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االستراتيجية

تحقيق النمو في فئات القطاعات الرئيسية . ١
التي تتواجد فيها الشركة

تعزيز األصول من خالل الصادرات. ٢
التوسع بدخول فئات قطاعات أخرى في . ٣

السوق املحلية
التوسع جغرافيًا بدخول أسواق جديدة )مثل . ٤

ماليزيا(
دعم الكفاءة الشاملة عبر كافة مراحل . ٥

سلسلة القيمة
التركيز على تصنيع منتجات فائقة الجودة في . ٦

فئات القطاعات التي تتواجد فيها الشركة
االبتكار والتجديد املستمر لتلبية احتياجات . ٧

 املستهلك

الحفاظ على مستوى الجودة في مختلف . ٨
العمليات من خالل توظيف أحدث وأفضل 

التقنيات
املشاركة واملساهمة الفاعلة في . ٩

برنامج األمن الغذائي لضمان تحقيق أعلى 
معايير الصحة والسالمة لشعب دولة قطر 

واملقيمين
التحسين املستمر لظروف معيشة األبقار . ١٠

ورفع معدل إنتاج الحليب بما يضاهي أبرز مزارع 
األبقار في العالم

توفير بيئة عمل آمنة لتحفيز املوظفين . ١١
واستقطاب أفضل الكفاءات، ولتعزيز مكانة 

الشركة كأفضل جهة توظيف

الركائز االستراتيجية

تقوم اســتراتيجية شــركة “بلدنا” على أســاس ترســيخ بروتوكوالت وأنظمة تدعم تحقيق األهداف 
املؤسســية. وفــي هــذا اإلطــار، قامت الشــركة بتطوير مجموعة مــن األهداف، باإلضافة إلى 

مؤشــرات األداء الرئيســية ملراقبــة تحقيــق هــذه األهداف. وتواصل “بلدنا” تركيزها االســتراتيجي 
علــى تعظيــم قيمــة حقــوق املســاهمين، وذلك من خالل تحســين األداء وتعزيز الكفاءة، 

ومواصلــة توفيــر منتجــات عاليــة الجــودة، وتســريع وتيرة النمو وتطوير اإلجــراءات والعمليات من 
خالل التحســين املســتمر واألتمتة. 

االستراتيجية املؤسسية

العوامل الرئيسية الداعمة الستراتيجية “بلدنا” هي: 

املوظفون
إرساء ثقافة األداء

تشكيل فريق عمل مرن يتمتع  	
بالدافعية والتأثير 

تحليل احتياجات التدريب والحرص على  	
تحقيق األهداف الرئيسية للتدريب

تعزيز تدفق القيمة
 تحسين أداء األنظمة والعمليات من  	

خالل األتمتة
التركيز بشكل كبير على وفورات التكلفة  	

وهندسة القيمة

الكفاءة االسم التجاري
أن تصبح شركة “بلدنا” االسم التجاري املفّضل 

لدى املستهلك
صياغة إطار عمل الستراتيجية عالمة تجارية  	

محورها املستهلك  
االبتكار - في النشاط التجاري/املنتجات/التغليف 	

ضمان جودة وتوفر املنتجات
ترسيخ أسس ثقافة الجودة - الحفاظ على  	

مستوى الجودة والتميز للمنتجات والتغليف
توفير تجربة تسوق أكثر بساطة للمستهلك  	

- منتجات متوفرة ومعروضة بشكل واضح

املنتجات
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