلبه بأوزان 

تتراوح من كيلوجرامين إلى أربعة كيلوجرامات و أكثر من الحوض مباشرة، في حين ُيصنع البرجر من لحوم األبقار األسترالية التي تتغذى على الحبوب الطازجة.و قد 

استطاع مطعم برجر & لوبستر اجتياح العالم بفضل فكرته المبتكرة، من خالل التركيز على صنفين رئيسين، حيث القت الفكرة رواًجا هائًال إلى جانب النجاح الكبير 

الذي حققته.كما أن فكرة نقل اللوبستر من أقصى العالم ليتم تقديمه طازًجا على طاولتك تبدو فكرة ممتعه للغاية، باإلضافة إلى تقديم الشطائر الطازجة و 

لفائف اللوبستر الشهية .و يتميز هذا المطعم الراقي بجو اجتماعي جميل إلضفاء المزيد من الروعة و التكامل على مجموعة مطاعمنا.لكن لألسف، تم إغالق 

المشروع بعد عامين من افتتاحه بسبب تعقيد عملية استيراد اللوبستر الحي و التكاليف الناجمة عن ذلك. 

Burger&Lobster established 2016برجر & لوبستر تأسس عام 2016
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The opening of Burger & Lobster restaurant (descendant of the cherished Burger & Lobster restaurant series in London) in the kingdom is yet another 

wonderful initiative directed towards the Group’s valuable customers, as its passion for providing you and your loved ones with the best of the world’s cuisines 

never stops.The restaurant provides its unique experience by offering two main items (Burger & Lobster), using No.١ life lobster in the world (Canadian lobster) 

in addition to the jumbo Boy lobsters which can be ordered by weights ranging from ٢ to ٤ kilograms livestock.The burgers are all made with the well-known 

Australian fresh grain-fed beef.A new restaurant concept that is taking the world by storm, concentrating on two menu items, this idea has proven not only to 

be trendy but highly successful.The idea of fresh Lobster flown from half way around the world, to be served fresh at your table is an idea that is extremely 

appealing.Not to mention the fresh made patties and decadent Lobster Rolls.A great restaurant in a very social atmosphere finishing.Unfortunately, the 

business was closed two years after the start day of operation due to the sophistication of importing livestock and the high cost associated with it.
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 لقد كان تركيزنا على مر السنين

 منصًبا على االعتناء بالبذور المميزة التي غرسناها منذ

 عقود، و التي أزهرت في النهاية و تحولت إلى شركة إنتاجية

 ذات قيم أخالقية مكنتنا من التوسع و التنوع و التطلع قدًما نحو

آفاق عالمية تتخطى حدودنا الوطنية

Over the years our concentration was on feeding the

unique seeds we have first planted decades ago, which

have ultimately blossomed into a productive corporate

culture that enabled us to expand, diversify and look

forward to spread beyond the Kingdom’s 

boarders.
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متاجر إضافة  و  المستمر  النمو  إلى  الكعكي  مجوعة   تسعى 
العالمات و  المطاعم  من  المزيد  تأسيس  و  مبتكرة  بأفكار   جديدة 

عروض من  متنوعة  مجموعة  توفير  ضمان  في  أهدافنا  تتمثل   التجارية.و 
 الوجبات عبر مختلف مجاالت قطاع الضيافة، و سنواصل التوسع و النمو من خالل

إبرام اتفاقيات االمتياز و تقديم المزيد من العروض

As a growing company, we strive to add new concepts stores and 
established new restaurant brands.Our goals are to ensure we cover a wide 
variety of meal offerings across the hospitality spectrum.We will continue 

to grow with our franchise agreements and offerings.

Our Achievements إنـجـازاتـنـا

Our Awards الـجـوائـز



خالل العشرين عاًما الماضية من العمل الدؤوب، نجحنا في 

الروابط  تعزيز  و  األوفياء  العمالء  من  كبيرة  قاعدة  تكوين 

في  الضيافة  شركات  أفضل  من  أننا  يؤكد  مما  معهم، 

المكثف  االستخدام  بفضل  السعودية.و  العربية  المملكة 

استراتيجيات  أشهر  اتباع  و  االجتماعي  التواصل  لمنصات 

العمالء  المناسب مع  التواصل  التسويق، تمكنا من ضمان 

جاهدين  نسعى  أننا  المتسارع.كما  العالم  هذا  ظل  في 

لتوفير أفضل العروض يومًيا، و قد تكللت جهودنا بالنجاح و 

تقدير  على  الحصول  و  المرجوة  النتائج  تحقيق  استطعنا 

عمالئنا و دعمهم لنا في جميع مساعينا.

In the past 20 years we have been operational for, 
we have succeeded in creating a loyal patronage of 
clientele that have ensured that we are one of the 
best hospitality companies in the KSA.With the 
aggressive use of the social media platforms and 
traditional marketing strategies we have ensured 
that the patrons receive the required 
communication in a fast paced communication 
world.We strive to ensure that we provide the very 
best of our offerings on a daily basis, the effort of 
this exercise has paid dividends which led to our 
patrons supporting all our endeavors.
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ال شك أن السمعة الحسنة باتت ُتمثل حالًيا ميزة تنافسية 

مهمة، فقد أظهرت الدراسات أن المؤسسات التي تتمتع 

بسمعة طيبة تحقق أرباًحا أكبر، باإلضافة إلى قدرتها على 

جذب المواهب و الكفاءات و الحفاظ عليها بتكاليف أقل، و 

انخفاض تكاليف رأس المال، و سهولة حصولها على الدعم 

من الحكومة و أصحاب المصلحة عند الحاجة.و عادًة ما يبني 

طرق  بعدة  المؤسسة  أو  الشركة  على  حكمهم  الناس 

أبرزها: ما تفعله الشركة، و ما تقوله، و ما ُيقال عنها.كما أن 

السمعة عبارة عن مفهوم معقد و غير ملموس، و تستغرق 

الحسنة  السمعة  ساهمت  قد  لتغييرها.و  الوقت  بعض 

التي نحظى بها في افتتاحنا للعديد من العالمات التجارية 

في جميع أنحاء المملكة (مثل إلجبيانو و الشرافة و زايكاكي 

و مخبز الباي و الشرافة جورميه)، و ُتعد هذه السمعة بمثابة 

قيمة مضافة لشركتنا. 

Reputationسمعة الشركة 
Reputation builds competitive advantage.Studies 
have found that organizations with better 
reputations do better financially, attract and keep 
talent at lower costs, have lower costs of capital, 
and more easily gain support from government 
and other stakeholders in times of need.People 
judge organizations in a variety of ways-by what 
they do, by what they say they do, and by what 
others say.Reputation is an intangible and complex 
concept, which takes time to change.Our 
reputation had lead us to open several brands 
across KSA (Il-Gabbiano, al-Shurafa, Zaikaki, 
Baibakery, & Al-Shurafa gourmet).This reputation is 
an added value for the company which led to its 
success.
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For a sustainable growth...

WWW.KAKIHG.COM


