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معلومات الشركة واملستشار املالي واملحاسبون القانونيون 

عنوان الشركة
شركة ريدان الغذائية

حي الصفا-جدة  
اململكة العربية السعودية21323جدة 138680ب .ص

+67811712966: هاتف
966+6780505:  فاكس 12

www.raydan.com.sa: املوقع اإللكترونيInfo@raydan.com.sa: البريد اإللكتروني

املستشار املالي
"يقين كابيتال"شركة يقين املالية 

تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا–شارع العليا العام –حي الورود -الرياض 
اململكة العربية السعودية11421,، الرياض 884ب .ص

8004298888: هاتف
 11 966+2054819: فاكس

www.Yaqeen.sa: املوقع اإللكترونيAddingvalue@yaqeen.sa: البريد اإللكتروني



معلومات الشركة واملستشار املالي واملحاسبون القانونيون 

املحاسب القانوني املعد للتقرير املحدود حول تخفيض رأس املال
بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون 

حي الورود–طريق امللك عبدهللا 
اململكة العربية السعودية 11372الرياض 300467ب .ص
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www.bakertillymkm.com: املوقع اإللكترونيSaudi@bakertillyjfc.com: البريد اإللكتروني

هية في لفترة الستة أشهر املنت( غير املراجعة)املحاسب القانوني املعد للقوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 
م2022يونيو 30

محاسبون قانونيون –شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه 
مركز النور التجاري 

اململكة العربية السعودية 21454جدة 15651ب .ص
+ 652533312966: هاتف
+ 652289412966: فاكس

www.pkf.com: املوقع اإللكترونيinfo.sa@pkf.com: البريد اإللكتروني



املصطلحات والتعريفات
التعريف املصطلح

."(ريدان)"الغذائيةريدانشركة صدر/ الشركة 
ُ
امل

.الشركةفيللمساهمينالعاديةغير العامةالجمعية الجمعية العامة غير العادية

.السعوديةالعربيةباململكةاملاليةالسوق هيئة هيئة السوق املالية 

 املؤسسةالسعودية،تداول مجموعةشركاتإحدىالسعوديةتداول شركة
 
افق)ه1428/02/29بتاريخالوزراءمجلسلقرار وفقا املو

 وذلك،(م2007/03/19
 
سوق كبالعمللهااملصرحالوحيدةوالجهةسعودية،عامةمساهمةشركةوهياملالية،السوق لنظامتنفيذا

.وتداولهااملاليةاألوراقبإدراجتقومحيثالسعودية،العربيةاململكةفياملاليةلألوراق
تداول السعودية

.األسهملتداول السعوديةاملاليةالسوق  اول السوق املالية السعودية أو السوق أو تد

.السعوديةالعربيةباململكةالتجارةوزارة وزارة التجارة

.ركةالشمالرأستخفيضبخصوصالشركةملساهميالعاديةغير العامةللجمعيةواملقدمالشركةقبلمناملعداملستندهذا تعميم املساهمين/ التعميم 

ذلكوأثر املالسرأتخفيضأسبابلدراسةللشركةالقانونياملحاسبقبلمنيعداملالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر هو
.املساهمينحقوق وعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيض

تقرير املحاسب القانوني

الجمعيةانعقادومييلييومثانيتداول بنهاية(تداول )السعوديةاملاليةالسوق لدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميع
حضروانالذياملساهمينوكذلكالعادية،غير العامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،غير العامة

.املالرأستخفيضقرار ضدصوتواأو يصوتواولماالجتماع
املساهمين املستحقين

بنودعلىتصويتالفيحقوقهمممارسةفرصةللمساهمينتتيحالسعودية،املاليةالسوق فياملدرجةللشركاتمجانيةإلكترونيةخدمة
،حضورهمدون العامةالجمعياتأعمالجدول 

 
.املاليةاألوراقإيداعمركز لشركةالتابعةتداوالتيمنصةخاللمنشخصيا

التصويت اإللكتروني



خلفية عن الشركة

صدر»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهاويشار)الغذائيةريدانشركة▪
ُ
السجلفيقيدهاوتم"العقاري للتطويرالسلميمجموعة"مسمىتحتفرديةكمؤسسةالبدايةفيتأسست(«ريدان»أو«امل

-18وتاريخ(4030123324)رقمالتجاري السجلفيمقيدة"ريدانومطاعممطابخ"مسمىتحتللمؤسسةوفرع(م1989-02-19املوافق)ه1409-07-12وتاريخ(4030064059)رقمالتجاري 
بموجب"ريدانومطاعممطابخشركة"اسمتحتمقفلةسعوديةمساهمةكشركةالشركةتأسست(م2008-05-05املوافق)ه1429-04-29تاريخوفي.(م1998-01-17املوافق)ه09-1418

يوف.“ريدانومطاعممطابخاملؤسسةوفرعالعقاري للتطويرالسلميمجموعةمؤسسةأصول تحويلبعدوذلك(م2008-05-05املوافق)ه1429-04-29وتاريخ(ق/149)رقمالوزاري القرار
بعدلكوذالشركةاسمتغييرتموقد.عامةسعوديةمساهمةشركةإلىوتحولتاملوازيةالسعوديةاملاليةالسوق فيالشركةأسهمإدراجتم(م2017-02-26املوافق)ه1438-05-29تاريخ

-03-24تاريخوفي."الغذائيةريدانشركة"إلى"ريدانومطاعممطابخشركة"منالشركةاسمتغييرعلى(م2019-06-18املوافق)ه1440-10-15بتاريخالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقة
.(تداول )الرئيس يالسعودياملاليةالسوق فياسهمهاتداول وبدءوإدراجالشركةانتقالتمم2019-11-21املوافقهـ1441

ألفوخمسون وسبعمائةمليون وثالثون ثالثةإلىمقسمسعودي،ريال(337,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثون وسبعةثالثمائةالتعميمهذاتاريخفيكماالشركةمالرأسيبلغ▪
.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةعاديسهم(33,750,000)

.السعوديةالعربيةاململكةجدة138680،21323.ب.صالصفاحيوعنوانهجدة،مدينةفيللشركةالرئيساملركزمقريقع▪

.للحفالتالوالئمإعداد–مطابخ–الخدمةمعمطاعمفيالرئيسالشركةنشاطيتمثل▪

معلومات التواصل
تركي ناصر املوح: اسم ضابط االتصال

+678117712966: هاتف
+678050512966: فاكس

turki.mouh@raydan.com.sa: البريد اإللكتروني
 www.Raydan.com.sa: املوقع اإللكتروني



خلفية عن الشركة

ألفوخمسون وسبعمائةمليون وثالثون ثالثةإلىمقسمسعودي،ريال(337,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثون وسبعةثالثمائةالتعميمهذاتاريخفيكماالشركةمالرأسيبلغ
:الشركةتأسيسمنذاملالرأستطور يليوفيما.بالكاملالقيمةمدفوعةالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةعاديسهم(33,750,000)

:تطور رأس مال الشركة▪

الحدث التاريخ

-07-12وتاريخ4030064059بالرقمجدةمدينةفيالتجاري بالسجلمقيدة،"العقاري للتطويرالسلميمجموعة"باسمالسلميالهميعيعايضأحمدهللاعوضيمكلهافرديةكمؤسسةقبلنشاطهاالغذائيةريدانشركةبدأت
املوافق)ه1418-09-18وتاريخ(4030123324)رقمالتجاري السجلفيمقيدة"ريدانومطاعممطابخ"مسمىتحتللمؤسسةوفرع.سعوديريال(100,000)ألفمائةحينهامالهارأسبلغوقد(م1989-02-19املوافق)ه1409

.(م17-01-1998
م1989

 "ريدانومطاعممطابخشركة"باسم(م2008-05-05املوافق)ه1429-04-29وتاريخ(ق/149)رقمالوزاري القراربموجبمقفلةمساهمةكشركةالشركةتأسست
 
مائةيبلغمالوبرأس،(4030180055)رقمالتجاري للسجلوفقا

.سعوديريال(1,000)ألفمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعينيةحصة(100,000)آالفمائةإلىمقسمسعوديريال(100,000,000)مليون 
ه11-06-1429

افق ) (  م2008-06-15املو

أسهمعددزيادةوبالتاليسعودي،ريال(145,000,000)مليون وأربعون وخمسةمائةإلىسعوديريال(100,000,000)مليون مائةمن(٪45)بنسبةالشركةمالرأسزيادةعلىللمساهمينالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
للشركةاملساهمينقرضرسملةطريقعنوذلكسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعاديسهم(14,500,000)ألفوخمسمائةمليون عشرأربعةإلىعاديسهم(10,000,000)ماليينعشرةمنالشركة
.للحلوياتالعامليةالروشةمؤسسةعلىلالستحواذوذلكسعوديريال(45,000,000)مليون وأربعون خمسةقيمتهوالبالغة

ه11-05-1435
افق ) (م2014-03-12املو

سعودي،ريال(225,000,000)مليون وعشرونوخمسةمائتانإلىسعوديريال(145,000,000)مليون وأربعون وخمسةمائةمن(٪55.17)بنسبةالشركةمالرأسزيادةعلىللمساهمينالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
 وعشروناثنانإلىعاديسهم(14,500,000)ألفوخمسمائةمليون عشرأربعةمنالشركةأسهمعددزيادةوبالتالي

 
سعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعاديسهم(22,500,000)ألفوخمسمائةمليونا

رأسحسابإلىم2014-08-31حتىاملبقاةاألرباححسابرصيدمنسعوديريال(13,000,000)مليون عشرثالثةمبلغوتحويلسعوديريال(67,000,000)مليون وستون سبعةبمبلغاملساهمينمننقديإيداعطريقعنوذلك
.املال

ه16-01-1436
افق ) (  م2014-11-09املو

مئتانوقتهاوالبالغالشركةمالرأسأسهممن(٪30)املطروحةاألسهمنسبةوتمثلاملوازيةالسعوديةاملاليةالسوق فيواإلدراجوالتسجيلسهم(6,750,000)ألفوخمسون وسبعمائةماليينستةطرحالشركةإدارةمجلسقرر 
.سعوديةرياالت(10)عشرةبقيمةالقيمةمتساوي عاديسهم(22,500,000)ألفوخمسمائةمليون وعشروناثنانإلىمقسمالشركةمالرأسمنسعوديريال(225,000,000)مليون وعشرونوخمس

ه29-05-1438
افق ) (  م2017-02-26املو



خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ

."الغذائيةريدانشركة"إلى"ريدانومطاعممطابخشركة"منالشركةاسمتغييرعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
ه15-10-1440

افق ) (م2019-06-18املو

بعدوذلكالواحد،للسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسميةوبقيمةعاديسهم(22,500,000)ألفوخمسمائةمليون وعشروناثنانبعددالرئيسيةالسعوديةاملاليةالسوق فيأسهمهاتداول وبدءوإدراجالشركةانتقالتم
.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق شركةموافقةعلىالحصول 

ه24-03-1441
افق ) (م2019-11-21املو

ريال(337,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثون وسبعةثالثمائةإلىسعودي،ريال(225,000,000)مليون وعشرونوخمسةمئتانمن(٪50)بنسبةالشركةمالرأسزيادةعلىللمساهمينالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساوية.عاديسهم(33,750,000)ألفوخمسون وسبعمائةمليون وثالثون ثالثةإلىعاديسهم(22,500,000)ألفوخمسمائةمليون وعشروناثنانمناألسهمعددزيادةوبالتاليسعودي،

هذهعناإلعالنتموقد.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةأولويةحقوق كأسهمجديدعاديسهم(11,250,000)ألفوخمسون ومئتانمليون عشرأحدإصدارطريقعنوذلكسعودية،رياالت
.(تداول )السعوديةتداول موقعفياملوافقة

ه03-12-1442
افق ) (م2021-07-13املو

وأربعةمليون وخمسون وثمانيةمائةإلىسعوديريال(337,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثون وسبعةثالثمائةمنالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعنالسعوديةتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت
مليون عشرخمسةإلىسهم(33,750,000)ألفوخمسون وسبعمائةمليون وثالثون ثالثةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%53.16قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(158,084,670)وسبعون وستمائةألفوثمانون 

بعدوذلكللشركةاملصدرةاألسهممنسهم(17,941,533)وثالثون وثالثةوخمسمائةألفوأربعون وواحدوتسعمائةمليون عشرسبعةإلغاءطريقعنسهم(15,808,467)وستون وسبعةوأربعمائةألفوثمانيةوثمانمائة
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول 

ه27-01-1444
افق ) (م2022-08-25املو

وسبعون وستمائةألفوثمانون وأربعةمليون وخمسون وثمانيةمائةإلىسعوديريال(337,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثون وسبعةثالثمائةمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةوافقت
وأربعمائةألفوثمانيةوثمانمائةمليون عشرخمسةإلىسهم(33,750,000)ألفوخمسون وسبعمائةمليون وثالثون ثالثةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%53.16قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(158,084,670)

هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(17,941,533)وثالثون وثالثةوخمسمائةألفوأربعون وواحدوتسعمائةمليون عشرسبعةإلغاءطريقعنسهم(15,808,467)وستون وسبعة
.السعوديةتداول وموقعاملاليةالسوق 

ه25-02-1444
افق ) (م2022-09-21املو

وسبعون وستمائةألفوثمانون وأربعةمليون وخمسون وثمانيةمائةإلىسعوديريال(337,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثون وسبعةثالثمائةمنالشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
وأربعمائةألفوثمانيةوثمانمائةمليون عشرخمسةإلىسهم(33,750,000)ألفوخمسون وسبعمائةمليون وثالثون ثالثةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%53.16قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(158,084,670)

هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(17,941,533)وثالثون وثالثةوخمسمائةألفوأربعون وواحدوتسعمائةمليون عشرسبعةإلغاءطريقعنسهم(15,808,467)وستون وسبعة
.السعوديةتداول وموقعاملاليةالسوق 

ه1444-**-**
افق ) (م2022-**-**املو



خلفية عن الشركة

:كةأسماء ونسب ملكية املساهمين في الشر ▪

%نسبة امللكية  بعد تخفيض رأس املال قبل تخفيض رأس املال

غير مباشرةاالسم مباشرة القيمة 
*عدد األسهم

القيمة 
عدد األسهم

ريال سعودي ريال سعودي

- 14.717% 23,265,321 2,326,532 49,669,875 4,966,988 منصور عوض هللا أحمد السلمي

- 0.0061808% 9,771 977 20,860 2,086 أعضاء مجلس اإلدارة

- 85.28% 134,809,578 13,480,958 287,809,265 28,780,926 الجمهور 

- 100.0% 158,084,670 15,808,467 337,500,000 33,750,000 اإلجمالي

م2022-09-14الشركة وتداول كما في : املصدر

 الشركةملساهميابيعهمتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم*
 
حسبكال

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيته



خلفية عن الشركة

:الهيكل التنظيمي▪
مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

إدارة الحوكمة وااللتزام

إدارة التسويق اإلدارة القانونية

لجنة الحوكمة 
واملخاطرة

الجودةإدارة

اللجنة التنفيذية

إدارة املراجعة

لجنة املراجعة وااللتزام

إدارة املبيعات واإلعاشة
إدارة التشغيل 
والعمليات

أمين سر املجلس

اإلدارة املالية

العضو املنتدب

إدارة املوارد البشرية 
واإلدارية

إدارة االمتياز التجاري 

لجنة املكافآت 
والترشيحات



خلفية عن الشركة

:مجلس اإلدارة▪

*تاريخ العضوية

ملكية األسهم قبل التخفيض
م2022-09-14كما في 

العمر الجنسية صفة العضوية املنصب االسم
غير مباشرة مباشرة

نسبة امللكية العدد نسبة امللكية العدد

م21-04-2022 - - 0.0029630% 1,000 42 سعودي غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة **عمر رابح ستر السلمي 

م21-04-2022 - - 0.0029630% 1,000 47 سعودي غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة **ناير بيان مهجي السلمي 

م21-04-2022 - - 0.0002222% 75 31 سعودي تنفيذي فيذيالعضو املنتدب والرئيس التن **منصور ناصر عوض هللا السلمي

م21-04-2022 - - - - 41 سعودي غير تنفيذي مستقل عضو مجلس اإلدارة سلطان محمد راشد الهويمل

م21-04-2022 - - 0.0000326% 11 36 سعودي غير تنفيذي مستقل عضو مجلس اإلدارة فيصل سعد الصدي السبيعي

الشركة و تداول : املصدر

-04-21املوافق)ه1443-09-20تاريخمنبدأتوالتيالحاليةللدورةأعالهاملذكوريناإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلى(م2022-04-20املوافق)ه1443-09-19بتاريخاملنعقداجتماعهافيللشركةالعاديةالعامةالجمعيةوافقت*
.(م2025-04-20املوافق)ه1446-10-22تاريخفيتنتهيسنواتثالثوملدة(م2022

 السلميستررابحعمرتعيين(م2022-04-24املوافق)ه1443-09-23بتاريخاملنعقداجتماعهفياإلدارةمجلسقرر **
 
 السلميمهجيبياننايروتعييناإلدارة،ملجلسرئيسا

 
السلميعوضاصرنمنصور وتعييناإلدارة،مجلسلرئيسنائبا

.منتدبعضو

:مالحظة
ثالثمائةمنالشركةمالرأستخفيضعلى،(م2022-08-24املوافق)ه1443-01-26بتاريخاملنعقداإلدارةمجلساجتماعفيأعالهاملذكورينالشركةإدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوصيةتمت

انخفاضبنسبةسعوديريال(158,084,670)وسبعون وستمائةألفوثمانون وأربعةمليون وخمسون وثمانيةمائةإلىسعوديريال(337,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثون وسبعة
وثمانيةوثمانمائةمليون عشرخمسةإلىسهم(33,750,000)ألفوخمسون وسبعمائةمليون وثالثون ثالثةمنالشركةأسهمعددتخفيضالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%53.16قدرها
املصدرة،الشركةأسهممنسهم(17,941,533)وثالثون وثالثةوخمسمائةألفوأربعون وواحدوتسعمائةمليون عشرسبعةإلغاءطريقعنسهم(15,808,467)وستون وسبعةوأربعمائةألف
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلك



خلفية عن الشركة

:اإلدارة التنفيذية▪

ملكية األسهم قبل التخفيض
م2022-09-14كما في 

تاريخ التعيين
العمر

الجنسية املنصب االسم
غير مباشرة مباشرة

نسبة امللكية العدد نسبة امللكية العدد

- - 0.0002222% 75 م2022/ 04/ 24 30 سعودي يذيالعضو املنتدب والرئيس التنف منصور ناصر عوض هللا السلمي

- - - - م10/2021/ 07 63 مصري  املراجع الداخلي حسني عبدالوارث السيد عبدالنبي

- - - - م07/2022/ 18 48 سعودي الحوكمة وااللتزاممدير إدارة تركي ناصر املوح

- - - - م2022/05/16 36 سعودي يةمدير إدارة البشرية والشؤون اإلدار  طالل عبيد مرس يأحمد 

- - - - م09/2022/ 01 37 سعودي املبيعات واالعاشةمدير إدارة فهد ناصر السلمي

- - - - م25/04/2004 40 مصري  املدير املالي جمال ناصر أحمد عبدالكريم

- - - - م2022/ 09/ 05 46 أردني مدير التشغيل والعمليات أحمد الحوري

- - - - م2021/ 10/ 03 48 مصري  مدير إدارة االمتياز التجاري  محمد فتحي الشين

- - - - م2022/ 06/ 07 35 سعودية مدير التسويق غاليه إبراهيم أحمد سالم

- - - - م2021/ 11/ 01 26 سعودية مدير الشؤون القانونية قانوني رؤي هالل حسين حجي

- - - - م2011/ 10/ 16 51 سوداني مدير إدارة الجودة معاذ علي

الشركة و تداول : املصدر

 السلميناصرمنصور تعيين(م2022-04-24املوافق)ه1443-09-23بتاريخاإلدارةمجلسقرر *
 
 رئيسا

 
 للشركةتنفيذيا

 
.(م2022-05-01املوافق)ه1443-09-30تاريخمناعتبارا



تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها
السنة 
املالية

خسارة صافي
(باأللف ريال سعودي)

الخسائر املتراكمة
(باأللف ريال سعودي)

الخسائر نسبة
املتراكمة إلى رأس 

%-املال 
الخسائر املتراكمةسبب ارتفاع

%49.59(111,571,909)(116,770,173)م2020
 املجموعةأعمالعلىكبيربشكل(19-كوفيد)كوروناجائحةتداعياتأثرت–

 
وصفةةمؤقتبصفةفروعهابعضأغلقتاملجموعةألننظرا

استمرتبينمااملبيعاتفيحادانخفاضإلىذلكأدىوقد.السعوديةالعربيةاململكةحكومةقبلمناملفروضةاإلجراءاتنتيجةدائمة
.للمجموعةالنقديةوالتدفقاتاملالياألداءعلىأثرتالتياملتغيرةوشبهالثابتةالنفقاتبتكبداملجموعة

%46.67(157,504,107)(42,223,505)م2021

.ومعداتوآالتعقاراتاستبعادخسائر–
.للبيعبهامحتفظأصول قيمةفيهبوط–
.االستخدامحقأصول قيمةفيهبوط–
.واملعداتواآلالتالعقاراتقيمةفيهبوط–
.الزميلةالشركةخسائرمنالشركةحصة–
.التابعةللشركةمستمرةالغيرالعملياتمنالخسائر–
.التشغيليةالخسائر–

يونيو 30
%53.16(179,415,330)(21,910,388)م2022

.خسارةصافيوتحقيقالتشغيليةالخسائر–
.واملعداتواآلالتعقاراتاستبعادخسائر–
.للبيعبهامحتفظأصول قيمةفيهبوط–
.استخدامحقأصول قيمةفيهبوط–
.واملعداتواآلالتالعقاراتقيمةفيهبوط–
.الزميلةالشركةخسائرمنالشركةحصة–
.التابعةللشركةمستمرةالغيرالعملياتمنالخسائر–

الشركة و تداول : املصدر



خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

:التاليةاإلصالحيةالخطواتاتخاذالشركةتعتزم▪

.املالرأسزيادةمتحصالتجدول تنفيذخطةمتابعة✓

:رئيسيةأنماطثالثةخاللمنالحاليةالعملياتتوسيع✓
.صغيرةفروع6وعددمتوسطةفروع5عددافتتاحالشركةتستهدفحيثالشركة،لفروعالتوسعاتوخطةالجديدةالفروعبافتتاحالخاصةاملشاريعاستكمال:املباشرالتشغيلنمط1)
.الخليجدول منعددإلىباإلضافةاململكةفياألخرى املناطقتستهدفالتجاري االمتيازحقوق منحخاللمنالتوسعخطةدعم:التجاري االمتياز نمط2)
.اإلعاشةعقودإلىباإلضافةوالعمرةالحجموسميفيمتعددةجهاتاستهدافخاللمناملؤسسيةاإلعاشةفيالنمودعم:املؤسسيةاإلعاشة3)

مستوى علىللحفاظاالمتيازلفروعاألساسيةاملوادتوفيرخاللمنوذلك.الشركةفروعدعموكذلكالتجاري االمتيازوكالءإلىالشركةمنتجاتببيعالخاصاللوجستيللدعمخطةوضع✓
.الخاصةوالفروعالتجاري االمتيازفروععلىوبيعهابالشركةالخاصةاملنتجاتوبعضالخلطاتإلنتاجمعملوإنشاءالعمالء،خدمةمستوياتوفعاألطعمةجودة

:بالتاليمتمثلةمبادراتعدةعبرالتشغيليةالكفاءةرفععلىوالعملالهيكلةإعادة✓
.الطعامإلعدادحديثةطرق واعتمادالعمالةتكلفةلتخفيضموحدةخدميةمراكزفتحخاللمناملباشرةوالغيراملباشرةالتكاليفنسبخفض•
.الصغيرةالفروعنموذجفيالتوسععبرالرأسمالياإلنفاقخفض•
.الحاليةاملرحلةمتطلباتومواكبةاإلنتاجيةزيادةفيتساهمأناملتوقعمنوالتيمؤهلةكفاءاتواستقطابالبشريةاملواردهيكلإعادة•

.ذلكلتحقيقاملناسبةالتسويقيةالخطةوضع✓



تخفيض رأس املال

:هيكل األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال▪

عملية تخفيض 
رأس املال

الجمعية العامة
غير العادية

تقرير املحاسب القانوني
(تقریر تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال)

تصويت مساهمي الشركة

ياملستشار املال

افقات النظامية املو



تخفيض رأس املال

:الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح▪

ألفوخمسون وسبعمائةمليون وثالثون ثالثةإلىمقسمسعودي،ريال(337,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثون وسبعةثالثمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ▪
وثمانيةمائةليصبحالشركةمالرأستخفيضوسيتمبالكامل،قيمتهامدفوعةسعوديةرياالت(10)عشرةسهملكلاسميةبقيمةعاديسهم(33,750,000)

ن وستو وسبعةوأربعمائةألفوثمانيةوثمانمائةمليون عشرخمسةإلىمقسمسعودي،ريال(158,084,670)وسبعون وستمائةألفوثمانون وأربعةمليون وخمسون 

.سهملكلسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(15,808,467)

ن وثالثو وثالثةوخمسمائةألفوأربعون وواحدوتسعمائةمليون عشرسبعةإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%53.16املالرأستخفيضنسبةتبلغ▪

يونيو30فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن%100إلطفاءسهم،2لكلسهم1.06إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(17,941,533)
.سعوديريال(179,415,330)وثالثون وثالثمائةألفعشروخمسةوأربعمائةمليون وسبعون وتسعةمائةم2022

حينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم▪
 الشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومن

 
علىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

.الشركةمالرأستخفيض

أشهرالستةفترةل(مراجعةغير)املوجزةاملوحدةاألوليةاملاليةالقوائم:املالرأستخفيضآلغراضتحديدهااملطلوبالقيممنهاأخذتالتياملاليةالقوائمتاريخ▪
.م2022يونيو30فياملنتهية



تخفيض رأس املال

:لشأنأسباب تخفيض رأس املال ومناقشة وتحليل اإلدارة في هذا ا▪

هيكلةإعادةلغرضسعوديريال(179,415,330)وثالثون وثالثمائةألفعشروخمسةوأربعمائةمليون وسبعون وتسعةمائةبقيمةاملالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر ▪
وثالثون وثالثمائةألفعشروخمسةوأربعمائةمليون وسبعون وتسعةمائةم2022يونيو30فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن%100إلطفاءالشركةمالرأس

.سعوديريال(179,415,330)

قرارإلىوتوصلتللشركة،لياملاواألداءاملستقبليالنمودعمإلىتهدفالتيالشركةباستراتيجيةااللتزامعلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت▪
.املالرأستخفيضطريقعنالشركةمالرأسهيكلةبإعادة

:بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة▪

.واملساهمينالشركةمصلحةفييصباملالرأستخفيضبأنواعتقادهمعلمهمبحسبالشركةإدارةمجلسأعضاءيؤكد▪

:إجراءات تخفيض رأس املال▪

:التاليةلإلجراءاتتخضعالشركةمالرأستخفيضعمليةإن

.املالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصية▪
.املالرأستخفيضلعمليةماليمستشارتعيين▪
.املالرأستخفيضبعمليةالخاصاملحاسبيالتقريرإلعدادقانونيمحاسبتعيين▪
بشروطواملتعلقةرة،املستموااللتزاماتاملاليةاألوراقطرحقواعدمنوالخمسينالثامنةاملادةشروطمعيتوافقبمااملاليةالسوق لهيئةاملالرأستخفيضطلبوتقديمإعداد▪

.املالرأستخفيض
.املالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقة▪
.تداول إلىإشعارتقديم▪
.املالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقة▪
.للشركةاملحدثالتجاري والسجلاملحدثاألساس يالنظامالستخراجالتجارةوزارةمعالعالقةذاتاإلجراءاتإنهاء▪



تخفيض رأس املال
-24املوافق)ه1444-01-26بتاريخاملنعقدإدارتهامجلستوصيةعن(م2022-08-25املوافق)ه1444-01-27تاريخفيالسعوديةتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت▪

وثمانيةمائةإلىسعوديريال(337,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثون وسبعةثالثمائةمن،(%53.16)بنسبةالشركةمالرأسبتخفيض(م08-2022
وسبعمائةمليون وثالثون ثالثةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،ريال(158,084,670)وسبعون وستمائةألفوثمانون وأربعةمليون وخمسون 
عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةسهم(15,808,467)وستون وسبعةوأربعمائةألفوثمانيةوثمانمائةمليون عشرخمسةإلىسهم(33,750,000)ألفوخمسون 

للشركة،املصدرةاألسهممنسهم(17,941,533)وثالثون وثالثةوخمسمائةألفوأربعون وواحدوتسعمائةمليون عشرسبعةإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)
م،2022يونيو30تاريخفيكمااملتراكمةالخسائرإجماليمن%100إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةبغرضوذلكسهم،(2)لكلسهم(1.06)بتخفيضأي

املوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكسعودي،ريال(179,415,330)وثالثون وثالثمائةألفعشروخمسةوأربعمائةمليون وسبعون وتسعةمائةقيمتهاوالبالغة
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظامية

هذهعناإلعالنتموقد،(م2022-09-21املوافق)هـ1444-02-25بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت▪
.(م2022-09-21املوافق)هـ1444-02-25بتاريخالسعوديةتداول وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقة

نسخةمينتضتمكما،(م**/**/****املوافق)هـ**/**/****بتاريخالسعوديةتداول موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت▪
.اإلعالنفيالعرضهذامن



أثر تخفيض رأس املال على مطلوبات الشركة
تأكیدتقریر)املالرأستخفيضبعمليةالخاصاملحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسبقانونيون محاسبون وشركاهمكمتيليبيكرشركةبتعيينالشركةقامت▪

.الشركةمطلوباتعلىاملتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذي،(املالرأسفيالتخفیضحول محدود

.القانونياملحاسبتقريرفيكماالشركةمطلوباتعلىاملالرأسلتخفيضأثرهناكيكون لن▪



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة
أيسعودي،ريال(179,415,330)وثالثون وثالثمائةألفعشروخمسةوأربعمائةمليون وسبعون وتسعةمائةم2022يونيو30فيكمااملتراكمةالشركةخسائربلغت▪

ريال(179,415,330)وثالثون وثالثمائةألفعشروخمسةوأربعمائةمليون وسبعون وتسعةمائةبمقداراملالرأستخفيضسيؤدياملال،رأسمن(%53.16)بنسبة
ماأيسعودي،ريال(صفر)تخفيضعمليةبعداملتراكمةالخسائرإجماليليصبحم2022يونيو30فيكمااملتراكمةالخسائرإجماليمن(%100)إطفاءإلىسعودي
.التخفيضبعدالشركةمالرأسمن(%0)نسبته

:كالتاليم2022يونيو30فياملنتهيةأشهرالستةلفترة(مدققةغير)املوجزةاملوحدةاألوليةاملاليةالقوائمعلىبناء  املساهمينحقوق علىالتأثيريكون سوف▪

بعد تخفيض رأس املالالتأثيرقبل تخفيض رأس املالحقوق املساهمين

158,084,670(179,415,330)337,500,000رأس املال

27,413,798-27,413,798نظامياحتياطي

-179,415,330(179,415,330)الخسائر املتراكمة

418,110-418,110احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

185,916,578-185,916,578في الشركةحقوق املساهمينمجموع 

5,469-5,469حقوق أصحاب الحصص غير املسيطرة

185,922,047-185,922,047إجمالي حقوق املساهمين

.م2022يونيو 30لفترة الستة أشهر املنتهية في ( غير مدققة)تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية األولية املوحدة املوجزة : املصدر



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة
وسبعون وستمائةألفوثمانون وأربعةمليون وخمسون وثمانيةمائةإلىسعوديريال(337,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثون وسبعةثالثمائةمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم▪

عشرسبعةإلغاءطريقعنسهم(33,750,000)ألفوخمسون وسبعمائةمليون وثالثون ثالثةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%53.16قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(158,084,670)
املتراكمةالخسائرإجماليمن%100إلطفاءسهم،2لكلأسهم1.06إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(17,941,533)وثالثون وثالثةوخمسمائةألفوأربعون وواحدوتسعمائةمليون 
.سعوديريال(179,415,330)وثالثون وثالثمائةألفعشروخمسةوأربعمائةمليون وسبعون وتسعةمائةم2022يونيو30فيكماقيمتهاالبالغ

بيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم▪
 الشركةملساهمي

 
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

.التخفيضقبلالشركةأسهممنسهم(1,000)ألفعددمحفظتهفييملكملساهممثالأدناه،موضحهوكماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن▪

الوحدةتخفيض رأس املالبعدقبل تخفيض رأس املال(تقديري )البند 

سهم 1,000 1,000األسهم اململوكة قبل التخفيض

ريال سعودي12.3012.30( *افتراض ي-2022/09/14إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ريال سعودي12,30012,300القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

%%53.16ال ينطبقنسبة التخفيض

سهم532ال ينطبقعدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية

سهم468ال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي26.26ال ينطبق( **تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي12,289,68ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي10.32ال ينطبق(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 
.ريال سعودي26.26إلى 26.2597تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من **  



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة
 يملكالذياملساهمأنإلىاإلشارةتجدر▪

 
 سهما

 
 يملكالذياملساهمتأثرأدناهالجدول ويوضحوتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحدا

 
 سهما

 
أوثالثةأوسهمينأوواحدا

:يليكماأسهمخمسةأوأربعة

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 
.ريال سعودي26.26إلى 26.2597تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من **  

الوحدةالقيمة(تقديري )البند 

سهم1.002.003.004.005.00األسهم اململوكة قبل التخفيض

ريال سعودي12.3012.3012.3012.3012.30( *افتراض ي-م 2022/09/14إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

سهم1.002.002.003.003.00األسهم امللغاة

سهم1.001.002.00ال ينطبقال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي26.2626.2626.2626.2626.26( **تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي12.3024.6036.9049.2061.50القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

ريال سعودي26.2626.2652.52ال ينطبقال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي12.3024.6010.6422.948.98(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة
العامةيةالجمعموافقةحالفياملعدلالسهمسعريصلأناملتوقعومنسعودي،ريال(****)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)(م**/**/****املوافق)هـ**/**/****اليومالشركةسهمإغالقسعر▪

سهمإغالقعرسعن(%**)بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذا،(م**/**/****املوافق)هـ**/**/****بتاريخ*****يومالسوق افتتاحفيسعوديريال(****)إلىاملالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغير
.اليومالشركة

:املالرأستخفيضبعدالسهمسعرتعديلأثرالتاليالجدول يوضح▪

الوحدةالقيمة(تقديري )البند 

ريال سعودي12.30( *يوم الجمعية العامة غير العادية)افتراض ي–( م2022/09/14املوافق )هـ 1444/02/18سعر إغالق السهم اليوم 

ريال سعودي179,415,330قيمة تخفيض رأس املال

سهم17,941,533عدد األسهم امللغاة

سهم33,750,000عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

سهم15,808,467عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي415,125,000املالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

ريال سعودي26.26( **تقديري )سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال 

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 
.ريال سعودي26.26إلى 26.2597تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من **  



طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

:املالرأستخفيضبعدالسهمسعرحسابكيفيةالتاليالجدول يوضح▪

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 

الوحدةالقيمة(تقديري )البند 

سعر السهم قبل تخفيض رأس املال( أ)
( *يوم الجمعية العامة غير العادية)افتراض ي–( م2022/09/14املوافق )هـ 1444/02/18إغالق السهم اليوم  

ريال سعودي12.30

سهم33,750,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

ريال سعودي415,125,000(ب)×( أ= )القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

سهم15,808,467عدد األسهم بعد التخفيض(د)

ريال سعودي26.26(د)÷ ( ج= )السهم بعد تخفيض رأس املال سعر



املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

 القانونياملحاسبقبلمنوبالتأكيدالشركةإدارةترى •
 
رأسلتخفيضنتيجةةمحتملمخاطريوجدالبأنهاملالرأسبتخفيضالخاصالقانونياملحاسبلتقريروفقا

تخفيضعمليةقطريعنالشركةمالرأسهيكلةإلعادةاملالرأستخفيضعمليةمنالشركةتهدفحيثوالتزاماتها،الشركةمساهميحقوق علىتؤثرأنيمكناملال

وثالثون وثالثمائةألفعشروخمسةوأربعمائةمليون وسبعون وتسعةمائةم2022يونيو30فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن%100إلطفاءاملالرأس

.سعوديريال(179,415,330)



افقات النظامية الالزمة املو

وثالثون وسبعةثالثمائةمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلى(م2022-09-21املوافق)هـ1444-02-25بتاريخاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت▪

بنسبةسعوديريال(158,084,670)وسبعون وستمائةألفوثمانون وأربعةمليون وخمسون وثمانيةمائةإلىسعوديريال(337,500,000)ألفوخمسمائةمليون 

مليون عشرخمسةإلىسهم(33,750,000)ألفوخمسون وسبعمائةمليون وثالثون ثالثةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%53.16قدرهاانخفاض

وثالثون وثالثةوخمسمائةألفوأربعون وواحدوتسعمائةمليون عشرسبعةإلغاءطريقعنسهم(15,808,467)وستون وسبعةوأربعمائةألفوثمانيةوثمانمائة

هـ1444-02-25بتاريخالسعوديةتداول وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهمسهممن(17,941,533)

.(م2022-09-21املوافق)

العاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول يتملمإذابأنهالعلماملساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفاملالرأستخفيضعمليةإن▪

 ستتوقفاملالرأستخفيضعمليةفإنهذه،املالرأستخفيضعمليةعلى
 
.تماما

موافقتهاعلىل للحصو التجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةفإناملال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول تمحالفي▪

.للشركةاألساس يوالنظامالتجاري السجلتعديلعلى

.املالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصول الشركةعلىيستلزمأخرى نظاميةموافقاتأيتوجدالأعاله،ذكرهماتمبخالف▪



األنظمة واللوائح ذات الصلة

.عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظام▪

.عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2003/07/31املوافق)هـ1424/06/02وتاريخ(30/م)رقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظام▪

،(م2017/12/27املوافق)هـ1439/04/09وتاريخ2017-123-3رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةاملستمرةوااللتزاماتاملاليةاألوراقطرحقواعد▪

.عليهاتطرأتعديالتوأي(م2022/01/05املوافق)ه1443/06/02وتاريخ(2022-5-5)رقمالهيئةمجلسبقرارواملعدلة

(2022-52-1)رقمقرارهبموجبواملعدلة،(م2017/12/27املوافق)هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارعليهااملوافقاإلدراجقواعد▪

.عليهاتطرأتعديالتوأي(م2022/04/13املوافق)ه1443/09/12بتاريخ

املاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات▪

30/مرقمامللكيباملرسومالصادرتعديالتمنعليهوردومااملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013-48-4رقمالقراربموجب

.(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018-77-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ

.للشركةاألساس يالنظام▪



تقرير املحاسب القانوني

لدراسةاملالرأسيفالتخفیضحول محدودتأكیدتقریربإعدادللقيامقانونيكمحاسبقانونيون محاسبون وشركاهمكمتيليبيكرشركةبتعيينالشركةقامت▪
تخفيضطلبىعلاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالحصول أجلمناملساهمين،حقوق وعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيضذلكوأثراملالرأستخفيضأسباب

.املالرأس

 القانوني،املحاسبتقريرتالوة▪
 
املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظاممناملائةبعدواألربعون الرابعةاملادةإلىاستنادا

لهاملوجبةسباباأل عنالحساباتمراجعُيعّدهخاصتقريرتالوةبعدإالالتخفيضقراريصدرالأنهعلىتنصوالتيعليه،طرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10
.االلتزاماتهذهفيالتخفيضأثروعنالشركةعلىالتيااللتزاماتوعن

املوافق)هـ**/**/****بتاريخالسعوديةتداول موقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونياملحاسبتقريرمننسخةتضمينتم▪
.(م**/**/****



الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

.سعوديريال(158,084,670)إلىسعوديريال(337,500,000)مناملالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةم2022/08/24

.الشركةمالرأستخفيضلعمليةاملالياملستشارتعيينإعالنم2022/09/07

.املاليةالسوق هيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديمم2022/09/08

.وديةالسعتداول وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةم2022/09/21

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكماالسعودية،تداول موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةم**/**/****

.(األول االجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالنم**/**/****

م**/**/****
االجتماعقدعسيتماألول،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األول االجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد
.األول االجتماعالنعقاداملحددةاملدةانتهاءمنساعةبعدالثاني

.الثانياالجتماعالنعقاداملحددةاملدةانتهاءمنيوم(30)خاللالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالنم**/**/****

م**/**/****
تاريخمنيوم(30)خاللوذلك.املستحقيناملساهمينحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسور بيعمنالعائدةاملبالغإيداععناإلعالن
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقة



معلومات هامة
هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتوالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة▪

30/مرقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجباملاليةالسوق 
وماالشركاتنظامعلىوبناء  .(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018–77–1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ

(150)املادةالخصوصوجهوعلى،(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وتاريخ(3/م)رقمامللكياملرسومبموجبالتجارةوزارةمنالصادرتعديالتمنعليهورد
فور الحساباتعمراجأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجباملالية،السنةخاللوقتأيفياملدفوع،املالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذاأنهعلىتنصوالتي)منه

 املجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمه
 
 عشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا

 
دعوةبذلكهعلممنيوما

 وأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعية
 
 تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرر بالخسائر؛علمهتاريخمنيوما

 
إلىوذلكالنظامامألحكوفقا

النظامبقوةيةمنقضالشركةوتعداألساس،نظامهافياملحدداألجلقبلالشركةحلأواملدفوع،املالرأسنصفدون ماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحد
ررةاملقاألوضاعوفقاملالرأسزيادةقررتإذاأواملوضوع،فيقرارإصدارعليهاوتعذراجتمعتإذاأويوم،45خاللالعاديةغيرالعامةالجمعيةانقضاءتجتمعلمإذا
 تسعينخاللاملالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولماملادةهذهفي

 
:يليماالشركةعلىيجب.(بالزيادةالجمعيةقرارصدور منيوما

 للجمهور تفصحأن✓
 
مقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

والتعليماتاإلجراءاتذههتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائر
 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،

 
حالفيمستقلبإعالناحاإلفصمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامت
 للجمهور تفصحأن✓

 
مقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

والتعليماتاإلجراءاتذههتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائر
 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،

 
حالفيمستقلبإعالناحاإلفصمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامت
 للجمهور تفصحأن✓

 
املتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر%50املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

حالوفيعليها،يماتوالتعلاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتها
 املطلوباإلفصاحتزامن

 
بتضمينهقامتحالفيقلمستبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفي



معلومات هامة

:إلى(تداول )السعوديةتداول موقعحسباملتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف▪

▪ 
 
 العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكون الالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا

 
لمإنفاألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلون مساهمون حضرهإذاإالصحيحا

،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألول االجتماعفيالنصابهذايتوافر  الثانياالجتماعويكون ثان 
 
لمفإناألقل،علىالاملرأسربعيمثلون املساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا

 الثالثاالجتماعويكون ثالث،اجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافر
 
 صحيحا

 
.فيهاملمثلةاألسهمعددكانأيا

▪ 
 
 القرارهذاكانإذاإالاالجتماعفياملمثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدرالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا

 
بتخفيضأوزيادةبمتعلقا

 صحيالقراريكون فالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافياملحددةاملدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأواملالرأس
 
صدرإذاإالحا

.االجتماعفياملمثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبية

 التخفيضقرارسيكون املال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي▪
 
السعوديةاملاليةوق السلدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا

العادية،يرغالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،غيرالعامةالجمعيةانعقاديوميلييومثانيتداول بنهاية(السعوديةتداول )
.املالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذيناملساهمينوكذلك

.من رأس مالها% 35فأكثر وبما يقل عن %20بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة ▪

.من رأس مالها% 50فأكثر وبما يقل عن % 35بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة ▪

.فأكثر من رأس مال% 50بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة ▪



املستندات املتاحة للمعاينة

 (14)عنتقلالفترةخاللللجمهور إتاحتهمنوالتأكداملساهمينتعميمنشرسيتم▪
 
مالرأسبتخفيضالخاصةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادموعدقبليوما

السوق هيئةموافقةختاريمنوذلك،(الصفاحي–جدةفيالواقع)الشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةملساهميالتاليةاملستنداتبإتاحةالشركةتقوموسوف.الشركة

نمالرسميةالعملفتراتخالل(م**/**/****املوافق)هـ**/**/****فيالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادتاريخوحتى(م2022-09-21املوافق)هـ1444-02-25فياملالية

 8الساعة
 
.مساء  4الساعةوحتىصباحا

.الشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة✓

.سعوديةالتداول وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىواملنشور الشركة،مالرأستخفيضطلبعلىباملوافقةاملاليةالسوق هيئةإعالنمنمطبوعةنسخة✓

.(الشركةاملالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر)القانونياملحاسبتقريرمننسخة✓

.الشركةمالرأستخفيضبخصوصاملالياملستشارتعيينخطابمننسخة✓

.(العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةملساهمياملقدمالعرض)املساهمينتعميممننسخة✓



املرفقات

.(املالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر)القانونياملحاسبتقريرمننسخة▪

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعحضور توكيلنموذج▪









 

 

 

 

 التوكيل
 

 احملرتمني     إىل: مجيع مساهمي شركة ريدان الغذائية 

ي . الجمعية عير وسائل التقنية الحديثة عن بعد، وذلك بسبب انعقاد  نموذج التوكيل غير متاح
 باستخدام  منظومة تداوالت 

ي 
ي خدمة تداوالت 

ن
ن ف ن المسجلير  عىل  )https://www.tadawulaty.com.sa) ويحق فقط للمساهمير

ً
ونيا التصويت الكي 

 بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية . 

 . ن  لجميع المساهمير
ً
ي والتصويت متاح مجانا

ي خدمة تداوالت 
ن
 بأن التسجيل ف

ً
 علما

 

Power of Attorney 
 

To: Shareholders of Raydan Food Co. 

The proxy form is not available due to the holding of the Ordinary General Assembly meeting 

through via modern technologies using Tadawulaty system. 

 

Only shareholders registered in the Tadawulaty (https://www.tadawulaty.com.sa) can 

electronically vote on the agenda items of the Ordinary General Assembly Meeting of Raydan 

Food Co. 

Registration in the Tadawulaty is free 

 

https://www.tadawulaty.com.sa/
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