
اأو »�شركة ريدان«(  اإليها فيما بعد بـ»ال�شركة«  بداأت �شركة مطابخ ومطاعم ريدان )ي�شار 
ال�شلمي،  الهميعي  عاي�ض  اأحمد  اهلل  عو�ض  ال�شيد/  ميلكها  فردية  كموؤ�ش�شة  ن�شاطها 
1409/07/12هـــ  وتاريخ   4030064059 بالرقم  جدة  مدينة  يف  التجاري  بال�شجل  مقيدة 
)املوافق 1989/02/19م( باإ�شم جمموعة ال�شلمي للتطوير العقاري، ولها فرع اآخر باإ�شم 
وتاريخ   4030123324 بالرقم  جدة  يف  التجاري  بال�شجل  مقيدة  ريدان،  ومطاعم  مطابخ 

1418/09/18هـ )املوافق 1998/01/17م(.

م�شاهمة  ك�شركة  ال�شركة  تاأ�ش�شت  2008/05/05م(  )املوافق  ـــ  1429/04/29ه وبتاريخ 
1429/04/29هــــ  وتاريخ  )149/ق(  رقم  وال�شناعة  التجارة  وزيــر  قــرار  مبوجب  مقفلة 
ووفقًا  ريدان  ومطاعم  مطابخ  �شركة  باإ�شم  التاأ�شي�ض  باإعالن  2008/05/05م(  )املوافق 
وتاريخ 1429/06/11هـ )املوافق 2008/06/15م(  التجاري رقم 4030180055  لل�شجل 
ال�شادر من مدينة جدة. وكان يبلغ راأ�ض مال ال�شركة حينها مبلغًا وقدره )100.000.000( 
مال  راأ�ــض  اإلى  وفرعها  املوؤ�ش�شة  اأ�شول  حتويل  عن  كناية  وهو  �شعودي،  ريال  مليون  مائة 

ال�شركة بعد تقييمها من مكتب مهني مرخ�ض يف اململكة. 

العامة الغري  وبتاريخ 1435/05/11هـ )املوافق 2014/03/12م( انعقد اجتماع اجلمعية 
عادية مل�شاهمي ال�شركة ومتت املوافقة على زيادة راأ�ض املال اإلى )145.000.000( مائة 
لل�شركة والبالغة  واأربعون مليون ريال �شعودي عن طريق ر�شملة قر�ض امل�شاهمني  وخم�شة 
قيمته )45.000.000( خم�شة واأربعون مليون ريال �شعودي وذلك لال�شتحواذ على موؤ�ش�شة 

الرو�شة العاملية للحلويات.

العامة الغري  وبتاريخ 1436/01/16هـ )املوافق 2014/11/09م( انعقد اجتماع اجلمعية 
عادية مل�شاهمي ال�شركة ومتت املوافقة على زيادة راأ�ض املال اإلى )225.000.000( مائتني 
امل�شاهمني مببلغ  من  نقدي  اإيداع  وذلك عن طريق  �شعودي  ريال  مليون  وع�شرين  وخم�شة 
)67.000.000( �شبعة و�شتني مليون ريال �شعودي وحتويل مبلغ )13.000.000( ثالثة 
اإلى  2014/08/31م  حتى  امل�شتبقاة  الأرباح  ح�شاب  ر�شيد  من  �شعودي  ريال  مليون  ع�شر 

ح�شاب راأ�ض املال.

ريال  مليون  وع�شرين  وخم�شة  مائتني   )225.000.000( احلايل  ال�شركة  مال  راأ�ض  يبلغ 
عيني  �شهم  األف  وخم�شمائة  مليونًا  وع�شرين  اثنني   )22.500.000( اإلى  مق�شم  �شعودي 
وبقيمة ا�شمية قدرها )10( ع�شرة ريالت �شعودية لل�شهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. 

يتمثل ن�ساط �ل�سركة �لرئي�سي بح�سب �ل�سجل �لتجاري يف �إقامة مطاعم بيع وجبات والئم 
ومتلك  وت�شغيل  وادارة  احلفالت  واإقامة  املطهية  وغري  املطهيه  العا�شه  وخدمات  عربية 
واإن�شاء مطاعم لل�شركة وللغري واإدارة امل�شانع التي تن�شاأها ال�شركة ومتلك واإن�شاء العقارات 
ل�شالح ال�شركة وجتارة اجلملة والتجزئه يف احللويات وبيع و�شراء املوا�شي ومقاولت عامة 

متكاملة وال�شترياد والت�شدير ل�شالح ال�شركة و خدمات جتارية.

اإن كافة م�شاهمني امل�شاهمني يف ال�شركة ميتلكون اأكرث من ن�شبة 5% من راأ�ض املال ويعترب 
ال�شركة بن�شبة متلك  اأكرب م�شاهم يف  ال�شلمي  اأحمد الهميعي  ال�شيد/ من�شور عو�ض اهلل 
تبلغ 42% من الأ�شهم. كما ميتلك كل من ال�شيد/ عو�ض اهلل اأحمد عاي�ض الهميعي ال�شلمي 
وال�شيد/ نا�شر عو�ض اهلل اأحمد الهميعي ال�شلمي وال�شيد/ م�شعل عو�ض اهلل اأحمد الهميعي 
ال�شلمي منفردين 12% من الأ�شهم. اأما ال�شيد/ ن�شار عو�ض اهلل اأحمد الهميعي ال�شلمي 
وال�شيد/ اأحمد عو�ض اهلل اأحمد الهميعي ال�شلمي وال�شيد/ حممد عو�ض اهلل اأحمد الهميعي 

من   %5.5 منهم  كل  فيملك  ال�شلمي  الهميعي  اأحمد  اهلل  عو�ض  خالد  وال�شيد/  ال�شلمي 
الأ�شهم. 

�ألف   �أ�سهم �ل�سركة )»�لطرح«( بطرح �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون  تتمثل عملية طرح 
منها  لكل  وي�شار  الطرح«  »اأ�شهم  ب  جمتمعة  اإليها  )وي�شار  عادي  �شهم   )6.750.000(
ب»�شهم الطرح«( ب�شعر طرح يبلغ اثنان وثالثون )32( ريال �شعودي لل�شهم الواحد )»�شعر 

الطرح«(. علما باأنه مل ي�شبق لل�شركة اأن اأدرجت اأ�شهما �شابقا.

)املوافق  1438/04/13هـــــ  بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  يف  ال�شركة  اإدارة  جمل�ض  قــرر  وقــد 
2017/1/11م( بطرح 30% من اأ�شهم ال�شركة يف ال�شوق املوازية.

لهم  مرخ�ض  اأ�شخا�ض   )1 التالية:  ال�شرائح  على  الطرح  اأ�شهم  يف  الكتتاب  يقت�شر   
الإدارة  اأعمال  له يف ممار�شة  �شخ�ض مرخ�ض  2( عمالء  اخلا�ض.  يت�شرفون حل�شابهم 
�لقر�ر�ت  �تخاذ  ب�سروط متكنه من  تعيينه  له قد مت  �ملرخ�ص  �ل�سخ�ص  يكون  �أن  �سريطة 
دون  �لعميل  عن  نيابة  �ملو�زية  �ل�سوق  يف  و�ال�ستثمار  �لطرح  يف  �مل�ساركة  بقبول  �خلا�سة 
احلاجة الى احل�شول على موافقة م�شبقة منه. 3(حكومة اململكة، اأو اأي جهة حكومية، اأو 
اأو ال�شوق، واأي �شوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو  اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، 
مركز الإيداع. 4( ال�شركات اململوكة من احلكومة، مبا�شرة اأو عن طريق حمفظة يديرها 
يف  املوؤ�ش�شة  وال�شناديق  ال�شركات   )5 الدارة.  اأعمال  ممار�شة  يف  له  مرخ�ض  �شخ�ض 
�أجانب  7( م�ستثمرون  العربية. 6( �سناديق �ال�ستثمار.  التعاون لدول اخلليج  دول جمل�ض 
�ململكة  يف  ��ستثماري  ح�ساب  فتح  لهم  يجوز  �آخرين  �عتباريني  �أ�سخا�ص  �أي   )8 موؤهلون. 
يف  ��ستثماري  ح�ساب  فتح  لهم  يجوز  طبيعيون  �أ�سخا�ص   )9 الإيــداع.  مركز  لدى  وح�شاب 
قام  قد  يكون  اأن  اأ(  الآتية:  املعايري  اأي من  وي�شتوفون  الإيــداع  لدى مركز  اململكة وح�شاب 
ب�شفقات يف اأ�شواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �شعودي ول 
تقل عن ع�شر �شفقات يف كل ربع �شنة خالل الثني ع�شرة �شهرًا املا�شية. ب( اأن يتجاوز 
متو�شط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�شرة ماليني ريال �شعودي خالل الثني ع�شرة �شهرًا 
املا�شية. ج( اأن يكون حا�شاًل على ال�شهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من 

قبل الهيئة. 10( اأي اأ�شخا�ض اآخرين حتددهم الهيئة.

وت�شتمر  2017/02/05م(  )املوافق  هـ   1438/05/08 الأحد  يوم  يف  الطرح  فرتة  تبداأ 
هـ   1438/05/13 اجلمعة  يــوم  وهــو  الكتتاب  اإغــالق  يــوم  �شاملة  ــام  اأي  )6( �شتة  ملــدة 
الطرح«(. وميكن تقدمي طلبات الكتتاب عن طريق  )املوافق 2017/02/10م( )»فرتة 
ل�سروط  �لطرح(  وتعليمات  و�أحكام  �لق�سم )�سروط  �لرجاء مر�جعة  كابيتال.  �ال�ستثمار 

واأحكام الكتتاب. 

الطرح.  قبل  خارجها  اأو  اململكة  داخل  �شواء  �شوق  اأي  يف  ال�شركة  اأ�شهم  تداول  ي�شبق  مل 
وقد تقدمت �ل�سركة بطلب للهيئة لت�سجيل �الأ�سهم وقبول �إدر�جها يف �ل�سوق. ومت تقدمي 
باملتطلبات كافة ومت �حل�سول  �لهيئة ومت �ال�ستيفاء  �لتي طلبتها  �ملوؤيدة  �مل�ستند�ت  كافة 
يف  مبا  املوازية،  ال�شوق  يف  الإدراج  وقبول  الت�شجيل  بطلب  املتعلقة  املوافقات  جميع  على 
ذلك ن�شرة الإ�شدار هذه. ومن املتوقع اأن يبداأ تداول الأ�شهم يف ال�شوق املوازية يف وقت 
قريب بعد النتهاء من عملية تخ�شي�ض الأ�شهم وا�شتيفاء جميع املتطلبات النظامية ذات 
واإجراءات الكتتاب يف  »التواريخ املهمة  التفا�شيل الرجاء مراجعة  العالقة )للمزيد من 

�ل�سفحة »ط«(.

حتتوي ن�شرة الإ�شدار هذه على معلومات قدمت بح�شب متطلبات قواعد الت�شجيل والإدراج يف ال�شوق املوازية ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية باململكة العربية ال�شعودية )امل�شار اإليها بـ 
»الهيئة«(. ويتحمل اأع�شاء جمل�ض الإدارة الذين تظهر اأ�شماوؤهم على ال�شفحة )24( جمتمعني ومنفردين كامل امل�شوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�شدار هذه، ويوؤكدون 
بح�شب علمهم واعتقادهم، بعد اجراء جميع الدرا�شات املمكنة والى احلد املعقول، اأنه لتوجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�شمينها هذه الن�شرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيه 
م�شللة. ول تتحمل الهيئة و�شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( اأي م�شوؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقة هذ الن�شرة اأو اكتماله، وتخليان اأنف�شهما 
�شراحة من اأي م�شوؤولية مهما  كانت عن اأي خ�شارة تنتج عما ورد يف هذه الن�شرة اأو العتماد على اأي جزء منه. ويجب على الراغبني يف �شراء الأ�شهم املطروحة مبوجب هذه الن�شرة 

حتري مدى �شحة املعلومات املتعلقة بالأ�شهم حمل الطرح. ويف حال تعذر فهم حمتويات هذه الن�شرة، يجب ا�شت�شارة م�شت�شار مايل مرخ�ض له 

�شدرت ن�شرة الإ�شدار هذه بتاريخ 1438/05/02هـ )املوافق 2017/01/30م(

ن�سرة الإ�سدار لطرح اأ�سهم في ال�سوق الموازية

�سركة مطابخ ومطاعم ريدان هي �سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030180055

ال�سادر بتاريخ 1429/06/11هـ )املوافق 2008/06/15م(

طرح �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون األف )6.750.000( �سهم عادي ب�سعر طرح يبلغ اثنان وثالثون )32( ريال �سعودي لل�سهم الواحد 

فرتة الطرح:     من 1438/05/08هـ )املوافق 2017/02/05م(

        اإلى 1438/05/13هـ )املوافق 2017/02/10م(

الم�ست�سار المالي ومدير الكتتاب





ب

إشعار مهم
حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه )"ن�سرة الإ�سدار"( على تفا�سيل وافية عن �سركة مطابخ ومطاعم ريدان )"ال�سركة" اأو "�سركة ريدان"( وعن الأ�سهم املطروحة 
لالكتتاب. وعند تقدمي طلبات الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب، �ستتم معاملة امل�ستثمرين على اأ�سا�س اأن طلبـاتهم ت�ستنـد اإلى املعلـومات التي حتتـويها 
الإلكرتوين:  ال�سركة  موقع  زيارة  اأو عن طريق  الكتتاب  مدير  ومن  لل�سركة  الرئي�سي  املقر  منه من  ن�سخ  على  والذي ميكن احل�سـول  الإ�سدار هذه  ن�سرة 

.www.cma.org.sa :اأو موقع هيئة ال�سوق املالية www.icap.com.sa :اأو موقع امل�ست�سار املايل www.Raydan.com.sa

لقد قامت ال�سركة بتعيني �سركة ال�ستثمار لالأوراق املالية والو�ساطة )"امل�ست�سار املايل"( وذلك فيما يتعلق بطرح اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية )"الكتتاب"(.

حتتوي ن�سرة الإ�سدار على معلومات قدمت بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية 
املعلومات  دقة  عن  امل�سوؤولية  كامل  ومنفردين  )وامل�سار اإليها بـ "الهيئة"(. ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة "24" جمتمعني 
الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه، ويوؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي 
عدم ت�سمينها ن�سرة الإ�سدار اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل الهيئة و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه 
الن�سرة، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف ن�سرة الإ�سدار 

هذه اأو عن العتماد على اأي جزء منه.

اإن املعلومات التي ت�سمنتها ن�سرة الإ�سدار هذه يف تاريخ اإ�سداره عر�سة للتغيري، ل�سيما اأن الو�سع املايل لل�سركة وقيمة اأ�سهم الطرح ميكن اأن تتاأثر ب�سكل �سلبي 
الأخرى اخلارجة عن  العوامل  اأو  وال�سيا�سية  القت�سادية  العوامل  اأو غريها من  وال�سرائب  الفائدة  الت�سخم ومعدلت  امل�ستقبلية مثل عوامل  للتطورات  نتيجة 
�سيطرة ال�سركة )راجع الق�سم رقم  2 - "عوامل املخاطرة" من ن�سرة الإ�سدار هذه(. ول يجوز اعتبار تقدمي ن�سرة الإ�سدار هذه اأو اأية معلومات �سفهية اأو كتابية 
متعلقة باأ�سهم الطرح اأو تف�سريها اأو العتماد عليها، باأي �سكل من الأ�سكال، على اأنها وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن حتقق اأي اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية.

اأو اأي من م�ست�ساريها للم�ساركة يف عملية الكتتاب. وتعترب  اإدارتها  ل يجوز اعتبار ن�سرة الإ�سدار هذه مبثابة تو�سية من جانب ال�سركة اأو من اأع�ساء جمل�س 
املعلومات املوجودة يف ن�سرة الإ�سدار هذه ذات طبيعة عامة مت اإعدادها بدون الأخذ يف العتبار الأهداف ال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع املايل اأو الحتياجات 
ال�ستثمارية اخلا�سة. ويتحمل كل م�ستلم لن�سرة الإ�سدار هذه، وقبل اتخاذ قرار بال�ستثمار، م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية من م�ست�سار مايل مرخ�س 
له من قبل الهيئة بخ�سو�س الكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا ال�ستثمار واملعلومات الواردة بخ�سو�سه يف ن�سرة الإ�سدار هذه لالأهداف والأو�ساع والحتياجات 

املالية اخلا�سة به.

يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم الطرح على ال�سرائح التالية: 1( اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س. 2( عمالء �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال 
االإدارة �سريطة اأن يكون ال�سخ�ص املرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من اتخاذ القرارات اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح واال�ستثمار يف ال�سوق املوازية 
نيابة عن العميل دون احلاجة الى احل�سول على موافقة م�سبقة منه. 3(حكومة اململكة، اأو اأي جهة حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، واأي 
�سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز الإيداع. 4( ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة 
اأعمال الدارة. 5( ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 6( �سناديق ال�ستثمار. 7( م�ستثمرون اأجانب موؤهلون. 8( اأي 
اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع. 9( اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف 
اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية: اأ( اأن يكون قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون 
ريال �سعودي ول تقل عن ع�سر �سفقات يف كل ربع �سنة خالل الثني ع�سرة �سهرًا املا�سية. ب( اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال 
�سعودي خالل الثني ع�سرة �سهرًا املا�سية. ج( اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. 10( اأي اأ�سخا�س اآخرين 

حتددهم الهيئة.

�سيتم الطرح خالل الفرتة من يوم الأحد 1438/05/08هـ )املوافق 2017/02/05م(، اإلى يوم اجلمعة 1438/05/13هـ )املوافق 2017/02/10م(.

يطلب كال من ال�سركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�سار املايل من متلقي ن�سرة الإ�سدار هذه الطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح اأو بيع اأ�سهم 
الطرح ومراعاة التقيد بها.
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بيانات القطاع والسوق
اإن البيانات املتعلقة بالقطاع وال�سوق الواردة يف هذه الن�سرة، قد مت احل�سول عليها من �سركة بينة بارترنز "�سركة بينة". ويعتقد اأن تقديرات وحتليالت هذا 
الن�سرة( مل يقوموا  اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )هـ( و )و( من هذه  ال�سركة )املو�سحة  اأي من م�ست�ساري  اأو  امل�ست�سار املايل  اأو  ال�سركة  اأن  امل�سدر موثوقة غري 

بالتحقق منها ب�سكل م�ستقل، وبالتايل، لي�س هنالك �سمان بدقتها اأو اكتمالها.

شركة بينة بارتنرز

راأ�س اخليمة، مركز الأعمال باملنطقة احلرة 4، الطابق الثامن

�س.ب. 328186 راأ�س اخليمة – الإمارات العربية املتحدة 

هاتف: 2041010 – 9717+

فاك�س: 2048501 – 9717+

www.bayina.net :موقع اإلكرتوين

info@bayina.net :بريد اإلكرتوين

بينة بارترنز هي �سركة ا�ست�سارات وبحوث مالية . وهي تتخ�س�س يف خدمات الدعم للعمليات البنكية وال�ستثمارية، خدمات فح�س العناية املهنية املالية، عالقات 
امل�ستثمرين، التدقيق الداخلي، خدمات بحوث امل�ستثمرين، وغريها من اخلدمات ح�سب الطلب التي تركز على التمويل وال�ستثمار. تاأ�س�ست بينة بارترنز يف عام 
2009 ولديها فريق من 17 فردا من ذوي خلفيات خمتلفة يف جمال اخلدمات املالية مبا يف ذلك الأعمال امل�سرفية ال�ستثمارية، والبحوث، وعالقات امل�ستثمرين، 
واملراجعة والتدقيق الداخلي. عملت بينة بارترنز على عمليات بنكية وا�ستثمارية مبا يف ذلك دعم عمليات الندماج وال�ستحواذ والتمويل املختلفة يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي وتقدم هذه اخلدمات اإلى قاعدة العمالء املتنوعة مبا يف ذلك ال�سركات واملكاتب ال�ستثمارية العائلية.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن �سركة بينة بارترنز اأو اأي من العاملني فيها اأو اأقاربهم والأطراف ذوي العالقة ل ميلكون اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة، 
كما اأنها قد اأعطت موافقة خطية على ن�سر الإفادات التي قدمتها �سمن هذه الن�سرة بق�سم "نبذة عن ال�سوق" ب�سيغتها ون�سها كما وردت واأنه مل يتم �سحب 

تلك املوافقة حتى تاريخ اإ�سدار هذ الن�سرة.

المعلومات المالية
اإن القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م والإي�ساحات املرفقة بها والتي مت اإدراجها يف ن�سرة الإ�سدار هذه، قد مت اإعدادها وفقًا 
ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. متت مراجعة القوائم املالية للعام 2015م من قبل �سركة ديلويت اآند تو�س – بكر ابو اخلري 

و�سركائهم - حما�سبون قانونيون. هذا، وتقوم ال�سركة باإ�سدار بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد مت اإعداد التوقعات التي ت�سمنتها ن�سرة الإ�سدار هذه على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف الت�سغيل امل�ستقبلية عن تلك الفرتا�سات، 
وبالتايل، فاإنه ل يوجد �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات. وتوؤكد ال�سركة باأن الإفادات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه متت بناًء على 
العناية املهنية الالزمة. متثل بع�س التوقعات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار "اإفادات م�ستقبلية"، وي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�س 
لهذه  النافية  ال�سيغ  "ُيخمن" اأو  "�سيكون" اأو  املتوقع" اأو  "من  "ينبغي" اأو  "�سوف" اأو  "رمبا" اأو  الكلمات مثل "تخطط" اأو "تقدر" اأو "تعتقد" اأو "تتوقع" اأو 
املفردات وغريها من املفردات املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه الإفادات وجهة نظر ال�سركة احلالية فيما يتعلق باأحداث م�ستقبلية ولكنها لي�ست 
�سمانًا لالأداء امل�ستقبلي. كما اأن هناك العديد من العوامل التي قد توؤثر يف الأداء الفعلي اأو الإجنازات اأو النتائج التي حتققها ال�سركة وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل 
كبري عما كان متوقعًا �سراحًة اأو �سمنيًا يف الإفادات امل�ستقبلية املذكورة. وقد مت ا�ستعرا�س بع�س املخاطر اأو العوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورة 
حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو الأمور غري املتيقنة اأو  حال  ويف   ."3" �سفحة  يف  هذه  الإ�سدار  ن�سرة  اأكرث تف�سياًل يف ق�سم "عوامل املخاطرة" من 

ثبت عدم �سحة اأو دقة اأي من الفرتا�سات التي مت العتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف ن�سرة الإ�سدار.
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دليل الشركة
جمل�س اإدارة ال�شركة

عدد االأ�شهم اململوكةالعمراجلن�شيةال�شفةاملن�شباال�شم

742.700.000�سعوديغري م�ستقل -غري تنفيذيالرئي�سال�سيد/ عو�س اهلل بن احمد بن عاي�س الهميعي ال�سلمي

542.700.000�سعوديغري م�ستقل – غري تنفيذينائب رئي�س املجل�سال�سيد/ نا�سر بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي

529.450.000�سعوديغري م�ستقل -تنفيذيع�سو – الع�سو املنتدبالدكتور/ من�سور بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي

492.700.000�سعوديغري م�ستقل – غري تنفيذيع�سوال�سيد/ م�سعل بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي

421.237.500�سعوديغري م�ستقل – غري تنفيذيع�سوال�سيد/ ن�سار بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي

401.237.500�سعوديغري م�ستقل – تنفيذيع�سوال�سيد/ احمد بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي 

391.237.500�سعوديغري م�ستقل – غري تنفيذيع�سوال�سيد/ حممد بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي

351.237.500�سعوديغري م�ستقل – غري تنفيذيع�سوال�سيد/ خالد بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي

امل�سدر: �سركة مطابخ ومطاعم ريدان

عنوان الشركة

�شركة مطابخ ومطاعم ريدان

جدة، حي ال�سفا

�س.ب. 138680، جدة 21323

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6781177 )12( 966+

فاك�س: 6780505 )12( 966+

info@raydan.com.sa :بريد اإلكرتوين

www.raydan.com.sa :موقع اإلكرتوين

ممثل ال�شركة املفو�س االأول

د. من�سور عو�س اهلل ال�سلمي

ع�سو جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب 

جدة، حي ال�سفا

�س.ب. 138680، جدة 21323

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6781177 )12( 966+

جوال: 508888850 966+

فاك�س: 6780505 )12( 966

mansour@raydan.com.sa :بريد اإلكرتوين

ممثل ال�شركة املفو�س الثاين

د. فوزان عبداهلل احلارثي

املدير التنفيذي

جدة، حي ال�سفا

�س.ب. 138680، جدة 21323

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6781177 )12( 966+

جوال: 59313888 966+

فاك�س: 6780505 )12( 966

f.harthy@raydan.com.sa :بريد اإلكرتوين

�شكرتري جمل�س االإدارة واأمني �شر املجل�س

نا�سر من�سور عو�س اهلل ال�سلمي

جدة، حي ال�سفا

�س.ب. 138680، جدة 21323

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6781177 )12( 966+

جوال: 567770377 966+

فاك�س: 6780505 )12( 966+

n.mansour@raydan.com.sa :بريد اإلكرتوين
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سوق األسهم

�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تـداول(

اأبراج التعاونية، 700 طريق امللك فهد

�س.ب 60612، الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2181200 )11( 966+

فاك�س: 2181260 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :موقع اإلكرتوين

 info@tadawul.com.sa :بريد اإلكرتوين

المستشارون

امل�شت�شار املايل ومدير االكتتاب

�شركة اال�شتثمار للأوراق املالية والو�شاطة )اال�شتثمار كابيتال(

طريق امللك فهد – حي العقيق

�س.ب 6888، الريا�س 11452

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2547666 )11( 966+ 

فاك�س: 4892653 )11( 966+

www.icap.com.sa :موقع اإلكرتوين

info@icap.com.sa :بريد اإلكرتوين

املحا�شب القانوين

ديلويت اآند تو�س – بكر اأبو اخلري و�شركائهم

جدة، �سارع املدينة

�س.ب 442 جدة 21411

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6572725 )12( 966+

فاك�س: 6572722 )12( 966+

 www.deloitte.com :موقع اإلكرتوين

mawartany@deloitte.com :بريد اإلكرتوين

م�شت�شار العناية املهنية املالية

براي�س وتر هاو�س كوبر

برج اململكة – طريق امللك فهد

�س ب 8282، الريا�س 11482 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2110400 )11( 966+

فاك�س: 2110401 )11( 966+

www.pwc.com :موقع اإلكرتوين

khalid.madhar@sa.pwc.com :بريد اإلكرتوين
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امل�شت�شار القانوين

�شركة الدكتور �شلطان امل�شعود وم�شاركو√ حمامون وم�شت�شارون بالتعاون مع �شريمن 
و �شتريلن≠ ل�ل�ب

مركز اململكة – الدور 24 – طريق امللك فهد

�س ب 90217، الريا�س 11613

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2112000 )11( 966+

فاك�س: 2112727 )11( 966+

www.shearman.com :موقع اإلكرتوين

info@sa.sherman.com:بريد اإلكرتوين

 

م�شت�شار درا�شة ال�شوق

�شركة بينة بارتÔز 

راأ�س اخليمة، مركز الأعمال باملنطقة احلرة 4، الطابق الثامن

�س.ب. 328186 راأ�س اخليمة

الإمارات العربية املتحدة 

هاتف: 2041010 – 9717+

فاك�س: 2048501 – 9717+

www.bayina.net :موقع اإلكرتوين

info@bayina.net :بريد اإلكرتوين

بال�سكل  اإفاداتهم  اأ�سمائهم و�سعاراتهم وعلى ت�سمني  اإلى  الإ�سارة  الكتابية على  اأعاله موافقاتهم  القانوين املذكورين  امل�ست�سارين واملحا�سب  تنويه: قدم جميع 
وامل�سمون الواردين يف ن�سرة الإ�سدار هذه. ومل يقم اأي منهم ب�سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. ول ميتلك اأي من امل�ست�سارين اأو املحا�سبني القانونيني 

اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه.
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ملخص الطرح
يجب على امل�ستثمرين الراغبني يف الكتتاب يف اأ�سهم الطرح قراءة ن�سرة الإ�سدار كامله قبل اتخاذ قرارهم ال�ستثماري املتعلق بالكتتاب يف هذه الأ�سهم.

�سركة مطابخ ومطاعم ريدان، �سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030180055 ال�سادر من مدينة جدة بتاريخ ال�سركة
1429/06/11هـ )املوافق 2008/06/15م( ومبوجب قرار وزير التجارة وال�سناعة رقم )149/ق( وتاريخ 1429/04/29هـ )املوافق 

2008/05/05م(. 

يتمثل ن�ساط ال�سركة يف اقامة مطاعم بيع وجبات الوالئم العربية وخدمات االعا�سة املطهية وغري املطهية و اقامة احلفالت وادارة وت�سغيل ملخ�س اأن�سطة ال�سركة
ومتلك وان�ساء مطاعم لل�سركة وللغري وادارة امل�سانع التي تن�سئها ال�سركة ومتلك وان�ساء العقارات ل�سالح ال�سركة وجتارة اجلملة والتجزئة 

يف احللويات وبيع و�سراء املوا�سي واملقاولت العامة املتكاملة وال�سترياد والت�سدير ل�سالح ال�سركة واخلدمات التجارية. 

هم امل�ساهمني الذين تظهر اأ�سماوؤهم ون�سبة ملكيتهم يف اجلدول التايل: امل�ساهمون البائعون

بعد الطرحقبل الطرحامل�شاهمم

القيمةالن�شبةعدد االأ�شهم
)ريال �شعودي(

القيمةالن�شبةعدد االأ�شهم
)ريال �شعودي(

18.900.000 8.40%1.890.000 1227.000.000%2.700.000ال�سيد/ عو�س اهلل بن احمد بن عاي�س الهميعي ال�سلمي1

66.150.000 29.40%6.615.000 4294.500.000%9.450.000ال�سيد/ من�سور بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي2

18.900.000 8.40%1.890.000 1227.000.000%2.700.000ال�سيد/ نا�سر بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي3

18.900.000 8.40%1.890.000 1227.000.000%2.700.000ال�سيد/ م�سعل بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي4

8.662.500 3.85%866.250 5.512.375.000%1.237.500ال�سيد/ ن�سار بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي5

8.662.500 3.85%866.250 5.512.375.000%1.237.500ال�سيد/ احمد بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي6

8.662.500 3.85%866.250 5.512.375.000%1.237.500ال�سيد/ حممد بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي7

8.662.500 3.85%866.250 5.512.375.000%1.237.500ال�سيد/ خالد بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي8

225.000.000 مائتان وخم�س وع�سرون مليون ريال �سعوديراأ�س مال ال�سركة احلايل

اإجمايل عدد الأ�سهم القائمة وامل�سدرة 
قبل الطرح

22.500.000 اثنان و ع�سرون مليون وخم�سمائة األف �سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل

)10( ع�سرة ريال �سعودي لل�سهم الواحدالقيمة ال�سمية

 6.750.000�ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون األف �سهم عادياإجمايل عدد اأ�سهم الطرح

30%ن�سبة الأ�سهم املطروحة من راأ�س املال

32 ريال �سعودي لل�سهم تدفع بالكامل عند الكتتاب�سعر الطرح

216.000.000 ريال �سعودياإجمايل قيمة الطرح

 �سوف يتم توزيع �سايف متح�سالت الطرح البالغة )210.763.666( ريال �سعودي )بعد خ�سم م�ساريف الطرح املقدرة بحوايل ا�ستخدام متح�سالت الطرح
)5.236.334( ريال �سعودي على امل�ساهمني البائعني على اأ�سا�س تنا�سبي بح�سب عدد الأ�سهم التي ميلكها كل م�ساهم بائع من اأ�سهم 

الطرح. ولن حت�سل ال�سركة على اأي جزء من متح�سالت الطرح )للمزيد من التفا�سيل الرجاء مراجعة الق�سم  11 - )ا�ستخدام 
متح�سالت الطرح (.

اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س.( 1فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

عمالء �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة اأعمال االإدارة �سريطة اأن يكون ال�سخ�ص املرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من اتخاذ ( 2
القرارات اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة الى احل�سول على موافقة 

م�سبقة منه. 

حكومة اململكة، اأو اأي جهة حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، واأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز ( 3
الإيداع.

ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال الدارة.( 4

ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.( 5

�سناديق ال�ستثمار.( 6

م�ستثمرون اأجانب موؤهلون.( 7

اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع.( 8



ح

اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية: اأ) اأن يكون ( 9فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل عن ع�سر �سفقات يف كل ربع �سنة 
خالل الثني ع�سرة �سهرًا املا�سية. ب) اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سرة 

�سهرًا املا�سية. ج) اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.

اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.( 10

5.236.334  ريال �سعوديتكاليف الطرح

�سوف يوفر مدير الكتتاب طلبات الكتتاب للم�ستثمرينطريقة الكتتاب

احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن 
الكتتاب فيها

ليوجد

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن 
الكتتاب فيها

ليوجد

احلد الأعلى لعدد الأ�سهم التي ميكن 
الكتتاب فيها

1.124.999 �سهم

قيمة احلد الأعلى لعدد الأ�سهم التي ميكن 
الكتتاب فيها

35.999.968 ريال �سعودي

تبداأ يوم الأحد 1438/05/08 هـ )املوافق 2017/02/05 م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اجلمعة 1438/05/13 هـ )املوافق 2017/02/10 م(. فرتة الطرح

�سوف يتم اإعادة فائ�س الكتتاب )اإن وجد( اإلى املكتتبني دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب. و�سوف يتم الإعالن عن عملية طريقة تخ�سي�س الأ�سهم ورد الفائ�س 
التخ�سي�س ورد الفائ�س )اإن وجد( يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س 1438/05/19 هـ )املوافق 2017/02/16م(.

ت�ستحق اأ�سهم الطرح ن�سيبها من اأية اأرباح تعلن عنها ال�سركة وتدفعها من تاريخ ن�سرة الإ�سدار وال�سنوات املالية التي تليها.الأحقية يف الأرباح

لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ولي�س لأي م�ساهم اأية حقوق ت�سويت تف�سيلية. ويحمل كل �سهم من الأ�سهم املطروحة حق الت�سويت، حقوق الت�سويت
ولكل احلق يف ح�سور اجلمعية العامة والت�سويت فيها. ويجوز للم�ساهم تفوي�س اأي م�ساهم اآخر، من غري اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو 

موظفيها، لينوب عنه يف ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة والت�سويت على قراراتها

�سيخ�سع الأ�سخا�س الذين تظهر هذه الن�سرة ملكيتهم لأ�سهم يف ال�سركة )انظر �سفحة ي( لقيود تداول على اأ�سهمها ملدة 12 �سهر من القيود املفرو�سة على الأ�سهم
تاريخ بدء تداول الأ�سهم. ويجوز لهم بعد انتهاء فرتة احلظر هذه الت�سرف يف اأ�سهمهم دون احلاجة احل�سول على موافقة م�سبقة من 

الهيئة.

هنالك خماطر معينة تتعلق بال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة. وقد متت مناق�سة عوامل املخاطرة هذه يف ق�سم "عوامل املخاطرة" ويتوجب عوامل املخاطرة
درا�ستها بعناية قبل اتخاذ القرار بال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة.

مل ي�سبق تداول اأ�سهم ال�سركة يف اأي �سوق لالأ�سهم �سواءا داخل اململكة اأو خارجها، وقد تقدمت ال�سركة بطلب للهيئة لت�سجيل اأ�سهمها يف ت�سجيل وتداول الأ�سهم
ال�سوق املالية ال�سعودية، وقد مت احل�سول على كافة املوافقات وامل�ستندات التي طلبتها الهيئة فيما يتعلق بن�سرة الإ�سدار وكافة املتطلبات 

الزمة لطرح الأ�سهم. ومن املتوقع اأن يبداأ تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية عقب عملية التخ�سي�س النهائية لالأ�سهم والنتهاء من جميع 
املتطلبات ذات العالقة. 

تنويه: ينبغي قراءة ق�سمي "ا�سعار مهم" و "عوامل املخاطرة" الواردين يف ن�سرة الإ�سدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ اأيّ قرار بال�ستثمار يف اأ�سهم الطروح. 
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تواريخ مهمة للمكتتبين

التـــــــــاريخاجلدول الزمني املتوقع للطرح

يبداأ الكتتاب من يوم الأحد 1438/05/08هـ )املوافق 2017/02/05م( اإلى ال�ساعة فرتة الطرح
4:00 م�ساءا من يوم اجلمعة 1438/05/13هـ )املوافق 2017/02/10م(

ال�ساعة 4:00 م�ساءا من يوم اجلمعة 1438/05/13هـ )املوافق 2017/02/10م(اآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب

يوم اجلمعة 1438/05/13هـ )املوافق 2017/02/10م(تاريخ انتهاء مرحلة الكتتاب واآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب

يوم الأربعاء 1438/05/18هـ )املوافق 2017/02/15م(اآخر موعد ل�سداد قيمة الكتتاب بناء على عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل مكتتب

يوم الأثنني 1438/05/16هـ )املوافق 2017/02/13م(الإعالن عن التخ�سي�س النهائي لأ�سهم الطرح

�سيتم دفع مبالغ التعوي�س، اإن وجدت، يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س 1438/05/19هـ اإعادة مبالغ الكتتاب الفائ�سة )اإن وجد(
)املوافق 2017/02/16م(

يتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات والنتهاء التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق
من جميع الجراءات النظامية ذات العالقة. و�سيتم الإعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف 

)www.tadawul.com.sa( ال�سحف املحلية وموقع تداول

تنويه: جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني اأعاله تقريبية. و�سيتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�سحف املحلية يف اململكة وعرب موقع تداول 
.)www.tadawul.com.sa( الإلكرتوين على الإنرتنت

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر الكتتاب على ال�سرائح التالية:

اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س.- 1
عمالء �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة اأعمال االإدارة �سريطة اأن يكون ال�سخ�ص املرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من اتخاذ القرارات اخلا�سة - 2

بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة الى احل�سول على موافقة م�سبقة منه. 
حكومة اململكة، اأو اأي جهة حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، واأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز الإيداع.- 3
ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال الدارة.- 4
ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.- 5
�سناديق ال�ستثمار.- 6
م�ستثمرون اأجانب موؤهلون. - 7
اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع.- 8
اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية: اأ) اأن يكون قد قام ب�سفقات - 9

يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل عن ع�سر �سفقات يف كل ربع �سنة خالل الثني ع�سرة �سهرًا 
املا�سية. ب) اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سرة �سهرًا املا�سية. ج) اأن يكون حا�ساًل على 

ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.- 10

�سوف تتوفر مناذج طلبات الكتتاب للمكتتبني خالل فرتة الطرح لدى مدير الكتتاب، ويتعني على املكتتب ا�ستيفاء طلبات الكتتاب وفقا للتعليمات املبينة يف ن�سرة 
االإ�سدار ومنوذج طلب االكتتاب. ويجب على كل مكتتب اأن يوافق على كل ال�سروط واالأحكام واأن ي�ستكمل كافة االأق�سام ذات ال�سلة يف منوذج طلب االكتتاب. 
حتتفظ ال�سركة باحلق يف رف�ص اأي منوذج طلب اكتتاب، جزئيا اأو كليا، يف حالة عدم الوفاء باأي من �سروط االكتتاب واأحكامه اأو عدم اتباع التعليمات ح�سب 
الأ�سول ويف حينه. ليجوز اإدخال تعديالت على منوذج طلب الكتتاب اأو �سحبه مبجرد تقدميه. وعالوة على ذلك، ميثل منموذج طلب الكتتاب، فور تقدميه، اتفاقا 

ملزما قانونيا بني املكتتب وال�سركة )راجع ق�سم "�سروط وتعليمات االكتتاب"(.

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�س املعلومات الأ�سا�سية هذا اإلى اإعطاء نبذة موجزة عن املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار. ونظرا لكونه ملخ�س فاإنه لي�ستمل على جميع املعلومات 
التي قد تهم املكتتبني. ويتعني على الراغبني يف الكتتاب باأ�سهم ال�سركة قراءة ن�سرة الإ�سدار باأكملها قبل اتخاذهم قرار بال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح من عدمه. 
ويكون للتعريفات والخت�سارات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه نف�س املعاين املعطاة لها يف الق�سم رقم  1 - "التعريفات وامل�سطلحات" واأماكن اأخرى من ن�سرة 

الإ�سدار. 
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الشركة
و  التجارة  وزير  قرار  مبوجب  �سعودية  مقفلة  م�ساهمة  ك�سركة  ريدان"(،  "�سركة  تاأ�س�ست �سركة مطابخ ومطاعم ريدان )ي�سار اإليها فيما بعد بـ "ال�سركة" اأو 
ال�سناعة رقم )149/ق( وتاريخ 1429/04/29هـ )املوافق 2008/05/05م( باإعالن التاأ�سي�س وفقا لل�سجل التجاري رقم 4030180055 ال�سادر من مدينة جدة 
بتاريخ 1429/06/11هـ )املوافق 2008/06/15م(. ويبلغ راأ�س مال ال�سركة مائتان وخم�سة وع�سرون مليون )225.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى اثنان 

وع�سرون مليون وخم�سمائة األف )22.500.000( �سهم بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. 

امل�شاهمون يف ال�شركة قبل وبعد الطرح )"امل�شاهمون البائعون"(

بعد الطرحقبل الطرحامل�شاهمم

القيمةالن�شبةعدد االأ�شهم
)ريال �شعودي(

القيمةالن�شبةعدد االأ�شهم
)ريال �شعودي(

18.900.000 8.40%1.890.000 1227.000.000%2.700.000ال�سيد/ عو�س اهلل بن احمد بن عاي�س الهميعي ال�سلمي1

66.150.000 29.40%6.615.000 4294.500.000%9.450.000ال�سيد/ من�سور بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي2

18.900.000 8.40%1.890.000 1227.000.000%2.700.000ال�سيد/ نا�سر بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي3

18.900.000 8.40%1.890.000 1227.000.000%2.700.000ال�سيد/ م�سعل بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي4

8.662.500 3.85%866.250 5.512.375.000%1.237.500ال�سيد/ ن�سار بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي5

8.662.500 3.85%866.250 5.512.375.000%1.237.500ال�سيد/ احمد بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي 6

8.662.500 3.85%866.250 5.512.375.000%1.237.500ال�سيد/ حممد بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي7

8.662.500 3.85%866.250 5.512.375.000%1.237.500ال�سيد/ خالد بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي8

األنشطة الرئيسية للشركة

يتمثل ن�ساط ال�سركة يف اقامة مطاعم بيع وجبات الوالئم العربية وخدمات االعا�سة املطهية وغري املطهية و اقامة احلفالت وادارة وت�سغيل ومتلك وان�ساء مطاعم 
لل�سركة وللغري وادارة امل�سانع التي تن�سئها ال�سركة ومتلك وان�ساء العقارات ل�سالح ال�سركة وجتارة اجلملة والتجزئة يف احللويات وبيع و�سراء املوا�سي واملقاولت 

العامة املتكاملة وال�سترياد والت�سدير ل�سالح ال�سركة واخلدمات التجارية.

رؤية الشركة

ارتكزت مطاعم ريدان فى رحلتها العامرة بالنجاح على روؤية ذات خطوط وا�سحة واأعلنت بعنوان �سريح اأن تاأ�سي�سها ياأتى لتقدمي خدمة جمتمعية من خالل 
وجبات عربية �سحية تنا�سب الذوق العربي يف جو ميلوؤه كرم ال�سيافة ولعل القارىء باإمعان حلروف الروؤية التي ر�سمتها جمموعة ريدان لنف�سها يتاأكد له اأنها روؤية 

تدور حول ال�سحة وال�سيافة وتتحرك فى الفلك العربي الأ�سيل.

رسالة الشركة

اجلودة هى الكلمة التي خل�ست بها ريدان ر�سالتها للعمالء الواثقني بها حيث حر�ست ال�سركة على توفري البيئة ال�سحية لرتبية موا�سي ريدان البلدية وكذلك 
امل�سار املثايل للذبح اليومي الطازج والذي قد ي�سل اإلى 6 مرات يف اليوم الواحد حتت اإ�سراف طبي بيطري عايل امل�ستوى من اأطباء ذوي خربة عري�سة يف هذا 
املجال كل هذه اخلطوات تتم قبل اأن حتمل ريدان اأطباقها للعمالء هذا مع اختيار منوذجي لأف�سل اأنواع الأرز وال�سمن والبهارات اإلى اآخره من املواد امل�ستخدمة .

استراتيجية الشركة

تعزيز مركز ال�سركة التناف�سي عرب الرتويج لعالمتها التجارية وا�سمها يف ال�سوق املحلي واملنطقة �
الرتكيز على تطوير املنتجات و�سمان جودتها �
توثيق العالقة مع العمالء احلاليني بتلبية طلباتهم واحلفاظ يف ذات الوقت على اأعلى معايري اجلودة �
موا�سلة حت�سني العمليات الت�سغيلية من خالل تر�سيد التكاليف �
توثيق العالقة مع املوردين احلالني �
الهتمام باإدارة راأ�س املال العامل وتوطيد ال�سراكة مع املوؤ�س�سات املالية �



ك

قيم الشركة

تتبنى ال�سركة جمموعة من القيم والأخالقيات التي من �ساأنها حتديد م�سوؤوليات ال�سركة وواجباتها جتاه عمالئها ومن�سوبيها والأطراف ذات العالقة، وتقوم 
ا�سرتاتيجية ال�سركة على جمموعة من القيم الأ�سا�سية التي تعمل من خاللها على حتقيق اأهدافها:

االأخلقيات والنزاهة: نطور وننمي اأعمـال ال�سركـة مـع اللتــزام بالنواحي الأخالقية وعدم التهاون فيها لعدم التاأثري على نزاهة ال�سركة و�سمعتها. ونعمل �سمن 
روؤية ال�سركة واأهدافها ونطبق اأعلى امل�ستويات املهنية والأخالقية يف تعاملنا مع اأ�سحاب امل�سلحة ومع بع�سنا البع�س.

ال�شفافية: نلتزم مببداأ ال�سفافية الكامل يف تعاملنا مع اأ�سحاب امل�سلحة، ونهدف اإلى خلق بيئة عمل تتميز بو�سوحها وم�سداقيتها ونزاهتها. 

االلتزام: نحرتم التزاماتنا جتاه اأ�سحاب امل�سلحة عن طريق بناء وتكوين بيئة عمل مهنية ملن�سوبي ال�سركة تنمو وتزدهر ونبني عالقة مربحة مع �سركائنا ونفي 
مب�سوؤولية ال�سركة الجتماعية. 

امل�شاءلة: نتحمل امل�سوؤولية الكاملة لأعمالنا متم�سكني بالوفاء بالتزاماتنا وتوقعاتنا ومتطلباتنا ونعرتف باأخطائنا واأي�سا نحتفل بنجاحاتنا. 

القيادة: ن�سعى جاهدين لنكون قدوة للغري يف كل ما نقوم به. وهذا يعني اأن نكون رائدين يف الفر�س ال�ستثمارية والأفكار املبتكرة واخلربة والقدرات التنفيذية 
وخلق القيمة.

االأداء: ن�سعى جاهدين للتفوق يف كل ما نقوم به، ونركز على تقدمي اأعلى العوائد بعد احت�ساب املخاطر وخلق قيمة م�سافة تفوق التوقعات. 

ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

تتمتع ال�سركة بعدد من املزايا التناف�سية منها:

لديها خربة كبرية يف جمال العمل. �
القوة املالية والأداء املميز لل�سركة. �
املقدرة على املحافظة على الكفاءات وتطويرها �
خربات امل�ساهمني البائعني الوا�سعة والعميقة يف املجال �
متتلك ال�سركة فريق متخ�س�س وذي خربة كبرية يف جمال العمل. �
القدرة على ا�ستقطاب كوادر موؤهلة لتن�سيط اأعمالها. �

ملخص المعلومات المالية
اإن ملخ�س القوائم املالية الوارد اأدناه مبني على القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م ، مبا يف ذلك الإي�ساحات 

املرفقة وبالتايل يجب قراءته مقرتنًا بها.

قائمة الدخل

ال�شنة املنتهية يف 31 )مليون ريال(
دي�شمرب 2013م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2014م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2015م

208.58255.21314.13املبيعات

-244.36-205.90-170.86تكلفة املبيعات

37.7249.3169.76الربح الإجمايل

-2.75-3.71-2.06م�ساريف بيع وت�سويق

-16.13-11.84-8.59م�ساريف عمومية وادارية

-0.40-0.40-0.40مكافاآت جمل�س الدارة 

26.6733.3650.48�سايف الربح من الأعمال

-0.020.37-ن�سيب ال�سركة من اأرباح �سركات تابعة

-2.49-0.72-م�ساريف متويلية

2.843.503.70ايرادات اأخرى



ل

قائمة الدخل

ال�شنة املنتهية يف 31 )مليون ريال(
دي�شمرب 2013م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2014م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2015م

29.5136.1751.70الربح ال�سايف قبل الزكاة

-1.48-2.03-1.01الزكاة

28.5034.1450.22الربح ال�سايف

قائمة املركز املايل

ال�شنة املنتهية يف 31 )مليون ريال(
دي�شمرب 2013م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2014م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2015م

34.5061.2577.75جمموع املوجودات املتداولة

146.59268.39258.90جمموع املوجودات غري املتداولة

181.09329.64336.64جمموع املوجودات

67.3124.7561.33جمموع املطلوبات املتداولة

3.7062.5631.8جمموع املطلوبات غري املتداولة

71.0187.3193.12جمموع املطلوبات 

110.08242.33243.53جمموع حقوق امل�ساهمني 

181.09329.64336.64جمموع املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

قائمة التدفقات النقدية

ال�شنة املنتهية يف 31 )مليون ريال(
دي�شمرب 2013م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2014م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2015م

33.5741.1754.16�سايف النقد املتوفر من الأن�سطة الت�سغيلية

-3.56-132.54-11.82�سايف النقد )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

-111.9349.03-16.39�سايف النقد )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

5.3820.561.58�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

11.2316.6237.18النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

1.46--النقد املحول من ال�سركة التابعة

16.6237.1840.22النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�شنة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة



م

النسب والمؤشرات المالية

الن�شب املالية

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2013م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2014م

ال�شنة املنتهية يف 31 
دي�شمرب 2015م

38.24%36.03%64.51%ن�سبة املطلوبات حلقوق امللكية

72.34%73.51%60.79%ن�سبة حقوق امللكية لالأ�سول

27.66%26.49%39.21%ن�سبة املطلوبات لالأ�سول

14.91%10.36%15.74%العائد على الأ�سول

20.62%14.09%25.89%العائد على حقوق امللكية

22.21%19.32%18.08%هام�س اإجمايل الربح

15.98%13.38%13.66%هام�س �سايف الربح

امل�سدر: م�ستخل�سة من القوائم املالية املراجعة

املحا�سب  يقوم  و �سوف  العالقة.  اللوائح ذات  و  االأنظمة  املطلوبة يف  لل�سروط  لل�سركة و مت تعيني حما�سب قانوين م�ستويف  ال�سابق  القانوين  املحا�سب  تغيري  مت 
القانوين اجلديد بتقدمي القوائم املالية لل�سركة يف ال�سنة املنتهية يف 2016/12/31م.



ن

ملخص عوامل المخاطرة
ينبغي على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة كافة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة بعناية قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح مبا يف ذلك على وجه اخل�سو�س 

عوامل املخاطرة الواردة اأدناه، واملو�سحة ب�سكل مف�سل )بالق�سم )2( "عوامل املخاطرة"(:

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها: أ- 

خماطر عدم احل�سول على الرتاخي�س والت�ساريح وال�سهادات الالزمة وعدم جتديدها �
خماطر عدم اللتزام مبتطلبات نظام ال�سركات �
خماطر عدم تواجد اخلربة يف اإدارة ال�سركات امل�ساهمة العامة �
خماطر حداثة تطبيق قواعد حوكمة ال�سركات �
خماطر ت�سكيل جلان منبثقة عن املجل�س �
خماطر العتماد على العمالة الأجنبية �
خماطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفي�سانات والزلزل والأحداث الأخرى �
خماطر اجلودة واأذواق العمالء �
خماطر قرارات الإدارة �
خماطر �سلوك املوظفني واأخطائهم �
خماطر توطني الوظائف "ال�سعودة" �
خماطر اعتماد تو�سع وجناح ال�سركة على خربات وقدرات الإدارة العليا �
خماطر ال�سيولة و م�سادر التمويل �
خماطر عدم وفاء الغري بالإلتزامات التعاقدية �
خماطر عدم االلتزام ب�سروط وتعهدات الت�سهيالت االئتمانية �
املخاطر املتعلقة بال�سمانات املقدمة من امل�ساهمني �
خماطر العتماد على التعامالت مع الأطراف ذات العالقة �
خماطر اإ�سغال حمالت غري موؤجرة لل�سركة �
املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التاأمينية �
املخاطر املتعلقة بتحويل اأرباح �سركة مطابخ ومطاعم ريدان م�سر من م�سر اإلى اخلارج �
خماطر اأ�سعار �سرف العمالت �
خماطر الدعاوى الق�سائية �
املخاطر املتعلقة باأنظمة الت�سغيل وتقنية املعلومات �
خماطر تاأثر عمليات ال�سركة نتيجة لال�ستحواذ على الرو�سة العاملية للحلويات �
خماطر اإدارة تكاليف امل�سرتيات �
خماطر القدرة على التوظيف �
خماطر حماية امللكية الفكرية �
خماطر عدم تفعيل ق�سم املراجعة الداخلية �

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع: ب- 

خماطر املناف�سة �
خماطر اقت�ساد اململكة والقت�ساد العاملي �
خماطر البيئة التنظيمية �
املخاطر ال�سيا�سية والقت�سادية �



�س

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة: ج- 

خماطر التذبذات املحتملة يف �سعر ال�سهم �
ال�سيطرة من قبل امل�ساهمني البائعني �
خماطر حداثة ال�سوق املوازية �
خماطر عدم توفر �سوق �سابق لأ�سهم ال�سركة �
خماطر توزيع الأرباح �
خماطر طرح اأ�سهم اإ�سافية لزيادة راأ�س املال �
خماطر طرح اأ�سهم جديدة يف امل�ستقبل �
خماطر �سيولة اأ�سهم الطرح �
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التعريفات والمصطلحات. 1
)1-1(: جدول التعريفات واالخت�شارات

التعريفامل�شطلح

�سركة مطابخ ومطاعم ريدان.�سركة ريدان اأو ال�سركة اأو امل�سدر

فريق اإدارة �سركة مطابخ ومطاعم ريدان.الإدارة

جريدة اأم القرى، اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية.اجلريدة الر�سمية

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.احلكومة

�سهم من اأ�سهم ال�سركة مدفوع بالكامل بقيمة ا�سمية تبلغ 10 ريالت.ال�سهم

ال�سوق املالية ال�سعودية، النظام الآيل لتداول الأ�سهم ال�سعودية.ال�سوق املالية "تداول"

القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م.القوائم املالية 

حملة الأ�سهم يف اأي وقت.امل�ساهمون

�سركة ال�ستثمار لالأوراق املالية والو�ساطة، والتي مت تعيينها من قبل ال�سركة كم�ست�سار مايل فيما يتعلق بطرح اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق امل�ست�سار املايل 
املوازية.

�سركة ال�ستثمار لالأوراق املالية والو�ساطة.مدير الكتتاب

كل م�ساهم م�ستحق يكتتب اأو يقدم طلبًا لالكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة وفقًا ل�سروط واأحكام اإ�سدار اأ�سهم ال�سركة.املكتتب

اململكة العربية ال�سعودية. اململكة 

النظام الأ�سا�سي ل�سركة مطابخ ومطاعم ريدان املعدل وفقًا لنظام ال�سركات مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ النظام الأ�سا�سي
1438/01/23هـ )املوافق 2016/10/24م( واملعتمد من وزارة التجارة وال�ستثمار بتاريخ 1438/02/09هـ )املوافق 2016/11/09م(.

وزارة التجارة وال�ستثمار باململكة العربية ال�سعودية.الوزارة

طرح اأ�سهم ال�سركة والبالغ عددها �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون األف )6.750.000( �سهم وبقيمة اأ�سمية تبلغ 10ريالت �سعودية الطرح 
لل�سهم الواحد.

الريال ال�سعودي، العملة املحلية للمملكة العربية ال�سعودية.ريال

اجلنيه امل�سري، العملة املحلية جلمهورية م�سر العربية.جنيه م�سري

32 ريال �سعودي لكل �سهم من اأ�سهم الطرح.�سعر الطرح

الفرتة التي تبداأ من يوم الأحد 1438/05/08هـ )املوافق 2017/02/05م( اإلى يوم اجلمعة 1438/05/13هـ )املوافق 2017/02/10م(.فرتة الطرح

قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 3-151-2016 وتاريخ 22-2-قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية
1438هـ املوافق 2016/12/21م بناًء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2ه.

�سايف متح�سالت الطرح بعد خ�سم م�ساريف الطرح. �سايف املتح�سالت 

�ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون األف )6.750.000( �سهم عادي من اأ�سهم ال�سركة. اأ�سهم الطرح 

جمل�س اإدارة �سركة مطابخ ومطاعم ريدان.املجل�س اأو جمل�س الإدارة

هم م�ست�سارو ال�سركة فيما يتعلق بطرح اأ�سهم ال�سركة والواردة اأ�سماوؤهم يف �سفحة )هـ( و )و( من ن�سرة الإ�سدار.م�ست�سارو ال�سركة

ن�سرة الإ�سدار هذه املعده من قبل ال�سركة واملتعلقة بالطرح.ن�سرة الإ�سدار

نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/1/28هـ )املوافق نظام ال�سركات
2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ يف تاريخ 1437/07/25هـ )املوافق 2016/5/2م(.

منوذج طلب الكتتاب لالأ�سهم املطروحة.منوذج طلب الكتتاب

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.هيئة ال�سوق املالية اأو )الهيئة(

هم امل�ساهمون الذين ميتلكون 5% واأكرث من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة كما يف ال�سفحة رقم )ي(.امل�ساهمني الكبار 

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�سركة. اجلمعية العامة 

لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1-212-2006 وتاريخ لئحة حوكمة ال�سركات 
1427/10/21هـ املوافق 2006/11/12م بناء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ املعدلة 

بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 1-10-2010 وتاريخ 1431/3/30هـ املوافق 2010/3/16م.
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التعريفامل�شطلح

الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية ، التي اأن�سئت عام 2001م، وهي امل�سوؤولة عن تطوير اأرا�س �سناعية متكاملة مدن
اخلدمات.

�سركة مطابخ ومطاعم ريدان م�سر - �سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سرية ، مبوجب ال�سجل التجاري رقم )71123( وتاريخ ريدان م�سر
1435/03/14هـ )املوافق 2014/01/21م(.

وزارة التجارة وال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعوديةوزارة التجارة
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عوامل المخاطرة. 2
يتعني على كل من يرغب ال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها ن�سرة الإ�سدار بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه يف هذا الق�سم 
من ن�سرة الإ�سدار قبل اتخاذ قرار �سراء اأ�سهم الطرح ، علمًا باأن املخاطر املو�سحة اأدناه قد ل ت�سمل كافة املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة و�سركتها 
التابعة. ومن املمكن وجود عوامل اإ�سافية لي�ست معلومة لل�سركة يف الوقت احلايل والتي قد يكون من �ساأنها التاأثري على عملياتها. ول يعلم اأع�ساء جمل�س الإدارة 

باأية خماطر جوهرية اأخرى قد توؤثر �سلبًا على ن�ساط ال�سركة واأدائها املايل خالف املخاطر املبينة اأدناه كما يف تاريخ ن�سرة االإ�سدار.

اإن ن�ساط ال�سركة و�سركاتها التابعة واأعمالها، وظروفها املالية، وتوقعاتها امل�ستقبلية، ونتائج عملياتها، والتدفقات النقدية، قد تتاأثر �سلبًا وب�سورة جوهرية اإذا 
ما حدثت اأو حتققت اأي من املخاطر التي يت�سمنها هذا الق�سم والتي ترى اإدارة ال�سركة حاليًا اأنها جوهرية. بالإ�سافة اإلى اأي خماطر اأخرى مل يحددها جمل�س 

الإدارة اأو ي�سنفها حاليًا باأنها غري جوهرية، لكنها قد حتدث بالفعل وت�سبح خماطر جوهرية. 

ل يكون ال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة مالئمًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا هذا ال�ستثمار والذين ميتلكون موارد مالية كافية لتحمل اأية 
خ�سارة قد تنجم عن هذا ال�ستثمار. وينبغي على امل�ستثمر الذي يحق له الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة ويرغب يف ذلك والذي ينتابه اأي �سك ب�ساأن الإجراء الذي 

عليه اتخاذه بخ�سو�س مالئمة ال�ستثمار له من عدمه اأن يرجع اإلى م�ست�سار مايل مرخ�س له للح�سول على امل�سورة ب�ساأن ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة.

ويف حالة حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة العليا لل�سركة و�سركتها التابعة يف الوقت احلا�سر باأنها جوهرية، اأو حدوث اأية خماطر اأخرى 
مل يت�سنى لالإدارة اأن حتددها، اأو التي تعتربها يف الوقت احلا�سر غري جوهرية ولكنها عند حدوثها تبني باأنها خماطر جوهرية، فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى انخفا�س 

�سعر اأ�سهم الطرح وقد يخ�سر امل�ستثمرون املحتملون كامل ا�ستثماراتهم يف اأ�سهم ال�سركة اأو جزٍء منها ب�سبب اأيٍّ من هذه املخاطر.

اإن املخاطر وال�سكوك املبينة اأدناه مقدمة برتتيب ل يعرب عن مدى اأهميتها. كما اأن هناك خماطر و�سكوك واحتمالت اأخرى، مبا فيها تلك غري املعروفة حاليًا اأو 
التي تعتربها الإدارة العليا لل�سركة غري جوهرية، قد يكون لها التاأثريات املبينة اأعاله.

اإن ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة مبوجب هذه الن�سرة ينطوي على خماطر عالية، وقد ليكون ال�ستثمار فيها مالئما اإل للم�ستثمرين القادرين على تقييم مزايا 
وخماطر هذا ال�ستثمار، وحتمل اأي خ�سارة قد تنجم عن مثل هذا ال�ستثمار.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 1 - 2

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 2   2   2

يتعني على ال�سركة احل�سول على الت�ساريح والرتاخي�ص واملوافقات النظامية الالزمة واملحافظة عليها فيما يتعلق بن�ساطها. هذا وحتتفظ ال�سركة حاليًا بعدد 
من الرتاخي�س وال�سهادات والت�ساريح واملوافقات ذات العالقة باأن�سطتها وت�سمل هذه الرتاخي�س، على �سبيل املثال ل احل�سر، �سهادات الت�سجيل التي ح�سلت 
عليها ال�سركة وفروعها من وزارة التجارة، �سهادات ع�سوية الغرفة التجارية، �سهادات ت�سجيل العالمات التجارية، الرتاخي�س البلدية، ت�ساريح الدفاع املدين، 
�سهادات ال�سعودة والزكاة والتاأمينات االجتماعية. باالإ�سافة اإلى ذلك، تخ�سع معظم تراخي�ص و�سهادات وت�ساريح ال�سركة ل�سروط قد يتم مبوجبها تعليق اأو اإنهاء 

الرتاخي�ص اأو ال�سهادات اأو الت�ساريح اأو املوافقات اإذا ف�سلت ال�سركة يف الوفاء وااللتزام بتلك ال�سروط.

هذا مع العلم باأن ُرخ�س البلدية لكل من املركز الرئي�سي لل�سركة و)7( �سبعة فروع يف جّدة و )3( ثالثة فروع يف مّكة املكرمة وفرع الريا�س انتهت �سالحيتها اأو 
مل ت�ستخرج. اإن عدم جتديد رخ�س البلدية �سُيعر�س ال�سركة للعقوبات املن�سو�س عليها يف لئحة الغرامات واجلزاءات عن املخالفات البلدية )ال�سادرة بقرار 
جمل�س الوزراء رقم 218 وتاريخ 1428/08/06هـ( والتي حددت غرامات ترتاوح ما بني )1.000( األف ريال بحد اأدنى اإلى )5.000( خم�سة اآلف ريال بحد 
اأق�سى لكل فرع خمالف، وقد ت�سل اإلى اإغالق املوقع مما �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل. كما اأن ت�ساريح الدفاع 
املدين لكل من املركز الرئي�سي لل�سركة و)15( خم�سة ع�سر فرعًا يف جده و )4( الأربع فروع يف مكة املكرمة وفرع الريا�س قد انتهت �سالحيتها اأو مل ت�ستخرج. 
اإن عدم جتديد ت�ساريح الدفاع املدين �سُيعر�س ال�سركة للعقوبات والإجراءات املطبقة مبوجب جدول خمالفات لوائح ال�سالمة والوقاية من احلريق ال�سادر عن 
وزارة الداخلية/املديرية العامة للدفاع املدين، والتي تبداأ بغرامة ل تتجاوز )30.000( ثالثون األف ريال �سعودي وقد ت�سل اإلى الأمر باإغالق الفرع املخالف 
مما �سيكون له اأثر �سلبي على ا�ستمرارية ن�ساطها ونتائج اأعمالها ومركزها املايل. اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن ال�سركة مل ت�ستخرج �سهادات ع�سوية الغرف التجارية 
وال�سناعية لكافة الفروع. �سُيعر�س ذلك ال�سركة للغرامة املن�سو�س عليها يف املادة 15 من نظام ال�سجل التجاري والتي ل تزيد قيمتها عن )50.000( خم�سني 

األف ريال لكل فرع خمالف. )ملزيد من التفا�سيل عن تراخي�س ال�سركة ، ف�ساًل راجع الق�سم  10 - املعلومات القانونية، جدول 67 الرتاخي�س واملوافقات(.

اإن عدم متكن ال�سركة من جتديد رخ�سها احلالية اأو احل�سول على اأي من الرتاخي�س الالزمة لأعمالها اأو اإذا مت تعليق اأو انتهاء اأي من تراخي�سها اأو اإذا مت 
جتديد اأي من تلك الرتاخي�ص ب�سروط غري منا�سبة لل�سركة ، اأو يف حال عدم قدرة ال�سركة احل�سول على الرخ�ص االإ�سافية التي قد ُتطلب منها يف امل�ستقبل، 
فاإن ذلك قد يعر�س ال�سركة لاليقاف واملنع من القيام باأعمالها كاإغالق الفروع مما �سينتج عنه تعطل عمليات ال�سركة وتكبدها تكاليف اإ�سافية مما �سيوؤثر �سلبًا 

على نتائج عملياتها وو�سعها املايل.
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مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات نظام الشركات 2   2   2

تلتزم ال�سركات امل�ساهمة مبوجب املادة )87( ال�سابعة والثمانون من نظام ال�سركات بعقد جمعيتها العمومية العادية مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة اأ�سهر 
التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، علمًا باأن ال�سنة املالية لل�سركة تنتهي بتاريخ 31/دي�سمرب من كل عام ميالدي. مل تقم ال�سركة باللتزام بهذه املادة من نظام 
ال�سركات لناحية عقد جمعيتها العادية يف الوقت املحدد نظامًا لالأعوام 2013م و2014م و2015م و2016م، ويف حال ا�ستمرت ال�سركة يف هذه املخالفة �ستتعر�س 
للعقوبات املقررة يف نظام ال�سركات ل �سيما املادة )213( مائتان وثالثة ع�سر الفقرة )ح( بفر�س غرامة ل تتجاوز )500.000( خم�سمائة األف ريال �سعودي، 

مما �سيوؤثر �سلبًا على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل.

كما تلتزم ال�سركات امل�ساهمة مبوجب نظام ال�سركات بطرح العقود مع الأطراف ذات العالقة على الت�سويت يف جمعيتها العامة العادية �سنويًا، دون اأن يحق 
للطرف ذو العالقة الإ�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن خالل جمعيات امل�ساهمني، وذلك وفقا للمادة )71( الواحدة وال�سبعون من 
نظام ال�سركات. مل تلتزم ال�سركة باأحكام هذه املادة يف الأعوام 2013م و2014م و2015م و2016م حيث ا�سرتك الأطراف ذوي العالقة بالت�سويت على القرار 
الذي ي�سدر يف هذا اخل�سو�س خالل اجلمعيات؛ كما اأن جدول اأعمال اجلمعيات وحما�سرها مل تت�سمن تف�سياًل كافيًا لهذه العقود جلهة نوع العقد ومدته وقيمته 
مما يعترب خمالفة لنظام ال�سركات، ويف حال ا�ستمرت ال�سركة يف هذه املخالفة �ستتعر�س للعقوبات املقررة يف نظام ال�سركات ل �سيما املادة )213( مائتان وثالثة 

ع�سر الفقرة )ل( بفر�س غرامة ل تتجاوز )500.000( خم�سمائة األف ريال �سعودي، مما �سيوؤثر �سلبًا على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل.

�سجل  باإعداد  ال�سركة  تقم  مل  ميلكونها.  التي  والأ�سهم  امل�ساهمني  تفا�سيل  يت�سمن  للم�ساهمني  �سجل  باإعداد  ال�سركة  قيام  وجوب  على  ال�سركات  نظام  ن�س 
للم�ساهمني وفقًا ملا ن�ست عليه املادة )109( من نظام ال�سركات، مما �سيعر�سها للعقوبات املقررة يف نظام ال�سركات ل �سيما املادة )213( مائتان وثالثة ع�سر 

الفقرة )ت( بفر�س غرامة ل تتجاوز )500.000( خم�سمائة األف ريال �سعودي، مما �سيوؤثر �سلبًا على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل.

مخاطر عدم تواجد الخبرة في إدارة شركات المساهمة العامة 2   2   2

ال�سركات  اإدارة  الإطالق، يف  لي�س لديهم خربة على  اأو  العليا لديهم خربة حمدودة،  الإدارة  فاإن موظفي  تاأ�سي�سها ك�سركة خا�سة، ومن ثم  ال�سركة منذ  تدار 
امل�ساهمة العامة، وكيفية التقيد باللوائح والأنظمة اخلا�سة بال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املوازية. ويتوجب على موظفي الإدارة العليا على وجه اخل�سو�س 
بذل جهود اإ�سافية ل�سمان التزام ال�سركة بالقواعد التنظيمية والقواعد املتعلقة بالإف�ساح املفرو�سة على ال�سركات املدرجة مما قد يقلل الوقت الذي يخ�س�سه 

موظفو الإدارة العليا لإدارة اأعمال ال�سركة اليومية، الأمر الذي �سوف يكون له اأثر �سلبي على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائجها الت�سغيلية. 

مخاطر حداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات  2   2   2

وافق جمل�س اإدارة ال�سركة على اعتماد دليل حوكمة ال�سركة بتاريخ 1438/01/24هـ )املوافق 2016/10/25م(، ويحتوي الدليل على قواعد واإجراءات حوكمة 
ال�سركة وامل�ستمدة من لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن الهيئة ، و�سيعتمد جناح ال�سركة يف ممار�سة احلوكمة بال�سكل الالزم على مدى فهم جمل�س الإدارة 
وجلانه وكبار التنفيذيني لهذه القواعد والإجراءات والتطبيق الفعلي وال�سحيح لها ، وخا�سة فيما يخ�س ت�سكيل جمل�س الإدارة وجلانه وا�سرتاطات ال�ستقاللية 
والقواعد املتعلقة بتعار�س امل�سالح والتعامالت مع الأطراف ذوي العالقة ، اإن عدم تطبيق ال�سركة اأحكام لئحة احلوكمة بال�سكل ال�سحيح من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبًا 

وب�سكل جوهري على اأ�سلوب اإدارة ال�سركة مما �سيكون له تاأثري �سلبي على و�سع ال�سركة املايل واأدائها ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

مخاطر تشكيل لجان منبثقة عن المجلس 2   2   2

وافق جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1438/1/24 )املوافق 2016/10/25م( على ت�سكيل جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت للقيام باملهام وامل�سوؤوليات 
املحددة لكل جلنة وفقًا لنظام احلوكمة الداخلي لل�سركة الذي مت اإقراره من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 1438/1/24 )املوافق 2016/10/25م( ومبا يتوافق مع 

لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية )وملزيد من التفا�سيل، ف�سال راجع الق�سم رقم  6 - "الهيكل الإداري لل�سركة وحوكمتها"(.

ونظرًا حلداثة تكوين هذه اللجان وتطبيق نظام احلوكمة الداخلي لل�سركة، فاإن عدم وجود هذه الهياكل الرقابية يف ال�سابق قد يكون �سببا لوجود اإخاللت جوهرية 
يف ال�سركة مل تكت�سف بعد �ستوؤثر ب�سكل �سلبي، اإن وجدت، على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ب�سكل عام. اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن عدم مقدرة اأع�ساء هذه اللجان 
على القيام بامل�سوؤوليات املحددة لها واإتباع منهجية عمل تكفل حماية م�سالح ال�سركة وم�ساهميها �سوف يوؤثر على تطبيق نظام احلوكمة يف ال�سركة وب�سط رقابة 
جمل�س اإدارة ال�سركة على اإدارة اأعمال ال�سركة من خالل هذه اللجان ب�سورة فعالة، الأمر الذي �سوف يعر�س ال�سركة اإلى احتمالية عدم التزامها مبتطلبات 
الف�ساح امل�ستمر بعد الدراج من جهة، واإلى خماطر ت�سغيلية واإدارية ومالية من جهة اأخرى. وبالتايل، فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة 

امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.
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مخاطر االعتماد على العمالة األجنبية 2   2   2

اإيجاد بدلء لهم  اأو  اإذا مل تتمكن من املحافظة على كوادرها من العمالة الجنبية  الت�سغيلية ب�سكل �سلبي  ال�سركة وو�سعها املايل ونتائجها  اأعمال  تتاأثر  �سوف 
يتمتعون بذات امل�ستوى من اخلربات واملهارات اأو تغيري �سيا�سات ال�ستقدام )�سواء الأجور اأو �ساعات العمل( يف الدول التي تعتمد ال�سركة عليها ل�ستقدام العمالة 

غري ال�سعودية املدربة منها وعدم مقدرتها على توظيف بدلء لهم يتمتعون بذات امل�ستوى من اخلربة واملهارة اإلى التاأثري �سلبًا على نتائج وعمليات ال�سركة.

مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل واألحداث األخرى  2   2   2

التابعة يف م�سر. ومن �ساأن الكوارث الطبيعية اخلارجة عن  الت�سغيل الفعال وامل�ستمر لكافة فروعها ومرافقها يف اململكة و�سركتها  ال�سركة على  اأعمال  تعتمد 
اأو تت�سبب باإ�سابات للعمال �سواء كان ب�سبب الفي�سانات اأم  �سيطرة ال�سركة اأن توؤثر �سلبًا اإلى حد كبري على اأعمال ال�سركة، وتوؤدي اإلى تعطيل مرافق ال�سركة 
الزلزل اأم العوا�سف اأم اأي كارثة طبيعية اأخرى كما توؤدي اإلى تكبد تكاليف كبرية من قبل ال�سركة وال�سركة التابعة وذلك لت�سحيح اآثار تلك الكوارث، كما �ستوؤثر 
يف قدرة ال�سركة على ممار�سة عملياتها وعلى نتائجها الت�سغيلية امل�ستقبلية. ويف حال اإ�سرار الكوارث الطبيعية مبرافق ال�سركة، ف�سوف يكون لذلك اأثر �سلبي على 

توقعات اأعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املايل.

مخاطر الجودة وأذواق العمالء  2   2   2

تعتمد قدرة ال�سركة على ت�سويق وبيع منتجاتها اإلى حٍد ما على قدرتها على توقع اأذواق وعادات عمالئها الغذائية وتقدمي منتجات تر�سي اأذواقهم. وهذه الأذواق 
تخ�سع اأي�سًا اإلى التغيري، واأي ف�سل يف توقع وحتديد هذه التغريات والتجاوب معها قد يوؤدي اإلى انخفا�س الطلب على منتجات �سركة ريدان، مما يوؤدي بدوره اإلى 

انخفا�س حجم املبيعات واأرباح الت�سغيل.

مخاطر قرارات اإلدارة 2   2   2

اإدارة  وباأن�سطتها. ويف حال قامت  باأعمالها  يتعلق  واملنا�سبة فيما  ال�سحيحة  القرارات  اتخاذ  اإدارتها على  ب�سكل رئي�س على قدرة  ال�سركة  اأعمال  نتائج  تعتمد 
ال�سركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخ�س اأعمالها، فقد ينعك�س ذلك �سلبًا على اأداء ال�سركة وربحيتها ونتائج عملياتها.

مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم  2   2   2

لدى ال�سركة لئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة العمل والتنمية الجتماعية برقم )164/1/1/ع( وتاريخ 1434/01/10هـ )املوافق 2012/11/24م(، 
ومل تقم ال�سركة بتحديثها واحل�سول على موافقة وزارة العمل يف ذلك لتتوافق مع �سيغة لئحة تنظيم العمل التي اعتمدتها وزارة العمل والتنمية الجتماعية 
وتاريخ  )م/46(  رقم  امللكي  واملر�سوم  1434/05/12هـ  وتاريخ  )م/24(  رقم  امللكي  باملر�سوم  املعدل  العمل  نظام  من   )12( املادة  من   )1( للفقرة  تنفيذًا 
اإعتماد الالئحة من وزارة العمل �سيعّر�س ال�سركة للغرامات املن�سو�س عليها يف املادة )229( التا�سعة والع�سرون بعد املائتني من  اإن عدم  1436/06/05هـ، 
نظام العمل التي تفر�س غرامة مالية ل تتجاوز )100.000( مائة األف ريال. كما مل تقم ال�سركة باإبرام اأي عقود تاأمني �سد خيانة الأمانة للموظفني والتاأمني 
على الأموال لتغطية املخاطر التي قد تنتج عن اأعمال بع�س موظفيها. لذلك فاإن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن ت�سمن تاليف �سوء �سلوك املوظفني اأو اأخطائهم كالغ�س 
والأخطاء املتعمدة والختال�س والحتيال وال�سرقة والتزوير واإ�ساءة ا�ستخدام ممتلكاتها والت�سرف نيابًة عنها دون احل�سول على التفوي�سات الإدارية املطلوبة. 
وبالتايل �سيرتتب عن تلك الت�سرفات تبعات وم�سوؤوليات تتحملها ال�سركة من عقوبات نظامية اأو م�سوؤولية مالية مما �سيوؤثر �سلبًا على �سمعة ال�سركة والإ�سرار 

ب�سكل جوهري على و�سعها املايل اأو نتائج عملياتها.

مخاطر توطين الوظائف "السعودة" 22   2   2

ت�سرتط احلكومة ال�سعودية على جميع ال�سركات العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية، االلتزام مبتطلبات ال�سعودة التي تقت�سي توظيف ن�سبة معينة من املوظفني 
ال�سعوديني. ويتعني على كل �سركة، عماًل بتعليمات وزارة العمل ال�سادرة يف 1423/05/01هـ )املوافق 2002/8/10م( احل�سول على �سهادة بهذا اخل�سو�س من 
وزارة العمل، علمًا باأن وزارة العمل قد قررت اأن تفر�س يف بداية العام 2013م �سيا�سات اأكرث �سرامة ب�ساأن ال�سعودة يف اإطار برنامج حتفيز املن�ساآت على توطني 

الوظائف "نطاقات".

وقد مت ت�سنيف ال�سركة �سمن الفئة اخل�سراء املتو�سطة وفقَا لت�سنيف برنامج حتفيز املن�ساآت على توطني الوظائف "نطاقات"، حيث حققت ال�سركة ن�سبة �سعودة 
25.93% )اأخ�سر  ون�سبة  التغذية،  لن�ساط خدمات  25.27% )اأخ�سر متو�سط(  ون�سبة  واالإعا�سة،  النظافة  لن�ساط مقاوالت  قدرها 10.56% )اأخ�سر مرتفع( 
متو�سط( لن�ساط جتارة اجلملة والتجزئة. اإال اأنه قد ي�سعب على ال�سركة احلفاظ على الن�سبة ذاتها من املواطنني ال�سعوديني واالحتفاظ بهم يف امل�ستقبل، ومن ثم 
ل ت�سبح م�ستوفية ملتطلبات برنامج "نطاقات". واإذا مل تتمكن ال�سركة من موا�سلة التقيد مبتطلبات برنامج "نطاقات" فانها �سوف ُت�سنف �سمن الفئة ال�سفراء 

اأو الفئة احلمراء. ويف تلك احلالة، تتعر�س ال�سركة لعدد من العقوبات من بينها:

تعليق طلباتها للح�سول على تاأ�سريات عمل جديدة. �
تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حايل اأو موظف حمتمل. �



6

منع املوظفني غري ال�سعوديني العاملني معها من تغري مهنهم يف تاأ�سريات العمل. �
اإمكانية قيام عدد من املوظفني غري ال�سعوديني العاملني لديها بنقل كفالتهم اإلى �سركات اأخرى تقع �سمن النطاق الأخ�سر اأو النطاق املمتاز)البالتيني(  �

دون احل�سول على موافقتها.
اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن احلكومة تتخذ تدابري لتنظيم توظيف العمال غري ال�سعوديني يف اململكة وفقا لنظام العمل ونظام الإقامة يف اململكة العربية ال�سعودية. وتنوي 
احلكومة من وراء هذه التدابري اتخاذ اإجراءات �سد املوظفني غري ال�سعوديني الذين )1( ل يعملون لدى كفيلهم و)2( ل تتطابق طبيعة عملهم مع متطلباتهم 
الوظيفية )كما جاء يف ت�سريح عملهم(. وطبقًا لرخ�س اإقامة املوظفني الأجانب العاملني لدى ال�سركة ومقارنتها بوظائفهم الفعلية، تبني اأن امل�سمى الوظيفي 
يف رخ�س اإقامة )19( ت�سعة ع�سر موظف يف ال�سركة يختلف عن ذلك الوارد يف عقود عملهم مما �سيعر�س ال�سركة لغرامة ترتاوح مابني )2.000( األفي ريال 
اإلى )5.000( خم�سة اآلف ريال لكل موظف خمالف وذلك وفقًا لدليل تفتي�س املن�ساآت ال�سادر من وزارة العمل. كما اأن )3( ثالثة موظفني يعملون يف وظائف 
خم�س�سة للمواطنني ال�سعوديني، مما �سيعر�س ال�سركة لغرامة )20.000( ع�سرون األف ريال تدفع عن كل موظف خمالف وفقًا جلدول املخالفات والعقوبات 
العاملة  اليد  تاأمني  ال�سركة �سوف تكون قادرة على  باأن  اأي �سمان  ال�سادر بالقرار رقم )4786( تاريخ 1436/12/28ه )املوافق 2015/10/11م(. ول يوجد 
ال�سركة حتديات يف احلفاظ على موظفيها من املواطنني  لل�سركة. كما قد تواجه  العمالة االأجنبية وفقًا ل�سروط مواتية  العدد املطلوب من  اأو توظيف  الالزمة 
ال�سعوديني، ويف حال اإنخفا�س عدد هذه الفئة من املوظفني فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى اإنخفا�س ن�سبة ال�سعودة الإجمالية لديها. اإن وقوع اأو حتقق اأيًا من الأحداث امل�سار 

اإليها اأعاله �سيكون له تاأثري�سلبي وجوهري على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل وتوقعات اأعمالها امل�ستقبلية.

مخاطر اعتماد توسع ونجاح الشركة على خبرات وقدرات اإلدارة العليا 22   2   2

تعتمد ال�سركة على اإمكانيات وخربات فريق الإدارة العليا واملوظفني القياديني لديها، وعليه فاإّن جناح ال�سركة يعتمد على مدى قدرتها على بقاء هذه الكفاءات، 
واإيجاد بدائل لهم يف حال مغادرتهم ال�سركة. لي�س هناك ما يوؤكد باأن ال�سركة �ستتمكن من �سمان ا�ستمرارية خدمات موظفيها اأو من رفع م�ستوى مهاراتهم، 
كذلك قد حتتاج ال�سركة لزيادة الرواتب لكي ت�سمن ا�ستمرارية بقاء موظفيها وا�ستقطاب كوادر جديدة ذات موؤهالت منا�سبة. وقد يوؤدي فقدان ال�سركة خلدمات 
واحد اأو اأكرث من اأع�ساء اإدارتها العليا اأو اأق�سامها واإداراتها اإلى اإعاقة تطبيق ا�سرتاتيجية عملها، وهذا �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج 

عملياتها.

مخاطر السيولة و مصادر التمويل 22   2   2

تعتمد الحتياجات التمويلية لل�سركة على راأ�س مالها وعلى و�سعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية والتمويل الذي حت�سل عليه من اجلهات والبنوك 
املمولة لها، وال ت�سمن ال�سركة احل�سول على التمويل الالزم يف الوقت املنا�سب ب�سروط مقبولة اإن دعت حاجة ال�سركة لذلك مما �سيوؤثر �سلبًا على تنفيذ اأعمالها. 

كما من املمكن اأن تتحمل ال�سركة نفقات راأ�سمالية لإجراء اأعمال �سيانة وحت�سني م�ستمر ملوجوداتها ومعداتها وذلك اإّما بهدف اللتزام باأي متطلبات قانونية اأو 
تنظيمية جديدة ت�ستوجب القيام بهذه الأعمال، اأو بهدف اللتزام مبعايري جديدة تعتمدها اإدارة ال�سركة يف الإنتاج اأو بهدف مواجهة اأي م�سوؤوليات غري متوقعة. 
يف حال عدم احل�سول اأو التاأخر يف تاأمني هذا التمويل عند احلاجة، اأو توفر التمويل ولكن ب�سروط غري منا�سبة الأو�ساع ال�سركة، �سوف يوؤثر ذلك �سلبًا وب�سكل 

جوهري على مقدرتها يف تنفيذ م�ساريعها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

مخاطر عدم وفاء الغير باإللتزامات التعاقدية 22   2   2

ومقدمي  املوردين  وت�سمل هذه اجلهات  اأعمالها من خدمات  احتياجات  تفر�سه  ملا  وفقًا  العديد من اجلهات  مع  والتفاقيات  العقود  ال�سركة عددًا من  اأبرمت 
اخلدمات واملقاولني. كما تعتمد اأعمال ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي على �سراء ما ن�سبته 85% من اإجمايل احتياجاتها من الدواجن واملوا�سي والأرز خالل عام 2014م 
و2015م و2016م على التوايل. وعليه تتعر�س ال�سركة خلطر عدم قدرة اجلهة املتعاقدة معها اأو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وعند اإخالل هذه 
اجلهات بالتزاماتها لأي �سبب من الأ�سباب مبا يف ذلك اأن يكون نتيجة لإفال�سها اأو عدم مالءتها املالية اأو تعطل عملياتها، �ست�سبح املخاطر التي تن�ساأ عن التعامل 

مع هذه اجلهات اأكرث حّدة يف ظّل ظروف ال�سوق ال�سعبة التي يزيد فيها احتمالت عدم الوفاء باللتزامات التعاقدية جتاه ال�سركة. 

كما ل ميكن التاأكيد باأن تلك الأطراف �سوف تكون على م�ستوى تطلعات ال�سركة، ويف حال عدم قدرة ال�سركة اأو الأطراف املتعاقدة معها على اللتزام ببنود تلك 
العقود اأو يف حال وقوع اأي منازعات م�ستقبلية اأو ق�سايا اأو خ�سارة ال�سركة لتلك املنازعات فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا على مركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائجها 

الت�سغيلية وتطلعاتها امل�ستقبلية )ملزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم  10 - املعلومات القانونية �سفحة 66 ملخ�س العقود اجلوهرية(.

مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية 22   2   2

بتاريخ 1435/11/15هـ )املوافق 2014/09/10م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية متويل جتاري وخدمات م�سرفية مع البنك الأهلي التجاري ح�سلت مبوجبها على 
ت�سهيالت ائتمانية مببلغ اإجمايل قدره )72.500.000( اإثنان و�سبعون مليونًا وخم�سمائة األف ريال �سعودي تلتزم مبوجبها ال�سركة ب�سداد كافة الدفعات الواجبة 
وامل�ستحقة يف تاريخ حمددة كما تعهدت ال�سركة بعدم توزيع اأكرث من 75% من �سايف اأرباحها خالل مدة القر�س التي تنتهي بتاريخ 1438/12/09هـ )املوافق 
اإّن اإخالل  2017/08/31م(. مل تلتزم ال�سركة بهذا التعهد وحيث وافق م�ساهمو ال�سركة على توزيع كافة الأرباح ال�سافية املحققة للعامني 2014م و2015م. 
ال�سركة بتعهداتها الواردة يف اتفاقية الت�سهيالت مع البنك االأهلي التجاري �سيوؤدي اإلى مطالبة ال�سركة ب�سداد باقي االأق�ساط فورًا مببلغ )38.750.120( ثمانية 
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األفًا ومائة وع�سرين ريال �سعودي كما بتاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه، مما �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة  وثالثون مليونًا و�سبعمائة وخم�سون 
وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية. مل يتم اتخاذ اأي اجراء من قبل البنك اجتاه ال�سركة وقد التزمت ال�سركة بالدفعات املجدولة لل�سداد ح�سب 

املواعيد املن�سو�س عليها يف العقد.

المخاطر المتعلقة بالضمانات المقدمة من المساهمين 22   2   2

مع  املربمة  الئتمانية  الت�سهيالت  اتفاقية  مبوجب  ال�سركة  التزامات  ل�سمان  �سخ�سي  �سمان  بتقدمي  ال�سلمي  الهميعي  اأحمد  اهلل  عو�س  من�سور  ال�سيد/  قام 
البنك الأهلي التجاري بقيمة اإجمالية قدرها )72.500.000( اإثنان و�سبعني مليونًا وخم�سمائة األف ريال �سعودي، كما حرر �سندًا لأمر بنف�س القيمة ي�ستحق 
بتاريخ 2017/08/31م ، وت�سري هذه ال�سمانات حتى انتهاء مدة الت�سهيالت ، وَتعترب ال�سركة اأن طلب تلك ال�سمانات ال�سخ�سية والتنازل عنها من قبل البنوك 
ذات العالقة عند اكتمال عملية الطرح متما�سي مع املمار�سات ال�سائدة يف هذا ال�ساأن. وحتى تاريخ هذه الن�سرة مل يتّم التنازل عن ال�سمانات ال�سخ�سية من 
قبل البنوك، ويف حال قيام امل�ساهم ال�سيد/ من�سور عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي ب�سحب �سمانه ال�سخ�سي اأو عدم جتديده اأو انتهاء �سالحيته لأي �سبب 
كان ، فاإن ذلك �سوف يعترب اإخالاًل من قبل ال�سركة بالتزاماتها التعاقدية مما �سيوؤدي اإلى مطالبة البنك االأهلي التجاري ب�سداد االأق�ساط املتبقية فورًا مببلغ 
)38.750.120( ثمانية وثالثون مليونًا و�سبعمائة وخم�سون األفًا ومائة وع�سرين ريال �سعودي كما بتاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه. ويف هذه احلالة ل يوجد �سمان باأن 
ال�سركة �ستتمكن من احل�سول على متويل بديل ب�سروط منا�سبة مما �سيوؤثر على قدرة ال�سركة يف تاأمني الت�سهيالت االئتمانية م�ستقباًل و�سيكون لذلك اأثر �سلبي 
جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية. )ملزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم  10 - املعلومات القانونية �سفحة 66 

الت�سهيالت الئتمانية والقرو�س(.

مخاطر االعتماد على التعامالت مع األطراف ذات العالقة 22   2   2

ترتبط ال�سركة حاليًا بعدد من التفاقيات والتعامالت مع اأطراف ذات عالقة بلغت حتى نهاية 2014/12/31م مبلغ اإجمايل قدره )10.392.875( ع�سرة مليون 
وثالثمائة واإثنان وت�سعون األف وثمامنائة وخم�سة و�سبعون ريال �سعودي، وقد ارتفعت قيمة هذا املبلغ اإلى )19.163.826( ت�سعة ع�سر مليون ومائة وثالثة و�ستني 
األف وثمامنائة و�ستة وع�سرين ريال �سعودي كما يف 2015/12/31م )ملزيد من التفا�سيل عن التفاقيات مع الأطراف ذات العالقة، ف�ساًل راجع الق�سم   10 - 
املعلومات القانونية �سفحة 75 العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة(. ول ت�سمن ال�سركة ا�ستمرارية التفاقيات واملعامالت التي ميتد تنفيذها اإلى فرتة 
من الزمن يف امل�ستقبل، حيث قد ل يوافق جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اجلمعية العامة لل�سركة على جتديد هذه العقود والتفاقيات، اأو ل يوافق الطرف ذو العالقة 
على جتديد تلك العقود واالتفاقيات وفق ال�سروط التي حتددها ال�سركة مما �سيعر�ص ال�سركة اإلى خماطر عدم اإيجاد بديل لتلك العقود واالتفاقيات ب�سكل �سريع 
وبنف�ص ال�سروط مما�سيوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي، ال �سيما واأنها تعتمد على تلك االتفاقيات يف ت�سيري اأعمالها. من اجلدير ذكره اأن 
ال�سركة ليوجد لديها اأي خم�س�سات لتغطية التزاماتها مع الأطراف ذات العالقه، حيث اأن هذه الأطراف تقوم بت�سديد امل�ستحقات بالدفع نقدا اأو عن طريق 
خ�سمها من الأرباح امل�ستحقة نهاية العام، وقد ا�سُتحق لل�سركة بذمة امل�ساهمني حتى تاريخ 2016/09/30م مبلغ وقدره )35.000.000( خم�سة وثالثون مليون 
العقود مع الأطراف ذات  اإن  املالية املنتهية يف 2016/12/31م.  لل�سنة  ريال �سعودي تقريبًا ميثل �سحويات نقدية �سيتم خ�سمها عند توزيع الأرباح امل�ستحقة 
العالقة قد ال تعك�ص بال�سرورة ال�سروط واالأ�سعار التي كان من املمكن اأن ت�سود فيما لو متت مع جهات لي�ست ذات عالقة. من اجلدير ذكره اأن ممتلكات واالآالت 
ومعدات ال�سركة ت�ستمل على اأر�س بقيمة 1.923.000 ريال �سعودي م�سجلة با�سم مالكها ال�سابق ولتزال ال�سركة ب�سدد ا�ستكمال الجراءات النظامية لنقل 

امللكية با�سمها.

مخاطر إشغال محالت غير مؤجرة للشركة 22   2   2

ت�سغل ال�سركة حاليًا )2( حملني جتاريني متار�س من خاللهما ن�ساطها دون اأن يكون لها احلق بذلك حيث اأن عقود الإيجار قد مت توقيعها بني مالكي العقارين 
القانونية  املعلومات  الق�سم   10 -  التفا�سيل ف�ساًل راجع  ال�سلمي )ب�سفتهما م�ستاأجرين( )ملزيد من  واأحمد عو�س اهلل  ال�سلمي  وال�سادة/ من�سور عو�س اهلل 
�سفحة 70 جدول عقود الإيجار )العقود ذات الأرقام 9 و24((. اإن هذين العقدين ل يعطيان احلق للم�ستاأجر بالتنازل عن املاأجور اأو تاأجريه بالباطن دون موافقة 
املالكني اخلطية وبالتايل ل ميكن اأن ت�سمن ال�سركة ا�ستمرار اإ�سغالها لهذين املوقعني يف حال مت اإنهاء التعاقد من قبل املوؤجر ب�سبب التاأجري بالباطن بني امل�ستاأجر 
وال�سركة اأو عدم جتديد هذين العقدين من قبل امل�ستاأجرين �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي، ل �سيما اأن اإجمايل الإيرادات املحققة 
من اأعمال هذين املحلني حتى تاريخ 2016/11/30م قد بلغت )45.928.048( خم�سة واأربعون مليون وت�سع مائة وثمانية وع�سرون األف وثمانية واأربعون ريال 

�سعودي.

المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 22   2   2

قد يحد عدم قدرة ال�سركة يف احل�سول على الغطاء التاأميني الكايف من قدرتها على ممار�سة عملها بال�سكل املطلوب، مما �سيوؤثر على اأعمال ال�سركة. كما اأنه 
من املمكن اأن تتعر�س ال�سركة اأو اأعمالها للعديد من احلوادث التي تخرج عن نطاق �سيطرتها والتي ميكن اأن توؤثر على �سري اأعمالها، منها الكوارث الطبيعية 
واحلوادث واالأعمال التخريبية واالأحداث املرتبطة باحلروب والتي ال تتوفر تغطية تاأمينية كافية عليها اأو ال تتوفر ب�سروط معقولة جتاريًا، باالإ�سافة اإلى ذلك 
فاإن تكرار اأحداث اأخرى خمتلفة مثل احلوادث املفاجئة وانقطاعات العمل اأو الأ�سرار املحتملة ملرافق ال�سركة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن �سوء الأحوال اأو 
اخلطاأ الب�سري اأو التلوث اأو النزاعات العمالية اأو الكوارث الطبيعية جميعها اأمور �سوف توؤدي اإلى تكبد ال�سركة خل�سائر كبرية، علمًا باأن ال�سركة مل تقم بالتاأمني 
على مبانيها اأو معداتها اأو عملياتها وبالتايل ل تقدم ال�سركة �سمانات للم�ستثمرين بعدم وقوع اأي من هذه الأحداث التي ميكن اأن ينتج عنها اأ�سرار توؤدي اإلى 
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خ�سائر مادية لن تتمكن ال�سركة من تعوي�سها جزئيًا اأو كليًا ب�سبب عدم وجود اأي تغطية تاأمينية منا�سبة مما �سيوؤثر �سلبًا على عمليات ال�سركة وعلى قدرتها يف 
حتمل املبالغ الناجتة عن اخل�سائر اإ�سافًة اإلى توقف عملياتها موؤقتًا و�سيكون لذلك اأثر على نتائجها املالية واأرباحها.

قامت ال�سركة بالتاأمني ال�سحي على موظفيها والتاأمني على مركباتها، وتت�سمن بوال�س تاأمني ال�سركة مبالغ مقتطعة وعوامل م�ستثناة من التغطية التاأمينية، 
بالإ�سافة اإلى قيود اأخرى تتعلق بالغطاء التاأميني يتم التفاو�س عليه مع �سركات التاأمني، كما تعتمد اإمكانية ح�سول ال�سركة على التعوي�س امل�ستحق لها من قبل 
�سركة التاأمني ذات العالقة على مالءتها املالية وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعوي�س، لذا قد ل يغطي التاأمني جميع اخل�سائر التي تكبدتها ال�سركة ول يتم 
اإعطاء اأي �سمان باأن لن تتكبد ال�سركة خ�سائر تتجاوز حدود وثائق التاأمني اأو خارج نطاق التغطية الواردة يف هذه الوثائق، ويف حال مل تتوفر التغطية التاأمينية 
َرت وقد تخ�سر كذلك ال�ستفادة من تلك املركبات. )ملزيد من املعلومات  الكافية حلادث ما، فقد تفقد ال�سركة راأ�س املال امل�ستثمر يف املركبات التي ت�سررت اأو ُدمِّ

عن التغطية التاأمينية، ف�ساًل راجع الق�سم  10 - املعلومات القانونية �سفحة 76 التاأمني(.

المخاطر المتعلقة بتحويل أرباح شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر من مصر إلى الخارج  2   2   2

اإن عملية حتويل الأموال اإلى اخلارج بعد انتهاء الدورة الإنتاجية تعد من اأبرز العوائق التي تواجهها ال�سركات العاملة يف م�سر وذلك يعود اإلى النق�س احلاد يف 
تداول عملة الدولر وتوفرها وبالتايل عدم متكن البنوك املحلية امل�سرية من الوفاء بطلبات حتويل اأرباح ال�سركات للخارج. اإن عدم متكن �سركة مطابخ ومطاعم 
ريدان م�سر من حتويل اأرباحها اإلى اململكة العربية ال�سعودية �سيوؤثر �سلبًا على عائد امل�ساهمني وعلى نتائج اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل. اإن اخل�سائر املرتاكمة 

لدى ال�سركة التابعة جتاوزت راأ�سمالها مما يتطلب الدعوة لنعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة التابعة للنظر يف ا�ستمرارها. 

مخاطر أسعار صرف العمالت 22   2   2

تتمثل خماطر اأ�سعار �سرف العمالت يف تذبذب قيمة ال�ستثمارات املالية ب�سبب التغري يف �سعر �سرف العمالت الأجنبية. وتواجه ال�سركات خماطر اأ�سعار �سرف 
العمالت يف معظم الأحيان عندما تربطها عالقات جتارية مع اأطراف دولية اأو موردين ل�سلع م�ستوردة من اخلارج تتطلب منها التعامل معهم بالعملة الأجنبية. 
تقوم عمليات ال�سركة بعملة الريال ال�سعودي. ويف حال قامت ال�سركة بدفع اأية مبالغ بعملة اأجنبية مبا يف ذلك دفعات ملوردين، فاإنها �ستواجه خماطر تقلب اأ�سعار 
�سرف العمالت الأجنبية حيث �ستوؤثر اأية تذبذبات كبرية غري متوقعة يف اأ�سعار ال�سرف �سلبًا على الأداء املايل لل�سركة. تعامل ال�سركة الوحيد بالعمالت الأجنبية 

يتعلق بفرع م�سر حيث لي�سكل هذا التعامل اأي تاأثري جوهري على ال�سركة ونتائجها املالية. 

مخاطر الدعاوى القضائية  22   2   2

اإن ال�سركة قد تتعر�س يف �سياق ممار�سة اأعمالها لق�سايا ودعاوى تتعلق بعملياتها، ول ت�سمن ال�سركة عدم وقوع نزاع بينها وبني اأطراف اأخرى تتعامل معهم 
كاملوردين والعمالء و�سواهم، مما قد يوؤدي اإلى رفع دعاوى ق�سائية لدى اجلهات الق�سائية املخت�سة. ونتيجة لذلك، تكون ال�سركة ُعر�سة ملطالبات ق�سائية لدى 
جلان ق�سائية و�سبه ق�سائية. وبطبيعة احلال، ل ميكن لل�سركة توّقع نتائج تلك املطالبات عند حدوثها، كما ل ت�سمن األ يكون لتلك املطالبات تاأثري جوهري على 
اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. كما اأن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن تتوقع ب�سكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى اأو الإجراءات الق�سائية التي ميكن اأن تقيمها اأو 
تقام �سدها اأو النتائج النهائية لتلك الدعاوى اأو الأحكام التي ت�سدر فيها وما تت�سمنه من تعوي�سات وجزاءات، وبالتايل فاإن اأي نتائج �سلبية ملثل هذه الق�سايا 

�سوف توؤثر �سلبًا على ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 22   2   2

تعتمد ال�سركة على اأنظمة تقنية املعلومات لدعم عملياتها، اإل اأنها قد تتعر�س ملخاطر تعطلها، وي�سمل ذلك ف�سل النظام اأو عدم قدرة اأنظمة احلماية للفريو�سات 
على مواجهة عمليات الخرتاق اأو الأخطاء الب�سرية اأو الكوارث الطبيعية اأو احلرائق اأو اأخطاء الت�سال اأو عدم توفر العمالة املاهرة الالزمة لت�سغيل هذه الأنظمة 
واإدارتها. ويف حال حدوث عطل كبري، اأو اإخفاق متكرر، �ستتاأثر اإيرادات ال�سركة ب�سكل �سلبي وجوهري ولن تتمكن ال�سركة من اإ�سدار تقاريرها املالية الدورية يف 

التوقيت املنا�سب مما يعر�سها للم�سائلة والعقوبة وبالتايل التاأثري على ن�ساطها ونتائجها الت�سغيلية.

مخاطر تأثر عمليات الشركة نتيجًة لالستحواذ على الروشة العالمية للحلويات 22   2   2

العاملية  الرو�سة  موؤ�س�سة  على  ل�ستحواذها  ِتبعًا  اإليها  ت�سل  اأن  تاأمل  التي  اأو  املتوقعة  والتقديرات  للم�ستويات  وفقًا  �ستنمو  اأعمالها  نتائج  باأن  ال�سركة  ت�سمن  ل 
للحلويات وفروعها يف عام 2013م، كما ل ميكن لل�سركة اأن ت�سمن باأن عملية ال�ستحواذ �ستحقق لها املكا�سب املتوقعة كعائد على ال�ستثمار خالل فرتة زمنية 
معقولة، ال �سيما اأن ذلك م�سروط بتوفر عدة عوامل منها قدرة ال�سركة على اإدارة كافة فروعها ، اإ�سافًة اإلى قدرتها على دمج العمليات اخلا�سة بتلك الفروع 
ب�سكل فعال، كما اأن زيادة اأعمال ال�سركة يتطلب نظام رقابي فّعال، وعدم قدرة ال�سركة على تفعيل ذلك النظام الرقابي �سيوؤدي اإلى ارتفاع يف التكاليف و�سعوبة 
حتديد الإيرادات. وبالرغم من اأن عملية تقييم الأ�سول التي مت على اأ�سا�سها حتديد قيمة ال�ستحواذ العادلة )45.000.000 ريال( فاإن ال�سركة ل ت�سمن دّقة 
تقييم اأ�سول موؤ�س�سة الرو�سة العاملية للحلويات اأو الأ�ساليب املعتمدة يف التقديرات والفرتا�سات التي ا�ستند عليها التقييم حيث ميكن اأن تزيد قيمة هذا التقييم 

عن القيمة الفعلية لالأ�سول ، مما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمالها وتوقعاتها امل�ستقبلية وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.
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مخاطر إدارة تكاليف المشتريات 22   2   2

اإن اأ�سعار املنتجات التي تبيعها ال�سركة و�سركتها التابعة عر�سًة للتقّلبات يف اأ�سعار بع�ص ال�سلع. وال تقوم ال�سركة باأي من اأعمال التحوط �سد خماطر تقلب اأ�سعار 
ال�سرف واأ�سعار ال�سلع. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن التقلبات يف اأ�سعار هذه ال�سلع تتاأثر بعدد من العوامل مثل عوامل العر�س والطلب املرتبطة بهذه ال�سلع وامل�ساربة من 
قبل التّجار يف ال�سوق وغريها من العوامل القت�سادية وال�سيا�سية الدولية، وهي جميعها عوامل خارجة عن �سيطرة ال�سركة و�سركتها التابعة حاليًا ويف امل�ستقبل. 

ونتيجة ملا تقدم، فاإن اأي اإرتفاع يف اأ�سعار املنتجات التي تبيعها ال�سركة و�سركتها التابعة نتيجة التذبذبات العالية لالأ�سعار �سوف يكون لها اآثار �سلبية على ربحية 
ال�سركة. ويف حال ارتفاع اأ�سعار املنتجات التي ت�سرتيها ال�سركة و�سركتها التابعة من املوردين املختلفني وعدم قدرة ال�سركة و/اأو �سركتها التابعة من نقل هذا 
الرتفاع اإلى العمالء، فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى انخفا�س هوام�س ربحية ال�سركة و�سركتها التابعة مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة و�سركتها 
التابعة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. تعتمد اأعمال ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي على �سراء ما ن�سبته 85% من اإجمايل احتياجاتها من الدواجن واملوا�سي والأرز من 

خالل عام 2014م و2015م و2016م على التوايل. وعليه تتعر�س ال�سركة خلطر عدم قدرة اجلهة املتعاقدة معها اأو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. 

مخاطر القدرة على التوظيف  22   2   2

اإن قدرة ال�سركة و�سركتها التابعة على زيادة عدد القوة العاملة لديها وتدريبها وحتفيزها واإدارتها توؤثر وب�سكل مبا�سر على خمططات النمو والتو�ّسع اخلا�سة 
بال�سركة و�سركتها التابعة. كما اأن زيادة عدد الفروع والعمالء �سيتطّلب من ال�سركة اأو من �سركتها التابعة املعنية توظيف موظفي مبيعات موؤهلني، اإل اأنه لي�س 

هناك ما ي�سمن عدم وجود نق�س يف اأعداد هوؤلء املوظفني يف امل�ستقبل.

وبالتايل، فاإنه يف حال عجزت ال�سركة اأو �سركتتها التابعة عن الحتفاظ باملوظفني املوؤهلني اأو عن حتديد وتوظيف والحتفاظ باملوظفني املوؤهلني املنا�سبني يف 
امل�ستقبل، ف�سوف يوؤدي ذلك الى عواقب �سلبية وجوهرية على نتائج ال�سركة و�سركتها التابعة وعملياتها وتدفقاتها النقدية، ما قد ينعك�س �سلبًا على ال�سركة.

مخاطر حماية الملكية الفكرية 22   2   2

تعتمد قدرة ال�سركة يف ت�سويق منتجاتها وتطوير اأعمالها على ا�ستخدام ا�سمها و�سعارها وعالمتها التجارية، وقد قامت ال�سركة بت�سجيل عالماتها التجارية لدى 
اجلهات املخت�سة يف اململكة وعدد من الدول العربية. اإن اأي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية اأو ال�ستخدام الغري م�سروع للعالمات اخلا�سة بال�سركة �سيوؤدي اإلى 
اإقامة دعاوى ومطالبات ق�سائية اأمام املحاكم املخت�سة حلماية هذه احلقوق. الأمر الذي يتطلب وقتًا طوياًل وتكلفة، ف�ساًل عن اجلهد املبذول من قبل الإدارة 
يف متابعتها. كما اأن �سهادة العالمة التجارية امل�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية بالرقم 552/49 منتهية ال�سالحية، بالإ�سافة اإلى بع�س �سهادات العالمات 
التجارية امل�سجلة بالدول العربية وبالتايل تخ�سر ال�سركة حقوقها املرتبطة بهذه العالمات )ملزيد من التفا�سيل عن العالمات التجارية ف�ساًل راجع الق�سم   10 - 
املعلومات القانونية �سفحة 79 العالمات التجارية(. اإن عدم قدرة ال�سركة على منع انتهاك حقوقها بهذا اخل�سو�س �سيوؤثر �سلبًا على عالمتها التجارية و�سوف 
يجعل ممار�سة عملها اأكرث تكلفة وبالتايل يوؤثر على نتائج ال�سركة الت�سغيلية. و�سوف يتاأثر عمل ال�سركة اأكرث عند وجود عالمات جتارية م�سابهة �سمن الأ�سواق 

الرئي�سية التي تعمل فيها والتي ل متلك فيها حقوق ملكية م�سجلة. مما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمالها وتوقعاتها امل�ستقبلية وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

مخاطر عدم تفعيل قسم المراجعة الداخلية 22   2   2

مل يت�سمن الهيكل التنظيمي لل�سركة حتى تاريخ قريب ق�سم م�ستقل للمراجعة الداخلية، حيث قامت ال�سركة باإ�سافة هذا الق�سم اإلى هيكلها التنظيمي لأول مرة 
يف 1438/1/24 )املوافق 2016/10/25م(. حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار، مل تقم ال�سركة بتفعيل هذا الق�سم كما انها مل تعيني مديرًا له، مما �سيوؤثر على الأداء 

العام لل�سركة والذي من املكن اأن يوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ب�سكل عام.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 2 - 2

مخاطر المنافسة 2   2   2

تعمل ال�سركة يف بيئة تناف�سية وتواجه مناف�سة قوية ول يوجد �سمان با�ستمرار قدرة ال�سركة على املناف�سة ب�سكل فعال مع ال�سركات الأخرى يف ال�سوق. بالإ�سافة 
اإلى ذلك، توؤثر �سيا�سات ت�سعري مناف�سي ال�سركة على اأدائها املايل، وعالوة على ذلك، فاإن الزيادة يف العر�س على املنتجات التي ت�سنعها باملقارنة مع الطلب 

عليها �سيوؤدي اإلى ال�سغط �سلبًا على اأ�سعارها، وبالتايل التاأثري �سلبًا على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�سعها املايل ب�سكل عام.

تعتمد قدرة ال�سركة التناف�سية على متيز منتجات �سركتها التابعة عن املنتجات الأخرى املعرو�سة يف ال�سوق، وذلك من خالل توفري منتجات عالية اجلودة وباأ�سعار 
معقولة.

ويف حال قام املناف�سني احلاليني اأو املحتملني بتقدمي منتجات ذات جودة اأعلى اأو ذات اأ�سعار تناف�سية اأف�سل من تلك التي تقدمها ال�سركة فال ت�سمن ال�سركة 
مواكبتها وتكيفها ب�سكل �سريع مما �سوف يكون له الأثر ال�سلبي على نتائج ال�سركة املالية وربحيتها.
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مخاطر اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي 2   2   2

يعتمد القت�ساد ال�سعودي ب�سكل كبري على اليرادات املتولدة من ال�سناعات النفطية، وبالتايل فاإن اأية تقلبات يف اأ�سعار النفط �ستوؤثر ب�سكل مبا�سر على منو 
القت�ساد املحلي، وعلى امل�ستوى العام لالأ�سعار ومعدلت الت�سخم، وكذلك على متو�سط دخل الفرد ومعدل ال�ستهالك، مما �سيكون له اأثر �سلبي على ال�سركات 

العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية والتي من �سمنها �سركة ريدان.

مخاطر البيئة التنظيمية  2   2   2

تخ�سع اأعمال ال�سركة لالأنظمة ال�سارية يف اململكة، علمًا باأن البيئة النظامية التي تعمل فيها ال�سركة تتعر�س للتغيري. اإن التغيريات التنظيمية الناجتة عن العوامل 
اللوائح  اأو  الأنظمة  واإذا فر�ست  اأعمالها.  اأو  ال�سركة  واأن حتد من تطور  ال�سركة  توؤثر على عمليات  اأن  البيئية ميكن  والعوامل  والتقنية  ال�سيا�سية والقت�سادية 
اجلديدة متطلبات اإ�سافية من ال�سعب اأو املكلف اللتزام بها، واإذا ا�سطرت ال�سركة اإلى تعديل منتجاتها اأو عملياتها لاللتزام بهذه الأنظمة، ف�سينتج عن ذلك 
اأ�سعار  اأرباح ال�سركة وعلى تدفقها النقدي واأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى  زيادة يف تكلفة املنتجات، و�سيكون لذلك تاأثري �سلبي على 

اأ�سهمها.

ال�سلطات الإدارية  ثابتة وُتعدل ب�سكل م�ستمر، كما يتم منح  العربية لي�ست  للم�ساريع يف جمهورية م�سر  الت�سغيلية املطلوبة  التي حتدد الرتاخي�س  اإن الأنظمة 
�سالحيات منح الرتاخي�س الت�سغيلية دون اأن يتم ن�سر هذه التعديالت للعموم مما يحد من قدرة �سركة ريدان م�سر على مواكبة املتطلبات النظامية اجلديدة. ل 
ت�سمن ريدان م�سر اأنها �ستتمكن من تطبيق التعليمات والأنظمة اجلديدة يف الوقت املحدد واإ�سدار اأي تراخي�س ت�سغيلية اإ�سافية ناجتة عن حتديث يف الإجراءات 
النظامية املطبقة، و�سيوؤدي ذلك اإلى فر�ص عقوبات وغرامات مالية على �سركة ريدان م�سر ت�سل اإلى اإيقاف الن�ساط موؤقتًا مما �سيكون له اأثر ال�سلبي على اأعمال 

ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

المخاطر السياسية واالقتصادية  2   2   2

اإن اأداء ال�سركة يعتمد على الأو�ساع القت�سادية ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى الأو�ساع القت�سادية العاملية التي بدورها توؤثر على اقت�ساد اململكة.

اإن القت�ساد والإنفاق احلكومي ال�سعودي ل زال يعتمدان على �سعر النفط يف الأ�سواق العاملية على الرغم من منو القت�ساد ال�سعودي يف قطاعات اأخرى خمتلفة، 
ولذلك فاإن النخفا�س يف اأ�سعار النفط قد يوؤدي اإلى تباطوؤ كبري يف منو القت�ساد ال�سعودي اأو تغيريات كبرية يف خطط الإنفاق احلكومي، الأمر الذي قد يكون له 

تاأثريًا �سلبيًا وجوهريًا على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها و�سعر اأ�سهمها وو�سعها املايل عامًة. 

و�سيرتتب على حدوث اأي تغيريات مهمة وغري متوقعة على م�ستوى الظروف ال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو التنظيمية يف اململكة العربية ال�سعودية اأو غريها من الدول 
املجاورة تاأثريًا �سلبيًا وجوهريًا على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها و�سعر اأ�سهمها وو�سعها املايل.

المخاطر المتعلقة باألسهم 2 - 2

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم 2   2   2

ميكن اأن يكون �سعر ال�سهم يف ال�سوق غري م�ستقر وعر�سة لدرجة كبرية من التذبذب ب�سبب عدد من العوامل التي ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر: اأو�ساع ال�سوق 
فيما يخ�س الأ�سهم واأي تدهور يف نتائج اأعمال ال�سركة وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية وظهور مناف�سني اأقوى. كما اأنه لي�س هنالك اأي �سمان باأن 

قيمة الأ�سهم �ستزيد مبجرد اإدراجها يف �سوق الأ�سهم. 

مخاطر السيطرة من قبل المساهمين البائعين  2   2   2

بعد النتهاء من الطرح، �سيمتلك امل�ساهمون البائعون ما جمموعه 70% من راأ�س مال ال�سركة، وعليه �سيكون مبقدور امل�ساهمني البائعني التاأثري يف جميع الأمور 
والقرارات التي تتطلب موافقة امل�ساهمني، مبا يف ذلك انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة واملوافقة وامل�سادقة على عقود واأن�سطة ال�سركة املهمة والتعديىلت التي قد 
تطراأ على راأ�س مال ال�سركة وبنود نظامها الأ�سا�سي، ومن املمكن اأن ي�ستخدم ذلك بطريقة قد توؤثر ب�سكل جوهري على توقعات اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها 

ومركزها املايل، مما �سيوؤثر بدوره �سلبا على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي الى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

مخاطر حداثة السوق الموازية 2   2   2

حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار، مل يتم اإدراج اأي �سركة يف ال�سوق املوازية. حداثة هذا ال�سوق والقوانني التي حتد من نوع امل�ستثمرين املوؤهلني لتداول الأ�سهم فيه قد 
يوؤثر على �سعر الأ�سهم املدرجة وال�سيولة عليها. 



11

مخاطر عدم توفر سوق سابق ألسهم الشركة 2   2   2

ليوجد حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه �سوق عام لتداول اأ�سهم ال�سركة، ولميكن اإعطاء اأي تاأكيد ب�ساأن تطور �سوق نا�سط وم�ستمر لتداول اأ�سهم ال�سركة بعد هذا 
الكتتاب. قد ليدل �سعر الطرح املقدم على �سعر ال�سوق لالأ�سهم بعد تاريخ هذا الطرح. وعالوة على ذلك، فقد يتاأثر �سهر الأ�سهم بعد تاريخ هذا الطرح بعدة 

تقلبات نتيجة لعوامل منها:

الختالف يف النتائج الت�سغيلية واأداء اأن�سطة ال�سركة �
التطورات التنظيمية يف ال�سوق امل�ستهدف من قبل ال�سركة حيث يكون لها تاأثري على ال�سركة اأو عمالئها اأو مناف�سيها �
التغريات يف التقديرات املالية من قبل حمللي الأوراق املالية �
الزيادة اأو النق�سان يف عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الإدارة العليا اأو املوظفني الأ�سا�سيني �
اأداء القت�ساد ال�سعودي والعاملي �
التطورات املهمة يف �سيا�سات اململكة القت�سادية �
التقلبات يف اأ�سواق الأوراق املالية العاملية واملحلية �
التغريات يف العوامل القت�ساديه والقانونيه والتنظيميه )حمليا ودوليا( غري املتعلقة باأداء ال�سركة كالركود القت�سادي وفر�س عوائق على الإجتار اأو  �

عدمه وفر�س العقوبات وغريها من العوامل
كثري من العوامل املبينة اأعاله تقع خارج �سيطرة ال�سركة، واإن اأي تقلبات لأ�سعار الأ�سهم نتيجة هذه العوامل �ستوؤثر ب�سكل �سلبي على نتائج ال�سركة املالية وتوقعاتها 

والقرارات ال�ستثمارية للمكتبني. 

مخاطر توزيع األرباح 2   2   2

اإن قرار دفع اأرباح للم�ساهمني يخ�سع لقرار وتو�سية جمل�س الإدارة بعد و�سع عدد من العوامل القائمة يف العتبار مبا فيها و�سع ال�سركة املايل واأو�ساع ال�سوق 
واملناخ القت�سادي العام وحتليل الفر�س ال�ستثماريه والحتياجات ال�ستثماريه لل�سركة واملتطلبات النقدية والراأ�سمالية وفر�س الأعمال واأثر مثل هذه الأرباح 

على املوقف الزكوي لل�سركة، اإ�سافة اإلى بع�س العتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى. وبناء على ذلك، قد لتقوم ال�سركة دوما بتوزيع اأرباح على م�ساهميها.

مخاطر طرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال 2   2   2

قد حتتاج ال�سركة، من وقت اإلى اآخر، اإلى زيادة راأ�س مالها بناء على متطلبات اأعمالها. وتت�سمن بع�س العوامل التي قد تتطلب زيادة ال�سركة لراأ�س مالها الآتي:

 تو�سع ن�ساطات ال�سركة مبا يفوق ماتتحمله ميزانيتها �
فر�س متطلبات اإ�سافية لراأ�س املال نتيجة �سدور اأنظمة ولوائح جديدة �
ا�ستنفاذ راأ�س املال احلايل ب�سكل بليغ نتيجة وجود خ�سائر ت�سغيلية غري متوقعة �

قد لتتمكن ال�سركة من زيادة راأ�س مالها يف الوقت الذي حتتاجه اأو بال�سكل الذي يخدم م�سلحتها اأو م�سلحة امل�ساهمني احلاليني الأمر الذي �سياأثر �سلبا على 
توقعات اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.

مخاطر طرح أسهم جديدة في المستقبل 2   2   2

قد يوؤدي طرح ال�سركة لأي ح�س�س ملكية يف امل�ستقبل اإلى تخفي�س ن�سبة م�ساهمة املكتتبني يف ال�سركة واإلى تاأثريات �سلبية وجوهرية على �سعر تداول الأ�سهم 
نتيجة طرح ح�س�س ملكية يف امل�ستقبل اأو بيع الأ�سهم من قبل م�ساهميها الرئي�سيني. عالوة على ذلك، قد يوؤثر اأي اإدراك من قبل املكتتبني ملثل ذلك البيع اأو 
الطرح على �سعر تداول الأ�سهم. وبناء على ذلك، فعلى املكتتبني اأن يراعوا هذه املخاطر بعناية حيث �سيكون لها اأثر �سلبي على خططهم وم�ساريعهم ال�ستثمارية.

مخاطر سيولة أسهم الطرح 2   2   2

ليوجد حاليا �سوق عام لأ�سهم ال�سركة ولي�س هنالك �سمان حلدوث تداول ن�سط لأ�سهم ال�سركة وا�ستمراره بعد هذا الطرح. وقد مت حتديد �سعر طرح الأ�سهم 
بناء على عوامل عدة، منها تاريخ اأعمال ال�سركة وفر�سها امل�ستقبلية وفر�س القطاع الذي تناف�س فيه وتقديرات اإدارة ال�سركة وعملياتها ونتائجها املالية. وميكن 
اأن توؤدي عوامل اأخرى مثل النتائج املالية لل�سركة والظروف العامة للقطاع واحلالة القت�سادية العامة اأو عوامل اأخرى خارجة عن �سيطرة ال�سركة اإلى تذبذبات 

كبرية يف اأ�سعار و�سيولة اأ�سهم ال�سركة.
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اقتصاد المملكة العربية السعودية. 2

نظرة عامة على اقتصاد المملكة 2   2   2

حافظت اململكة العربية ال�سعودية على مكانتها باعتبارها الدولة التي متتلك اأكرب اقت�ساد يف ال�سرق الأو�سط لعام 2015م، اإذ بلغ ناجتها املحلي الإجمايل الإ�سمي 
2.449.6 مليار ريال �سعودي. ولكن هبوط اأ�سعار النفط يف عام 2015م اأّثر �سلبًا على الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي، الذي هبط للم�ستوى املذكور بعد اأن بلغ 

2.791.3 مليار ريال �سعودي يف عام 2013م.

وت�سري الأرقام اإلى اأن الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف اململكة العربية ال�سعودية قد �سهد منوًا بن�سبة 2.7 باملئة، و3.6 باملئة، و3.4 باملئة لالأعوام 2013م، 
و2014م، و2015م على التوايل. ومن املتوقع اأن ينخف�س معدل الإنفاق العام على النقل والبنية التحتية يف عام 2016م. كما تعمل احلكومة حاليًا على و�سع خطط 
تهدف اإلى تنويع القت�ساد الكلي يف اململكة بعيدًا عن النفط؛ فعلى �سبيل املثال: تدر�س كل من احلكومة والهيئة العامة للطريان املدين اإمكانية تاأ�سي�س مناطق حرة 
يف مطارات جدة والريا�س. وتهدف هذه املناطق اإلى ا�ستقطاب ال�ستثمارات الأجنبية اخلا�سة من خالل ت�سهيل احل�سول على الرتاخي�س التجارية والتاأ�سريات، 
ف�ساًل عن زيادة مرونة ال�سيا�سات ال�سريبية. وُي�سار اإلى اأن جهود التنويع القت�سادي ترتّكز اأي�سًا على قطاعات الت�سالت والبرتوكيماويات وال�سياحة والتعدين. 

كما ت�سري التوقعات اإلى اأن النمو يف الناجت املحلي الإجمايل �سيتخطى حدود 1.2 باملئة، و1.9 باملئة، و2 باملئة لالأعوام 2016م، و2017م، 2018م على التوايل.

الدخل السنوي اإلنفاقي في السعودية 2   2   2

منا الدخل الإنفاقي ال�سنوي مبعدل مركب بلغت ن�سبته 4.9 باملئة بني عامي 2013م و2015م، حيث و�سل اإلى 974.4 مليار ريال �سعودي، يف حني اأن ن�سيب الفرد 
من الدخل الإنفاقي املرتفع ن�سبيًا يف اململكة العربية ال�سعودية قد و�سل اإلى 30.895 ريال �سعودي يف عام 2015م. ومن املتوقع اأن ينمو مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 

1.8 باملئة حتى عام 2018م. كما و�سل الت�سخم يف عام 2015م اإلى 2.2 باملئة ومن املتوقع اأن يرتفع اإلى 3 باملئة يف عام 2018م.

تنويع االقتصاد وانخفاض نسبة البطالة في فترة التوقع 2   2   2

ومن  2015م،  عام  يف  باملئة   5.8 البطالة  ن�سبة  بلغت  فقد  النفط،  قطاع  غري  اأخرى  قطاعات  يف  عمل  فر�س  اإيجاد  اإلى  القت�ساد  تنويع  يوؤدي  اأن  املتوقع  من 
املتوقع انخفا�سها اإلى 5.4 باملئة عام 2018م. ويبلغ معدل منو القوى العاملة ال�سنوي 5 باملئة، حيث �سكل القطاع احلكومي م�سدر الوظائف الرئي�س للمواطنني 
ال�سعوديني، يف حني يعتمد القطاع اخلا�س على توظيف العمالة الوافدة. وتبلغ ن�سبة البطالة بني املواطنني ال�سعوديني نحو 12 باملئة، يف حني و�سلت ن�سبتها يف عام 

2015م اإلى 29.6 باملئة يف الفئة العمرية بني 15 و24 عامًا.

جدول )3-1(: املوؤ�شرات ال�شكانية

2018م2015م2013مالوحدةالفئة
)متوقعة(

النمو ال�شنوي املركب
2013م-2015م

النمو ال�شنوي املركب
2015م-2018م

1.8%2.2%30.201.131.540.433.299.9األفجمموع ال�سكان

1.7%2.2%17.07217.83618.762األفال�سكان الذكور

2.0%2.2%13.12913.70514.538األفال�سكان الإناث

1.9%2.3%5.409.65.661.85.994.1األفعدد الأ�سر 
امل�سدر: اإح�ساءات وطنية، الأمم املتحدة، �سندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتطوير القت�سادي
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تعترب اململكة العربية ال�سعودية اأكرث دول جمل�س التعاون اخلليجي تعدادًا �سكانيًا، حيث بلغ عدد ال�سكان نحو 31.5 مليون ن�سمة يف عام 2015م، ومن املتوقع اأن 
ي�سجل معدل منو �سنوي يبلغ 1.8 باملئة، لي�سل العدد اإلى 33.3 مليون ن�سمة بحلول عام 2018م. كما منا الدخل الإنفاقي ال�سنوي مبعدل �سنوي مركب بلغت ن�سبته 
4.9 باملئة بني عامي 2013م و2015م، حيث و�سل اإلى 974.4 مليار ريال �سعودي، يف حني اأن ن�سيب الفرد من الدخل الإنفاقي املرتفع ن�سبيًا يف اململكة العربية 
ال�سعودية قد و�سل اإلى 30.895 ريال �سعودي يف عام 2015م. ومن املتوقع اأن ينمو مبعدل �سنوي مركب ن�سبته 1.8 باملئة حتى عام 2018م. كما و�سل الت�سخم 

يف عام 2015م اإلى 2.2 باملئة ومن املتوقع اأن يرتفع اإلى 3 باملئة يف عام 2018م. 

جدول )3-2(: موؤ�شرات االقت�شاد الكلي

2018م2015م2013مالوحدةالفئة
)متوقعة(

معدل النمو 
ال�شنوي املركب
2013م-2015م

معدل النمو 
ال�شنوي املركب
2015م-2018م

1.7%-6.3%2.791.260.82.449.5722.576.589مليون ريالالناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي

-0.1%-8.3%92.422.577.664.677.375.3ريال �سعودين�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 

غري متاحغري متاح3.0%2.2%3.5 %باملئةالت�سخم

غري متاحغري متاح5.4%5.8%5.6 %باملئةمعدل البطالة )ن�سبة ال�سكان الفاعلني اقت�ساديا(

3.7%4.9%844.643.3974.4261.085.543.1مليون ريالالدخل ال�سنوي الإنفاقي

1.8%2.6%29.241.5130.894.5432.598.99ريال �سعودين�سيب الفرد من الدخل ال�سنوي الإنفاقي

3.8%7.5%784.408.4906.846.11.013.266.4ريال �سعوديجمموع اإنفاق امل�ستهلك

2.4%6.1%182.587.2205.721.2220.755.1ريال �سعودياإنفاق امل�ستهلك على الطعام

امل�سدر: اإح�ساءات وطنية الأمم املتحدة، �سندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتطوير القت�سادي.
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لمحة على سوق المطاعم والمخابز في السعودية. 4

نظرة عامة على سوق خدمة الطعام السعودي 1 - 4

�سهد �سوق خدمة الطعام ال�سعودي الذي يعترب واحدا من الأ�سواق الرئي�سة يف منطقة اخلليج تو�سعا ملحوظا على مر ال�سنني، حيث ي�ستحوذ تقريبا على ن�سف 
اإجمايل �سوق خدمة الطعام يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي وذلك بن�سبة بلغت 47.1% يف عام 2014، يف حني جاءت ال�سوق الإماراتية ثانيا بن�سبة )%28.0(، 

ثم الكويت بن�سبة )%10.1(.

منذ عام 2010، �سهد �سوق خدمة الطعام منوا مطردا يف اململكة العربية ال�سعودية، دعمه يف ذلك الزدهار القت�سادي، والنتقال اإلى العي�س يف املدن، وفئة 
ال�سباب من ال�سكان، والزيادة املطردة يف ن�سيب الفرد من الدخل. وعالوة على ذلك، فقد عزز فتح مراكز الت�سوق التي حتتوي على �سالت للطعام، و�سال�سل 
املطاعم ال�سريعة، ل�سيما العاملية منها، والتخفيف التدريجي للقيود الجتماعية، من �سوق خدمة الطعام خالل الفرتة 2010 – 2014. وقد منا هذا ال�سوق يف 
اململكة العربية ال�سعودية مبعدل منو �سنوي مركب 7.0% خالل الفرتة 2012 – 2014، حيث بلغ 33.3 مليار ريال �سعودي يف عام 2014 مقارنة بـ 29.1 مليار 

ريال �سعودي يف عام 2012.

عالوة على ذلك، من املتوقع اأن ينمو �سوق خدمة الطعام مبعدل منو �سنوي مركب يقدر بـ 7.1% خالل الفرتة 2014 – 2019، لي�سل اإلى 46.9 مليار ريال �سعودي 
يف عام 2019 مقارنة بـ 33.3 مليار ريال �سعودي يف عام 2014. ووفقا ل�سركة الأبحاث والأ�سواق، �سجل قطاع مطاعم اخلدمة ال�سريعة يف �سوق خدمة الطعام 
ال�سعودي منوا حادا بن�سبة 25.1% خالل الفرتة 2014 – 2015، حيث �سكل النمو ال�سكاين )الذي يغلب عليه فئة ال�سباب( وارتفاع م�ستويات الدخل، وزيادة عدد 

املغرتبني، واالنخراط املتزايد للن�ساء يف �سوق العمل الدوافع الرئي�سة للنمو يف �سوق خدمة الطعام.

ينق�سم �سوق خدمة الطعام يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سفة عامة اإلى ثالثة قطاعات رئي�سة: قطاع املقاهي واملخابز، مطاعم اخلدمة ال�سريعة ومطاعم اخلدمة 
الكاملة.

وفقا للما�سة كابيتال )�سركة لإدارة الأ�سول البديلة يف الإمارات العربية املتحدة(، ا�ستحوذ �سوق مطاعم اخلدمة ال�سريعة على 54.0% من اإجمايل �سوق خدمة 
الطعام يف العام 2014، ثم �سوق خدمة املطاعم الكاملة الذي ا�ستحوذ على ن�سبة )35.0%(، ثم املقاهي واملخابز بن�سبة )%11.0(. 

سوق مطاعم الخدمة السريعة 2 - 4

�سهد �سوق مطاعم اخلدمة ال�سريعة يف اململكة العربية ال�سعودية منوا مطردا يف ال�سنوات الأخرية، ودعمه يف ذلك تنامي فئة ال�سباب من ال�سكان، والزيادة يف 
عدد املغرتبني، وارتفاع م�ستوى الدخل القابل لالإنفاق، وزيادة انخراط الن�ساء يف �سوق العمل. كما �ساهم عدد من العوامل االأخرى مثل اجلاذبية الطبيعية لتناول 

اللحوم، وتغري عادات الأكل، وتنوع الثقافات يف ال�سركات وغريها يف منو �سوق مطاعم اخلدمة ال�سريعة يف اململكة العربية ال�سعودية.

بالإ�سافة اإلى ذلك، من املتوقع اأن ينمو �سوق مطاعم اخلدمة ال�سريعة يف اململكة العربية ال�سعودية مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 12.6% خالل الفرتة 2014 – 
2019، لي�سل اإلى 27.0 مليار ريال �سعودي عام 2019 مقارنة بـ 18.0 مليار ريال �سعودي يف عام 2014. وبالرغم من الهبوط الذي �سهدته اأ�سعار النفط يف 
العامل، اإل اأن �سوق مطاعم اخلدمة ال�سريعة يف اململكة العربية ال�سعودية متتلك اآفاق منو هائلة بالنظر للنمو املرتفع يف فئة ال�سكان من ال�سباب الأثرياء، والنتقال 

اإلى العي�س يف املدن، وزيادة ن�سبة ال�سعوديني يف �سوق العمل يف اململكة.

ووفقا ل�سركة اآمي�س IMES لالأبحاث )�سركة اأبحاث مقرها يف دبي(، ا�ستحوذت العالمات التجارية العاملية على ما يزيد عن 50% من اإجمايل منافذ مطاعم 
اخلدمة ال�سريعة يف اململكة، مع العلم باأن قطاع البيتزا تغلب عليه ال�سركات العاملية مثل بيتزا هت، دومينوز، ليتل �سيزرز، بيتزا اإن. اأما يف فئة مطاعم البيتزا 

املحلية، فاإن بريكيز يعد الالعب الرئي�س يف اململكة.

وعالوة على ذلك، تبلغ ح�سة الالعبني الدوليني يف فئة الربغر 54%، مبا يف ذلك مكدونالدز، وهارديز، وبرغر كنغ. يعترب هريف واحدا من اأبرز الالعبني املحليني 
يف فئة الربغر، يليه هنغري بني. ويغلب تواجد الالعبني املحليني يف فئة الدجاج، وال�ساندويت�س واملاأكولت الأ�سيوية يف اململكة.

�سوف يوا�سل لعبون دوليون مثل بيتزا هت، ومكدونالدز الهيمنة على فئتي البيتزا والربغر، يف حني اأن الالعبني املحليني �سيكونون اأكرث فاعلية يف فئة الدجاج، 
وال�ساندويت�س واملاأكولت الأ�سيوية يف اململكة.

سوق مطاعم الخدمة الكاملة 2 - 4

يتوقع باأن ينمو �سوق مطاعم اخلدمة الكاملة )الذي يت�سمن فئتي املطاعم ال�سعبية واملطاعم الفاخرة( مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 6.0% خالل الفرتة 2012 
– 2019 بحيث يبلغ حوايل 15.6 مليار ريال �سعودي يف عام 2019 مقارنة بـ 10.1 مليار ريال �سعودي عام 2012.

من املتوقع اأن يتوا�سل النمو يف �سوق مطاعم اخلدمة الكاملة يف اململكة يف امل�ستقبل املنظور، مدعوما ب�سفة رئي�سة بعوامل مثل الرثاء املتزايد لدى ال�سكان )زيادة 
الدخل القابل لالإنفاق(، وفتح مطاعم جديدة والتغريات الجتماعية الثقافية.
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ووفقا لـ يورومونيتور، يعترب �سوق مطاعم اخلدمة الكاملة عمال جمزاأ بدرجة كبرية، حيث ا�ستحوذت مطاعم اخلدمة الكاملة امل�ستقلة على ح�سة كبرية تبلغ %93 
من اإجمايل املبيعات يف عام 2015. ويعترب �سيليز، وتي جي اأي فرايديز، وكارلو�سيوز، ول بيتيت مي�سون، وبي اأي �سي اإي، ونوبو وزوما بع�سا من العالمات التجارية 

العاملية التي تعمل �سمن مطاعم اخلدمة الكاملة يف اململكة العربية ال�سعودية.

يعترب �سوق املطاعم ال�سعبية واحدا من اأكرث قطاعات الأعمال منوا يف اململكة العربية ال�سعودية، وتغلب على هذا القطاع املفاهيم الأمريكية التي تعترب �سل�سلة 
مطاعم �ستيك هاو�س، و�سيزلر هاو�س املحلية ا�ستثناءات بارزة منها.

سوق المقاهي والمخابز 4 - 4

تقدم املقاهي واملخابز مزيجا من املاأكولت وامل�سروبات غري الكحولية، مبا يف ذلك نطاق وا�سع من القهوة، وجميع اأنواع امل�سروبات ال�ساخنة والباردة. كما تقدم 
هذه املنافذ وجبات �سريعة مثل املعجنات واحللويات وال�ساندوي�سات ف�سال عن وجبات الإفطار.

من املتوقع اأن ينمو �سوق املقاهي واملخابز مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 3.3% خالل الفرتة 2012 – 2019 لي�سل اإلى 4.3 مليون ريال �سعودي عام 2019 باملقارنة 
مع 3.2 مليار ريال �سعودي عام 2012.

اأ�سبحت  وال�سياحة الرتفيهية، فقد  الأعمال  والتي ي�ساحبها تدفق يف  ال�سكان  ال�سباب من  الطابع، ل�سيما لدى  القهوة غربية  لثقافة  املتنامي  بالنظر لالجتاه 
املقاهي نقطة منتظمة لجتماعات الأعمال واملنا�سبات الجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية.

ووفقا للما�سة كابيتال، يعترب �سوق املقاهي واملخابز جمزاأ بدرجة كبرية يف اململكة العربية ال�سعودية، ويغلب عليه بدرجة كبرية �سال�سل عالمات جتارية عاملية مثل 
كو�ستا كويف، �ستاربك�س، بول، تيم هورتونز والتي ح�سل لعبون حمليون على امتياز ت�سغيلها جتاريا.

نظرة عامة على سوق مخابز الحلويات السعودي 4 - 4

تعترب اململكة العربية ال�سعودية موطنا لواحد من اأكرب فئات ال�سكان من ال�سباب يف ال�سرق الأو�سط، حيث اأن ما ن�سبته حوايل 30% من ال�سكان ترتاوح اأعمارهم 
من �سفر اإلى 14 عاما، وترتاوح اأعمار 66% منهم بني 15 عاما و64 عاما، والأكرثية منهم دون �سن الأربعني. وبالنظر ملعدلت الولدة املرتفعة، فقد �سهدت اململكة 
زيادة ثابتة يف فئة ال�سكان من ال�سباب، ما �سكل اجتاها اإيجابيا لبع�س الفئات التي تعترب احللويات املخبوزة واحدا منها، لأن ال�سباب يعتربون املجموعة امل�ستهدفة 

من امل�ستهلكني لهذا النوع من املنتجات.

حفز ارتفاع معدل النمو ال�سكاين امل�سحوب بزيادة ن�سيب الفرد من الدخل، وزيادة حمالت البيع بالتجزئة الطلب على �سوق خمابز احللويات يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط، كما اأن توافر �سبكة وا�سعة لعدد كبري من حمال احللويات واملخابز والكعك �سهل و�سول هذه املنتجات الى اأيدي امل�ستهلكني.

ووفقا ليورومونيتور، حقق �سوق خمابز احللويات ال�سعودي منوا مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 9.6% خالل الفرتة 2010 – 2015 حيث و�سل اإلى 38.3 مليار ريال 
�سعودي عام 2015 مقارنة بـ 17.9 مليار ريال �سعودي عام 2010. يف اأوائل عام 2013، تعر�س قطاع مبيعات التجزئة يف اململكة العربية اإلى انتكا�سة طفيفة ب�سبب 
النق�س ال�سديد يف العمالة الذي نتج عن تطبيق احلكومة لربنامج نطاقات �سعيا لزيادة عدد ال�سعوديني يف �سوق العمل، حيث كان لذلك تاأثري وا�سح على حمال 
احللويات واملخابز. اإل اأن نهاية عام 2014 �سهدت حت�سنا على قطاع البيع بالتجزئة بعد تعديل برنامج نطاقات، وت�سوية امل�سائل العمالية، حيث بداأت املبيعات 
بالرتفاع. وقد ا�ستمر التح�سن يف النمو يف منتجات خمابز احللويات ب�سبب اجلهود التي بذلها امل�سنعون لزيادة املبيعات من املنتجات من خالل الإعالنات املكثفة 

ون�ساطات تطوير املنتجات.

وفقا ليورومونيتور اإنرتنا�سونال، �سيحقق �سوق خمابز احللويات ال�سعودي منوا مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 6.2% خالل الفرتة 2015 – 2020، حيث �سي�سل اإلى 
38.3 مليار ريال �سعودي بحلول عام 2020، اإذ اأن من املتوقع اأن ت�سهد اململكة العربية ال�سعودية ارتفاعا معقول يف معدلت الولدة خالل فرتة التنبوؤ، كما اأن النمو 

املت�سارع يف املجموعة العمرية من ال�سباب �سيوؤدي اإلى ن�سوء طلب على العديد من الأ�سناف الغذائية، مبا يف ذلك منتجات خمابز احللويات.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن املنتجات املخبوزة ت�ستحوذ على احل�سة الأكرب يف �سوق خمابز احللويات )التي ت�ستمل على الب�سكويت املحلى، واحللويات العربية املخبوزة( 
بن�سبة 87.4% )بحجم مبيعات يبلغ 2.8 مليون طن(، يليها، املعجنات بن�سبة 8.9% )وحجم مبيعات يبلغ 0.2 مليون طن( وذلك من اإجمايل احل�سة ال�سوقية، 

يف حني اأن اأدنى احل�س�س يف �سوق خمابز احللويات يف اململكة العربية ال�سعودية كانت من ن�سيب الكعك، واملنتجات املخبوزة املجمدة وخلطات احللويات.

ا�ستحوذت فئات منتجات مثل املعجنات، والكعك، وخلطات احللويات، واملنتجات املخبوزة املجمدة على ح�سة هامة من �سوق خمابز احللويات.

املعجنات: ت�ستمل هذه الفئة على جميع اأنواع املعجنات )مبا يف ذلك الفطائر املحالة/ الرتتات( التي يتم اإنتاجها وتغليفها �سناعيا. وحتظى املعجنات  �
ب�سعبية كبرية لدى الأطفال، والبالغني الذين يبحثون عن وجبات خفيفة لتناولها مع ال�ساي. وبغ�س النظر عن العوامل الدميوغرافية، فقد �ساهم 

تطوير منتجات جديدة، وعرو�س العبوات متعددة املنتجات، والإعالنات يف النمو ال�سحي لهذا القطاع.
وفقا ليورومونيتور، حقق �سوق املعجنات يف اململكة العربية ال�سعودية منوا مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 10.5% خالل الفرتة 2010 – 2015، حيث و�سل اإلى 6.7 
مليار ريال �سعودي يف عام 2015، ومن املتوقع اأن ينمو مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 6.7% خالل الفرتة 2015 – 2020، لي�سل اإلى 9.3 مليار ريال �سعودي عام 
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2020. يف �سوق املعجنات، ت�ستحوذ املعجنات غري املغلفة على احل�سة الكربى ب�سبب التواجد الوا�سع النطاق للمخابز املحلية ومنافذ البيع بالتجزئة يف اململكة، 
مع اأن املعجنات املغلفة �سجلت اأقوى منو يف القيمة، بن�سبة بلغت 13.6% خالل الفرتة 2010 – 2015.

الكعك: يحتل �سوق الكعك املرتبة الثالثة بني اأكرب فئات �سوق خمابز احللويات ال�سعودي من ناحية احلجم والقيمة، حيث يت�سمن كعك الرباونيز،  �
واملادلني، والبانيتون، وكيك اجلنب وغريها اإ�سافة اإلى اأ�سناف اأخرى خمتلفة من الكعك. وقد حقق هذا ال�سنف منوا مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 
11.4% خالل الفرتة 2010 -2015، حيث بلغ 3.5 مليار ريال �سعودي يف عام 2015، ومن املتوقع اأن ينمو مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 8.4% خالل 
الفرتة 2015-2020، لي�سل اإلى 5.3 مليار ريال �سعودي يف عام 2020. ويعترب الكعك من املنتجات �سغرية احلجم وعالية القيمة. يف عام 2015، 

بلغت ح�سة الكعك يف ال�سوق 3.9% من حيث احلجم، يف حني اأن ح�ستها ال�سوقية بلغت 19.6% من حيث القيمة.
خلطات احللويات: يعترب قطاع خلطات احللويات القطاع الواعد يف �سوق خمابز احللويات يف اململكة العربية ال�سعودية، حيث تبلغ ح�سته من اإجمايل  �

ال�سوق 0.1% يف الوقت احلايل. وخلطات احللويات عبارة عن حلويات ب�سكل جمفف/ م�سحوق ي�ساف اإليها حليب �ساخن/ بارد و/ اأو يتم خبزها. من 
ناحية تاريخية، حققت املبيعات من خلطات احللويات منوا مبعدل منو �سنوي مركب 5.6% خالل الفرتة 2010 – 2015، حيث بلغت 0.10 مليار ريال 

�سعودي يف عام 2015، ومن املتوقع اأن تبلغ 0.11 مليار ريال �سعودي يف عام 2020، مبعدل منو �سنوي مركب 2.5% خالل نف�س الفرتة.
املنتجات املخبوزة املجمدة: يعترب قطاع املنتجات املخبوزة املجمدة رابع اأكرب قطاع يف �سوق خمابز احللويات ال�سعودي. يف عام 2015، بلغت ح�سة  �

املنتجات املخبوزة املجمدة يف �سوق املخبوزات 0.3% من حيث احلجم. من املتوقع اأن يحقق هذا القطاع منوا مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ %6.0 
خالل الفرتة 2015 – 2020، لي�سل اإلى 0.14 مليار ريال �سعودي عام 2020 مقارنة بـ 0.11 مليار ريال �سعودي عام 2015.

منتجات خمبوزة اأخرى: تت�سمن املنتجات املخبوزة الأخرى ب�سكويت الكوكيز، واحللويات العربية املخبوزة، التي ت�ستحوذ على ح�سة �سوقية رئي�سة  �
بن�سبة 87.4% من �سوق خمابز احللويات. اإل اأن �سوق املنتجات املخبوزة ال�سعودي يعترب جمزاأ بدرجة كبرية بالنظر لعدم وجود �سركة ت�ستحوذ على 
القوي  للتواجد املحلي  بالنظر  املنتجات املخبوزة ل�سيما  ي�سيطرون على �سوق  اأن الالعبني املحليني  الوا�سح  ال�سوق تزيد عن 10%. ومن  ح�سة يف 

للمنتجني من احلرفيني.
جتدر الإ�سارة اإلى اأن قطاع احللويات العربية يعد واحدا من القطاعات الهامة يف �سوق خمابز احللويات يف اململكة العربية ال�سعودية. وتت�سمن احللويات العربية 
الزوار  قبل  ال�سعودية من  العربية  اململكة  احللويات يف  على هذه  كبري  وهناك طلب  واملعمول.  والقطايف،  والب�سبو�سة،  والكنافة،  البقالوة،  اململكة  ال�سعبية يف 

الأجانب، ل�سيما البقالوة.

حقق هذه ال�سنف من منتجات خمابز احللويات منوا مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 9% خالل الفرتة 2010 – 2015، حيث بلغ 17.9 مليار ريال �سعودي عام 2015 
مقارنة بـ 11.6 مليار ريال �سعودي عام 2010، ومن املتوقع اأن ينمو هذا ال�سنف مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 5.6% خالل الفرتة 2016 – 2020 لي�سل اإلى 

23.5 مليار ريال �سعودي عام 2020.

وبالنظر لأن ال�سكان من الفئة العمرية 5-14 عاما �ستزيد عن 6.0 مليون ن�سمة بحلول عام 2020، وما ي�ساحبها من زيادة يف الدخل القابل لالإنفاق، والزيادة 
يف الن�ساطات الرتويجية املكثفة وتطوير املنتجات، فاإن من املتوقع اأن يحقق �سوق خمابز احللويات يف اململكة العربية ال�سعودية منوا مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 
6.2%، كما يتوقع اأن تبلغ مبيعات التجزئة 38.3 مليار ريال �سعودي بحلول عام 2020. لكن ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية اأ�سبحوا اأكرث وعيا من الناحية 
ال�سحية، مما اأدى اإلى زيادة الطلب على احللويات اخلالية من ال�سكر وتلك التي حتتوي على زيوت قليلة ب�سرف النظر عن ال�سعر. ومن املتوقع اأن يحافظ الرتاث 

الطويل للحلويات العربية من الدول العربية على �سعبيته يف اململكة العربية ال�سعودية يف امل�ستقبل املنظور.

العوامل المحفزة الرئيسة 4 - 4

التزايد في عدد السكان 2   2   2  

وفقا لالإدارة املركزية لالإح�ساءات واملعلومات، تعترب اململكة العربية ال�سعودية واحدة من اأكرث الدول التي ت�سهد تزايدا يف عدد ال�سكان يف منطقة جمل�س التعاون 
اخلليجي. ووفقا للمعلومات املتوفرة من الأمم املتحدة، يتوقع اأن يبلغ اإجمايل عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية 34.7 مليون ن�سمة بحلول عام 2020.

يف عام 2015، غلب العن�سر ال�سبابي يف القاعدة ال�سكانية يف اململكة العربية ال�سعودية، حيث ترتاوح اأعمار ما ن�سبته 70.8% من ال�سكان تقريبا بني 15 عاما 
و44 عاما. و�سيوؤدي ت�سارع النمو ال�سكاين اإلى ال�ستمرار يف امل�ساهمة يف ارتفاع الطلب على احللويات ومطاعم اخلدمة الكاملة يف اململكة العربية ال�سعودية لفرتة 

طويلة من الزمن.

زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 2   2   2

من املتوقع اأن يبلغ ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف اململكة العربية ال�سعودية 97.6 األف ريال �سعودي بحلول عام 2020 مقارن بـ 77.5 األف ريال 
�سعودي عام 2015. و�سيزيد النخفا�س يف معدلت البطالة وما ي�ساحبه من زيادة ح�سة الن�ساء من القوى العاملة يف هذا النمو، كما �سي�ساعد يف زيادة الدخل 
القابل لالإنفاق لدى املواطنني ال�سعوديني. كذلك �سيوؤدي ت�سارع النمو ال�سكاين يف اململكة العربية ال�سعودية وامل�سحوب بزيادة الدخل القابل لالإنفاق اإلى ازدياد 
الطلب على احللويات ومطاعم اخلدمة الكاملة يف اململكة. كما اأن ارتفاع الدخل يجعل تناول الطعام يف املطاعم يف متناول اليد �سواء بالن�سبة لالأفراد اأو العائالت.



17

تسارع االنتقال إلى المدن 2   2   2

ت�سهد اململكة العربية ال�سعودية ت�سارعا يف انتقال ال�سكان اإلى املدن، ومن املتوقع اأن تكون ن�سبة ال�سكان يف املدن قد و�سلت اإلى 91.4% يف عام 2015 مقارنة بـ 
 EcoMENA 82.0% عام 2010. ويعني معدل التح�سر متو�سط ن�سبة التغري يف حجم ال�سكان يف املدن خالل فرتة زمنية حمددة. وح�سب تقرير ن�سرته اإيكومينا
يف �سهر يونيو 2016، فاإن ما يزيد عن 90% من ال�سعب ال�سعودي يعي�سون يف الوقت احلايل يف املناطق احل�سرية. ومن املتوقع اأن يبلغ �سكان املناطق احل�سرية يف 

اململكة العربية ال�سعودية 35.8 مليون ن�سمة بحلول عام 2050، مما �سيوؤدي اإلى مزيد من التحفيز للقطاع.

تزايد تدفق السياح من العالم إلى المملكة 2   2   2

ي�سهد قطاع ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية زيادة يف اأعداد ال�سياح لأغرا�س دينية واأعداد رجال الأعمال وذلك بعد التخفيف الذي طراأ على �سيا�سة منح 
التاأ�سريات. ومن املتوقع اأن ينمو عدد ال�سياح الدينيني القادمني لأداء العمرة من 8 ~ مليون يف عام 2015 اإلى ~ 15 مليون بحلول عام 2020 واإلى 30 مليون 
بحلول عام 2030، وهو ما اأدى اإلى زيادة املخ�س�سات يف امليزانية لقطاعات ال�سيافة، والبيع بالتجزاأة والبناء. ومن املتوقع اأن توؤدي الزيادة يف عدد ال�سياح اإلى 

مزيد من التحفيز للطلب على احللويات ومطاعم اخلدمة الكاملة يف اململكة العربية ال�سعودية.

مزيد من النساء في سوق العمل 2   2   2

تلتحق مزيد من الن�ساء يف �سوق العمل اأكرث من اأي وقت م�سى. ووفقا للبيانات ال�سادرة عن الإدارة املركزية لالإح�ساء واملعلومات يف عام 2015، ت�سكل الن�ساء 
حوايل 13% من اإجمايل القوى العاملة ال�سعودية يف اململكة. وهوؤلء ل يتوفر لهن الوقت الكايف لتح�سري الطعام يف منازلهن، خ�سو�سا ممن يعملن يف القطاع 
اخلا�س من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإلى ال�ساعة اخلام�سة م�ساء، ما يوؤدي بهن يف الغالب اإلى �سراء الطعام اجلاهز يف طريق العودة اإلى منازلهن اأو طلب وجبات 

لتناول طعام الغداء.

االتجاهات الرئيسة - المطاعم 4 - 4

التاأثري على قطاع املطاعم واحللويات يف االجتاهات/ ال�شيا�شاتالبند
اململكة العربية ال�شعودية

هناك تو�سع مت�سارع للعالمات التجارية الدولية خلدمات الطعام يف اململكة العربية ال�سعوديةالتو�سع يف تواجد العالمات التجارية

خالل ال�سنتني الأخريتني، بداأت العديد من املطاعم التجارية املعروفة بعالماتها التجارية 
العاملية متار�س اأعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية. وت�سمل هذه املطاعم ل بورتيه، دي�س 

اإندي�س، فوم، اإيهوب، بي اإف ت�سانغز، �سيك �ساك، مت هورتينز وغريها.

اإيجابي

زيادة تقبل خدمة التو�سيل اإلى 
املنازل/ املكاتب

بداأت العديد من املطاعم ال�سعبية يف اململكة العربية ال�سعودية بتوفري خدمة تو�سيل الطعام 
اإلى املنازل/ املكاتب

هناك رغبة لدى امل�ستهلكني لال�ستمتاع بتناول الطعام لي�س يف املطاعم فقط، واإمنا لال�ستمتاع 
مبذاق الطعام يف منازلهم اأي�سا، وهو ما اأى باملطاعم ال�سعبية اإلى تقدمي خدمة التو�سيل 

املنزيل.

اإيجابي

التحول من طلب الطعام من خالل 
الهاتف اإلى الإنرتنت

�سكل تزايد ا�ستخدام الإنرتنت يف املنطقة داعما ل�سوق طلب الطعام عن طريق الإنرتنت يف 
اململكة العربية ال�سعودية.

بلغت قيمة �سوق طلب الطعام عن طريق الإنرتنت يف اململكة العربية ال�سعودية 18.0 مليون 
ريال �سعودي )4.8 مليون دولر اأمريكي( يف عام 2012. ومن املتوقع اأن تبلغ قيمة هذا ال�سوق 

817.5 مليون ريال �سعودي )218 مليون دولر اأمريكي( بحلول عام 2020، ب�سبب املناطق 
احل�سرية اجليدة، وتغري اأ�ساليب احلياة، وظهور ثقافة الإنرتنت لدى ال�سباب من ال�سكان 

املولعني بالتكنولوجيا.

اإيجابي
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االتجاهات الرئيسة – مخابز الحلويات 4 - 4

التاأثري على قطاع املطاعم واحللويات يف االجتاهات/ ال�شيا�شاتالبند
اململكة العربية ال�شعودية

تزايد الطلب على منتجات املخابز قليلة الكربون واخلالية من الغلوتني والبي�س وال�سكر.منتجات �سحية

ثمة تزايد ملمو�س بالهتمام يف تناول طعام �سحي والتاأكيد على ق�سايا ال�سحة والعافية وخلو 
الطعام من الغلوتني.

اإيجابي

منتجات جديدة

جاذبية اأف�سل

ا�ستخدام حماليل خلطات منا�سبة ت�سيف مكونات �سحية بدون جتريد احللويات من مذاقها.

ا�ستخدام منتجات اللي�سيثني من �سوليه Solae من اأجل تعزيز العنا�سر الغذائية، وزيادة 
�سالحية املنتج على الرف وحت�سني مذاقه.

اإيجابي

ال�ستثمار يف الإعالن يف جميع و�سائل 
الإعالم

وا�سلت �سركات رئي�سة يف الرتويج ملنتجاتها من خالل ال�ستثمار املكثف يف الإعالن للتوعية 
بعالماتها التجارية.

توؤكد ال�سركات على التوا�سل الفعال مع قاعدة عمالئها الكبرية من خالل بوابات التوا�سل 
الجتماعي مثل في�سبوك، وتويرت، ويوتيوب، مما ي�ساعد يف املحافظة على مكانتها القوية يف 

ال�سوق.

اإيجابي
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الـشــركـــة. 4

مقدمة 1 - 4

بتاريخ  جدة  مدينة  من  ال�سادر   4030180055 رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  تاأ�س�ست  �سعودية  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  هي  ريدان  مطاعم  و  مطابخ  �سركة 
ال�سركة )225.000.000( مائتان و خم�س و ع�سرون  راأ�س مال  يبلغ  ال�سفا.  الرئي�سي جدة حي  1429/06/11هـ )املوافق 2008/06/15م( وعنوان مقرها 
مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )22.500.000( اثنان و ع�سرون مليون وخم�سمائة األف �سهمًا عاديًا وبقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم 
الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. يتمثل ن�ساط ال�سركة الرئي�سي بح�سب ال�سجل التجاري يف اقامة مطاعم بيع وجبات والئم عربية و خدمات االعا�سه املطهيه و غري 
املطهيه و اقامة احلفالت و ادارة و ت�سغيل و متلك و ان�ساء مطاعم لل�سركة وللغري وادارة امل�سانع التي تن�سوؤها ال�سركه ومتلك وان�ساء العقارات ل�سالح ال�سركه 

وجتارة اجلملة والتجزئه يف احللويات وبيع و�سراء املوا�سي ومقاولت عامه متكامله وال�سترياد والت�سدير ل�سالح ال�سركة وخدمات جتاريه.

وقد مت زيادة راأ�س مال ال�سركة عدة مرات منذ تاأ�سي�سها، حيث متت زيادة راأ�س مال ال�سركة بتاريخ 2014/03/12 بقيمة خم�سة واأربعون مليون )45.000.000( 
قر�س  خالل  من  املال  راأ�س  يف  الزيادة  مبلغ  ا�ستيفاء  مت  وقد  �سعودي  ريال   )145.000.000( مليون  واربعون  وخم�سة  مائة  املال  راأ�س  لي�سبح  �سعودي  ريال 
امل�ساهمني البالغ خم�سة واربعون مليون )45.000.000( ريال �سعودي والذي مت حتويله لراأ�س املال. يف تاريخ 1 �سبتمرب 2014، قامت ال�سركة بزيادة راأ�س مالها 
امل�سرح بقيمة ثمانون مليون )80،000،000( ريال �سعودي من خالل ايداع نقدي من امل�ساهمني مببلغ �سبعة و�ستون مليون )67،000،000( ريال �سعودي وحتويل 
مبلغ ثالثة ع�سر مليون )13،000،000( ريال �سعودي من ر�سيد ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة حتى 2014/08/31م اإلى ح�ساب راأ�س املال لي�سبح راأ�س املال مائتان 

وخم�س وع�سرون مليون )225،000،000( مليون ريال �سعودي مق�سمة على )22.500.000( �سهم عادي بقيمة اأ�سمية تبلغ 10 ريال �سعودي. 

رؤية الشركة 2 - 4

ارتكزت مطاعم ريدان فى رحلتها العامرة بالنجاح على روؤية ذات خطوط وا�سحة واأعلنت بعنوان �سريح اأن تاأ�سي�سها ياأتى لتقدمي خدمة جمتمعية من خالل 
وجبات عربية �سحية تنا�سب الذوق العربي يف جو ميلوؤه كرم ال�سيافة ولعل القارىء باإمعان حلروف الروؤية التي ر�سمتها جمموعة ريدان لنف�سها يتاأكد له اأنها روؤية 

تدور حول ال�سحة وال�سيافة وتتحرك فى الفلك العربي الأ�سيل.

رسالة الشركة 2 - 4

اجلودة هى الكلمة التي خل�ست بها ريدان ر�سالتها للعمالء الواثقني بها حيث حر�ست املجموعة على توفري البيئة ال�سحية لرتبية موا�سي ريدان البلدية وكذلك 
امل�سار املثايل للذبح اليومي الطازج والذي قد ي�سل اإلى 6 مرات يف اليوم الواحد حتت اإ�سراف طبي بيطري عايل امل�ستوى من اأطباء ذوي خربة عري�سة يف هذا 
املجال. كل هذه اخلطوات تتم قبل اأن حتمل ريدان اأطباقها للعمالء هذا مع اختيار منوذجي لأف�سل اأنواع الأرز وال�سمن والبهارات اإلى اآخره من املواد امل�ستخدمة .

استراتيجية الشركة 4 - 4

تعزيز مركز ال�سركة التناف�سي عرب الرتويج لعالمتها التجارية وا�سمها يف ال�سوق املحلي واملنطقة �
الرتكيز على تطوير املنتجات و�سمان جودتها �
توثيق العالقة مع العمالء احلاليني بتلبية طلباتهم واحلفاظ يف ذات الوقت على اأعلى معايري اجلودة �
موا�سلة حت�سني العمليات الت�سغيلية من خالل تر�سيد التكاليف �
توثيق العالقة مع املوردين احلالني �
الهتمام باإدارة راأ�س املال العامل وتوطيد ال�سراكة مع املوؤ�س�سات املالية �

قيم الشركة 4 - 4

تتبنى ال�سركة جمموعة من القيم والأخالقيات التي من �ساأنها حتديد م�سوؤوليات ال�سركة وواجباتها جتاه عمالئها ومن�سوبيها والأطراف ذات العالقة، وهي كما 
يلي:

االأخلقيات والنزاهة: نطور وننمي اأعمـال ال�سركـة مـع اللتــزام بالنواحي الأخالقية وعدم التهاون فيها لعدم التاأثري على نزاهة ال�سركة و�سمعتها. ونعمل �سمن 
روؤية ال�سركة واأهدافها ونطبق اأعلى امل�ستويات املهنية والأخالقية يف تعاملنا مع اأ�سحاب امل�سلحة ومع بع�سنا البع�س.

ال�شفافية: نلتزم مببداأ ال�سفافية الكامل يف تعاملنا مع اأ�سحاب امل�سلحة، ونهدف اإلى خلق بيئة عمل تتميز بو�سوحها وم�سداقيتها ونزاهتها. 

االلتزام: نحرتم التزاماتنا جتاه اأ�سحاب امل�سلحة عن طريق بناء وتكوين بيئة عمل مهنية ملن�سوبي ال�سركة تنمو وتزدهر ونبني عالقة مربحة مع �سركائنا ونفي 
مب�سوؤولية ال�سركة الجتماعية. 
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امل�شاءلة: نتحمل امل�سوؤولية الكاملة لأعمالنا متم�سكني بالوفاء بالتزاماتنا وتوقعاتنا ومتطلباتنا ونعرتف باأخطائنا واأي�سا نحتفل بنجاحاتنا. 

القيادة: ن�سعى جاهدين لنكون قدوة للغري يف كل ما نقوم به. وهذا يعني اأن نكون رائدين يف الفر�س ال�ستثمارية والأفكار املبتكرة واخلربة والقدرات التنفيذية 
وخلق القيمة.

االأداء: ن�سعى جاهدين للتفوق يف كل ما نقوم به، ونركز على تقدمي اأعلى العوائد بعد احت�ساب املخاطر وخلق قيمة م�سافة تفوق التوقعات.جات 

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة 4 - 4

تتمتع ال�سركة بعدد من املزايا التناف�سية منها:

لديها خبرة كبيرة في مجال العمل �

تاأ�س�ست ال�سركة عام 1996م و تعترب اأحد اأكرب ال�سركات الرائدة يف جمال �سناعة الأغذية العربية يف اململكة العربية ال�سعودية و ال�سرق الأو�سط. 

القوة المالية واألداء المميز للشركة. �

تتميز ال�سركة بقوة مالية نابعه من قوة املبيعات و توقعات افتتحات جديدة تدعم منو املبيعات و الإيرادات. القوائم املالية ت�سهد تطور ملحوظ يف هام�س الربح. 
كذلك من اجلدير ذكره اأن ال�سركة قامت بتوزيع اأرباح تقدر مببلغ 49.026.407 ريال �سعودي خالل عام 2015م. 

المقدرة على المحافظة على الكفاءات وتطويرها �

تهتم ال�سركه دائما لتدريب املوظفني و تاأهيلهم للتاأقلم على بيئة عملهم اجلديدة و توجيههم للح�سول على روؤية �ساملة جلميع اأق�سام ال�سركة لكت�ساب اخلربات 
الالزمة و تطويرهم و �سقل املوهبة لهدف الكفاءه الوظيفية.

خبرات المساهمون البائعون الواسعة والعميقة في المجال �

تمتلك الشركة فريق متخصص وذي خبرة كبيرة في مجال العمل �

يتم حت�سري خطة احتياج لالأيدي العاملة يف بداية كل �سنة مالية �سمن اإطار مراجعة املوازنات التقديرية.و توؤخذ بعني الإعتبار اقرتاحات التوظيف و يتم حتديد 
احتياجات كل اإدارة و التحقق من اللتزام بها من قبل امل�سوؤولني يف ال�سركة.

القدرة على استقطاب كوادر مؤهلة لتنشيط أعمالها �

يتم اإنتقاء العمالة و تدريبهم ب�سورة مثالية و العمل على متطلبات اجلودة و اإ�ستقطاب ذوي اخلربات من اأبناء البلد و العديد من التجارب لتنمية خربات خريجي 
املراحل الدرا�سية الأولية و ذلك بتعليمهم اأ�س�س العمليات يف جمال العمل و من ثم تنمية هذه الأ�س�س لتكوين اخلربات. اأي�سا تهتم ال�سركة با�ستقطاب املحرتفني و 
ذلك تندرج �سفاته كالتايل: ح�سوله على موؤهالت عالية، اخلربة و املعرفة املتخ�س�سة يف جماله، املهارات العملية و الدبية يف عمله، البداع و الإنتاجية، اخللق 

املهني، احلما�سة و املنطقية يف العمل و الرغبة يف القيام بعمل جيد.

نشاط الشركة 4 - 4

يتمثل ن�ساط �سركة مطابخ و مطاعم ريدان يف كل مما يلي:

تقديم الماكوالت:  2   2   2

تقوم �سركة ريدان باقامة مطاعم بيع وجبات ولئم عربية وخدمات الطهي واقامة احلفالت وادارة وت�سغيل ومتلك وان�ساء مطاعم لل�سركة. تقوم مطابخ ومطاعم 
ريدان بتقدمي املاكوالت ال�سعبيه ال�سهريه من حلوم احلا�سي و التي�ص و الدجاج ) مندي، حنيذ، م�سغوط، �سليق، جري�ص، قر�سان، مثلوثه( مع انواع من التقدمي 
والطبخ من الربياين، الكوزي، الكابلي، عربي، مديني و ب�ساوري و ال�سناف اجلانبيه الخرى. �سعت ال�سركه لكت�ساب عالمة التميز واجلوده حمليا وعامليا. 
ماعدا ال�ستحواذ على �سركة الرو�سة عام 2014، ل يوجد اأي منتجات جديدة مهمة متت ا�سافتها الى قائمة ال�سركة. متيزت املطاعم باأجواء ال�سيافة واخلدمة 
وطريقة الت�سميم الداخلي الذي ميتاز برباعية اجلل�سة. تقوم ال�سركة على توفري البيئة ال�سحية لرتبية املوا�سي امل�ستخدمه عن طريق توفري اإ�سراف طبي بيطري 
عايل امل�ستوى من اأطباء ذوي خربة عري�سة يف هذا املجال. اي�سا تعمل ا�سركه على انتقاء اأف�سل اأنواع الأرز وال�سمن والبهارات اإلى اآخره من املواد امل�ستخدمة. 
ت�سعى مطاعم و مطابخ ريدان لفتتاح املزيد من الفروع املحليه و العامليه و التو�سع و النت�سار و زيادة املبيعات. حاليا فروع مطابخ ريدان كالتايل: ال�سفا، ك 14، 
حراء، ال�ستني، ال�سامر،احلمدانيه، الأهدل، العزيزية، ال�سرائع، الريا�س، الن�سيم، اجلامعة، العزائم، ال�سفا2، الإدارة. اي�سا ال�سركة قائمة عى جتديد امل�ستودع 

خلدمة ن�ساط ال�سركة.
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إقامة الحفالت: 2   2   2

ا�ستحوذت ال�سركة على موؤ�س�سة الرو�سة العاملية للحلويات وفروعها يف عام 2014 وذلك لتنويع ال�ستثمارات. تقوم حلويات الرو�سة بتقدمي حفالت خارجية تت�سمن 
خمتلف الأطعمه من الفطار، املقبالت، ال�سلطات واحللويات. تقدم اي�سا انواع من املوائد والركان على �سبيل املثال الركن البحري، ال�سيني، الهندي ودرجات 
النكهات  با�ستخدام  الرو�سة  موؤ�س�سة  تتميز  وال�سوكالته.  وال�سرقيه  الغربيه  احللويات  من  العديده  النواع  ال�سل�سه  تقدم  اي�سا  الأذواق.  لختالف  القوائم  من 

الطبيعيه يف ماكولتها، جودة املخبوزات و�سرعه تقدميها. حاليا فروع الرو�سة كالتايل: ال�سوقية، النورية، التحلية، الن�سيم، ال�سامر، احلمدانية، امل�سنع.

 الشركات التابعة خارج المملكة:  2   2   2

اإن ا�ستثمار ال�سركة يف ال�سركة التابعة امل�سرية ميثل 99 % من راأ�س مال �سركة مطابخ ومطاعم ريدان م�سر، وهي �سركة م�سرية ذات م�سئولية حمدودة ح�سلت 
على �سجلها التجاري رقم )71123( وتاريخ 1435/03/14هـ )املوافق 2014/01/21م( واغرا�سها اقامة وت�سغيل املطاعم الثابتة لبيع وتقدمي الوجبات اجلاهزة 

وال�ستثمار العقاري. ل ت�سكل �سركة مطابخ ومطاعم ريدان م�سر جزءا جوهريا من اأ�سول ال�سركة.

البرنامج التدريبي و التطويري لشركة و مطاعم ريدان: 4 - 4

البرامج المتقدمة لمديري اإلدارات  �

برامج فنية مرتبطة بطبيعة عمل الإدارة �
برامج مهارة مرتبطة باملهارات الإدارية لرفع م�ستوى الآداء �
الربامج الفنية يتم حتديدها طبقا ملتطلبات مدير الدارة �
الربامج املهاريه وهي متثل م�ستوي الداء والتعاون والت�سال وا�ستغالل الوقت ورفع النتاجية الفردية لدي املروؤو�سني والقدرة علي تنفيذ روؤية ال�سركة  �

من خالل و�سائل حتقيق الهداف العامة لل�سركة وا�سا�سيات الدارة ومهارات تقييم املروؤو�سني.

برنامج اإلندماج لشركة مطابخ ومطاعم ريدان  �

المن والمان يف الفرع �
املوا�سفات القيا�سية والتقييمات �
ال�سحة الغذائية وموا�سفات النظافة ال�سخ�سية �
الربامج املوؤهلة لتطوير فريق العمل ح�سب الرتقيات والت�سل�سل الداري �
التعامل مع احلرائق وطرق الخالء وا�ستخدام طفايات احلريق وانواعها وم�سل�سل احلرائق �
انطباعات العمالء الويل وكيفية حتويلها ايل انطباعات ايجابية �

برنامج الوظائف اإلشرافية �

تطوير فريق العمل . �
برنامج ال�سيطرة على اأوقات الذروة �
برنامج ال�سالمة الغذائية املتقدم �

البرنامج التدريبي لمساعدة مشرف الفرع �

بناء فريق اأكرث اإنتاجية . �
مهارات و�سلوكيات ال�سيافة �

البرامج التدريبية الموجه إلى مشرفي الفروع �

حتديات اول 60 يوم يف الدارة �
الت�سويق املحلي �
املحا�سبة لغري املحا�سبني �
مهارات الت�سال الفعال بني فريق العمل �
التفوي�س الفعال بهدف التطوير �
مهارات التقييم الفعال لفريق العمل �
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برامج مشرف المنطقة �

القيادة باملواقف �
ال�سراف الفعال علي الفروع ) ا�سباب زيارة الفرع والوقت والعمل اليجابي( �
حل امل�ساكل واتخاذ القرار �
البحوث الت�سويقية �
التوجيه وقيادة الفريق املتميزة �
التخطيط ال�سليم والتنفيذ �

البرامج اإلدارية �

بناء ال�سرتاتيجية �
ادارة الوقت �
بناء ال�سخ�سية لل�سخ�س الداري بفعالية �
كيفية التعامل مع امناط خمتلفة من الب�سر �
قيادة الداء �
مهارات كتابة التقارير القدرة علي التغيري و م�سايرة التطور الداري �
التخطيط والتنفيذ �
القيادة باملواقف �
القدرة علي التغيري وم�سايرة التطور الداري �
مهارات الت�سال الفعال �
التفوي�س الفعال يف الدارة �
مهارات عقد املقابالت �
ا�سا�سيات يف املوارد الب�سرية �

سياسة االبحاث و التطوير 5 - 4

ل يوجد �سيا�سه معينه ب�ساأن البحاث و التطوير ملنتجات ال�سركة.

انقطاعات في االعمال  1 - 4

ل يوجد انقطاعات يف اعمال ال�سركه ميكن ان توؤثر او يكون قد اثر تاثريا ملحوظا يف الو�سع املايل خالل ال12 �سهرا الأخريه.

االشخاص العاملين 11 - 4

يبلغ اإجمايل عدد العملني يف ال�سركة 1269 موظف وفقًا مل�ستخرج نطاقات ال�سادر بتاريخ 2016/11/22م . يبني اجلدول اأدناه ت�سنيف املوظفني وفق كل الأن�سطة 
الأ�سا�سية لل�سركة:

جممل عدد العاملني*اجمايل عدد العاملني الوافديناجمايل عدد العاملني ال�شعودينيالن�شاط

7825103جتارة اجلملة والتجزئة

133504637خدمات التغذية

58471529مقاولت النظافة و الإعا�سة

26910001269املجموع

إقرار عدم وجود نية لتغيير طبيعة النشاط 12 - 4

يقر اأع�ساء جمل�ص اإدارة �سركة ريدان بعدم وجود اأي نية الإجراء اأي تغيري جوهري لطبيعة ن�ساط ال�سركة. 
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هيكل الشركة. 4

الهيكل التنظيمي للشركة 1 - 4

قامت اإدارة �سركة مطابخ ومطاعم ريدان بو�سع ت�سميم للهيكل التنظيمي العام الذي يلبي احتياجات ال�سركة بناء على العمال والأق�سام احلالية. ويو�سح ال�سكل 
التايل الهيكل التنظيمي احلايل لل�سركة:
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مجلس إدارة الشركة 2 - 4

والتنظيمية  واملحا�سبية  التخطيطية  ال�سيا�سات  يعتمد  فهو  وبالتايل  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  هو  واإدارتها  ال�سركة  �سيا�سات  تفعيل  عن  واملبا�سر  الأول  امل�سوؤول  ان 
والتمويلية التي تطبقها ال�سركة.

ومن م�سوؤوليات املجل�س:

اأن يوكل اأو يفو�س نيابة عنه يف حدود اخت�سا�ساته رئي�س اأو اأي ع�سو اأو اأكرث من اأع�ساء املجل�س بكل �سالحياته اأو بع�س �سالحياته.  �
الإ�سراف وتنفيذ ال�سيا�سة العامة لل�سركة وو�سع اخلطط الإدارية والفنية الالزمة لت�سيري اأعمال ال�سركة وحتقيق اأغرا�سها.  �
و�سع ال�سرتاتيجية ال�ساملة لل�سركة وخطط العمل الرئي�سية و�سيا�سة اإدارة املخاطر. �
املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�سركة واعتمادها. �
املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية يف ال�سركة.  �

يتاألف جمل�س الإدارة من ثمانية اأع�ساء منتخبني من اجلمعية العامة لل�سركة وهم:

)5-1(: جدول اأع�شاء جمل�س االإدارة

الن�شبة عدد اال�شهم العمر اجلن�شية تاريخ التعيني الع�شوية املن�شب اال�شم

%12 2.700.000 74 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل -غري تنفيذي الرئي�س ال�سيد/ عو�س اهلل بن احمد بن عاي�س 
الهميعي ال�سلمي

%12 2.700.000 54 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل – غري تنفيذي نائب رئي�س املجل�س ال�سيد/ نا�سر بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي

%42 9.450.000 52 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل -تنفيذي ع�سو – الع�سو املنتدب الدكتور/ من�سور بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي

%12 2.700.000 49 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل – غري تنفيذي ع�سو ال�سيد/ م�سعل بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي

%5.5 1.237.500 42 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل – غري تنفيذي ع�سو ال�سيد/ ن�سار بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي

%5.5 1.237.500 40 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل – تنفيذي ع�سو ال�سيد/ اأحمد بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي 

%5.5 1.237.500 39 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل – غري تنفيذي ع�سو ال�سيد/ حممد بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي

%5.5 1.237.500 35 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل – غري تنفيذي ع�سو ال�سيد/ خالد بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي

امل�سدر: �سركة مطابخ ومطاعم ريدان

�ستقوم �سركة ريدان بتعيني 3 اأع�ساء م�ستقلني يف جمل�س الإدارة ح�سب املتطلبات ذات العالقة. 

)5-2(: جدول اأع�شاء جمل�س االإدارة

الن�شبة عدد اال�شهم العمر اجلن�شية تاريخ التعيني الع�شوية املن�شب اال�شم

%12 2.700.000 74 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل -غري تنفيذي الرئي�س ال�سيد/ عو�س اهلل بن احمد بن عاي�س 
الهميعي ال�سلمي

%12 2.700.000 54 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل – غري تنفيذي نائب رئي�س املجل�س ال�سيد/ نا�سر بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي

%42 9.450.000 52 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل -تنفيذي ع�سو – الع�سو املنتدب الدكتور/ من�سور بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي

%12 2.700.000 49 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل – غري تنفيذي ع�سو ال�سيد/ م�سعل بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي

%5.5 1.237.500 42 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل – غري تنفيذي ع�سو ال�سيد/ ن�سار بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي
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الن�شبة عدد اال�شهم العمر اجلن�شية تاريخ التعيني الع�شوية املن�شب اال�شم

%5.5 1.237.500 40 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل – تنفيذي ع�سو ال�سيد/ اأحمد بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي 

%5.5 1.237.500 39 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل – غري تنفيذي ع�سو ال�سيد/ حممد بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي

%5.5 1.237.500 35 �سعودي 2016/4/21م غري م�ستقل – غري تنفيذي ع�سو ال�سيد/ خالد بن عو�س اهلل بن اأحمد 
الهميعي ال�سلمي

�ساغر

�ساغر

�ساغر

امل�سدر: �سركة مطابخ ومطاعم ريدان

مؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة: 

فيما يلي نبذة عن خربات وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة:

)*-*(: ال�شرية الذاتية لعو�س اهلل بن احمد ال�شلمي

عو�س اهلل بن احمد ال�شلمي

74العمر

�سعودياجلن�سية

املرحلة الإبتدائيةاملوؤهالت العلمية

لديه عدة اأن�سطة جتارية وعقارية وفندقية ، و�ساحب موؤ�س�سة ال�سلمي للتطوير العقاري. له �سركات وموؤ�س�سات تابعة ب�سفة �سريك:اخلربات العملية

• مطاعم ومطابخ ريدان	

• �سركة الرو�سة العاملية للحلويات واحلفالت اخلارجية	

• �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك	

• قاعة فرح لالإحتفالت و املوؤمترات 	

• حمطة منار اجلامعة للخدمات البرتولية	

• حمطة منار ال�سرق للخدمات البرتولية 	

• حمطة تزويد العاملية للخدمات البرتولية 	

• حمطة توريد املتميزة للخدمات البرتولية 	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )الليث(.	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية ) القنفذة ( 	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )الليث( 	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )القنفذة( 	

• موؤ�س�سة من�سور ال�سلمي الدولية للنقليات البرتولية	

• واحة النزيل للوحدات ال�سكنية 	

• جنمة �سمراء للوحدات ال�سكنية 	

• جنمة النزيل للوحدات ال�سكنية 	

ع�سوية جمال�س الإدارة يف �سركات 
اأخرى )حالية و�سابقة(

• رئي�س جمل�س اإدارة مطابخ ومطاعم ريدان	

• رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة ال�سلمي	
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)*-*(: ال�شرية الذاتية ملن�شور عو�س اهلل ال�شلمي

من�شور بن عو�س اهلل ال�شلمي

52العمر

�سعودياجلن�سية

درجة الدكتوارة تخ�س�س اإدارة اأعمال املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية ميلك جمموعة متار�س عدة اأن�سطة منها الأن�سطة العقارية والزراعية والإنتاج الداجن واملطاعم والفنادق وحمطات املحروقات 	

• �سريك لدى موؤ�س�سة ال�سلمي للتطوير العقاري	

• مدير عام �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك	

• موظف يف قطاع ال�سرطة – وزارة الداخلية	

• لدية عدة �سركات وموؤ�س�سات تابعة حيث يعترب �سريك يف:	

• �سركة مطابخ ومطاعم ريدان 	

• �سركة الرو�سة العاملية للحلويات واحلفالت اخلارجية 	

• �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك 	

• قاعة فرح لالإحتفالت واملوؤمترات 	

• قاعة فرح2 لالإحتفالت واملوؤمترات 	

• حمطة منار اجلامعة للخدمات البرتولية	

• حمطة منار ال�سرق للخدمات البرتولية 	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )اليث(	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )القنفذة(	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )الليث(	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )القنفذة(	

• موؤ�س�سة من�سور ال�سلمي الدولية للنقليات البرتولية 	

• �سركة اأول�س التجارية 	

• �سركة �سادية البحر الدولية لالإ�سترياد وت�سدير الأ�سماك 	

• جممع اأول�س التجاري 	

• جممع عيادات اأول�س الطبي 	

• اأول�س للوحدات ال�سكنية	

• ق�سر العزوف للوحدات ال�سكنية 	

• جمموعة من�سور ال�سلمي الدولية 	

• موؤ�س�سة من�سور للكهرباء 	

• موؤ�س�سة الكبدة والكباب البلدي	

• موؤ�س�سة مطاعم ودان 	

• موؤ�س�سة مطاعم من�سور لالأ�سماك 	

• موؤ�س�سة مطاعم من�سور للمندي	

• موؤ�س�سة دواجن �ساية للتنمية	

ع�سوية جمال�س الإدارة يف �سركات 
اأخرى )حالية و�سابقة(

• ع�سو منتدب يف �سركة مطابخ ومطاعم ريدان 	

• ع�سو منتدب لإدارة جمموعة ال�سلمي.	
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)*-*(: ال�شرية الذاتية لنا�شر بن عو�س اهلل ال�شلمي

نا�شر بن عو�س اهلل ال�شلمي

54العمر

�سعودياجلن�سية

الثانوية التجارية عام 1986ماملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية العمل يف جمال التطوير والإ�ستثمار العقاري	

• �سريك يف موؤ�س�سة ال�سلمي للتطوير العقاري	

• مدير عام �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك	

• مدير عام موؤ�س�سة اأركان املتطورة للمقاولت العامة	

• موظف يف قطاع املرور – وزارة الداخلية	

• له �سركات وموؤ�س�سات تابعة ب�سفة �سريك:	

• �سركة مطابخ ومطاعم ريدان 	

• �سركة الرو�سة العاملية للحلويات واحلفالت اخلارجية 	

• �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك 	

• قاعة فرح لالإحتفالت واملوؤمترات	

• حمطة منار اجلامعة للخدمات البرتولية	

• حمطة منار ال�سرق للخدمات البرتولية 	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )الليث(.	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية ) القنفذة ( 	

• موؤ�س�سة من�سور ال�سلمي الدولية للنقليات البرتولية 	

• �سركة بيوت املدر لالإن�ساء والتعمري 	

• موؤ�س�سة اأركان املتطورة للمقاولت العامة 	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )الليث (	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني ) القنفذة(	

ع�سوية جمال�س الإدارة يف �سركات 
اأخرى )حالية و�سابقة(

• نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة مطابخ ومطاعم ريدان 	

• نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة ال�سلمي	

)*-*(: ال�شرية الذاتية مل�شعل بن عو�س اهلل ال�شلمي

م�شعل بن عو�س اهلل ال�شلمي

49العمر

�سعودياجلن�سية

املرحلة الإبتدائية املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية العمل يف جمال التموين الغذائي والإ�سترياد والت�سدير	

• مدير عام �سركة رميا�س للمقاولت العامة	

• مدير عام جمموعة اخلط الأحمر التجارية	

• عمل يف قطاع اجلوازات – وزارة الداخلية	

• �سريك يف كل من:	

• �سركة مطابخ ومطاعم ريدان 	

• �سركة الرو�سة العاملية للحلويات واحلفالت اخلارجية 	

• �سركة اجلونة املتميزة للحلويات واحلفالت اخلارجية 	

• �سركة ورود اجلونة 	

• �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك 	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية ) الليث (	
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م�شعل بن عو�س اهلل ال�شلمي

•اخلربات العملية حمطة ريدان للخدمات البرتولية )القنفذة (	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )الليث(	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )القنفذة (	

• موؤ�س�سة من�سور ال�سلمي الدولية للنقليات البرتولية 	

• جمموعة اخلط الأحمر التجارية 	

• �سركة رميا�س للمقاولت العامة 	

ع�سوية جمال�س الإدارة يف �سركات 
اأخرى )حالية و�سابقة(

ع�سو جمل�س اإدارة لدى �سركة مطابخ ومطاعم ريدان

)*-*(: ال�شرية الذاتية لن�شار بن عو�س اهلل ال�شلمي

ن�شار بن عو�س اهلل ال�شلمي

42العمر

�سعودياجلن�سية

درجة البكالوريو�س تخ�س�س هند�سة كهربائية وهند�سة احلا�سبات - جامعة امللك عبدالعزيز ، عام 2000ماملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية ع�سو موؤ�س�س ملجمع ريدان التجاري الليث 	

• �سريك وموؤ�س�س يف �سركة القلزم املحدودة للماأكولت البحرية 	

• مدير عام وموؤ�س�س م�سنع جدة املميز للحلويات 	

• مدير عام قاعة الأمراء لالإحتفالت واملوؤمترات	

• مدير عام موؤ�س�سة ن�سار عو�س اهلل ال�سلمي للمقاولت العامة	

• مدير عام موؤ�س�سة الإمداد املتميز للتجارة والت�سويق 	

• �سريك وموؤ�س�س ومدير عام �سركة اجلونة املتميزة للحلويات	

• مهند�س تقنية معلومات ب�سركة الإت�سالت ال�سعودية	

• �سريك يف كل من:	

• �سركة مطابخ ومطاعم ريدان	

• �سركة الرو�سة العاملية للحلويات واحلفالت اخلارجية 	

• �سركة اجلونة املتميزة للحلويات واحلفالت اخلارجية 	

• �سركة ورود اجلونة 	

• قاعة الأم ا رء لالإحتفالت واملوؤمترات	

• �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك 	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )الليث(	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )القنفذة(	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )الليث(	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )القنفذة(	

• موؤ�س�سة من�سور ال�سلمي الدولية للنقليات البرتولية 	

• م�سنع جدة املميز للحلويات 	

ع�سوية جمال�س الإدارة يف �سركات 
اأخرى )حالية و�سابقة(

• ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة مطابخ ومطاعم ريدان	

• ع�سو جمل�س اإدارة يف جمموعة ال�سلمي للتجارة	

• ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة القلزم املحدودة للماأكولت البحرية	
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)*-*(: ال�شرية الذاتية الأحمد بن عو�س اهلل ال�شلمي

اأحمد بن عو�س اهلل ال�شلمي

40العمر

�سعودياجلن�سية

•املوؤهالت العلمية درجة البكالوريو�س تخ�س�س �سريعة اإ�سالمية – جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية عام 2016.	

• درجة البكالوريو�س تخ�س�س تخطيط ح�سري واإقليمي – جامعة امللك عبدالعزيز ، عام 2000م	

•اخلربات العملية مدير عام وموؤ�س�س �سركة ق�سم للماأكولت	

• �سريك يف ال�سركات التالية:	

• �سركة مطابخ ومطاعم ريدان	

• �سركة الرو�سة العاملية للحلويات واحلفالت اخلارجية	

• �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك 	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )الليث (	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )القنفذة (	

• موؤ�س�سة من�سور ال�سلمي الدولية للنقليات البرتولية 	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )الليث( 	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني ) القنفذة (	

ع�سوية جمال�س الإدارة يف �سركات 
اأخرى )حالية و�سابقة(

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة مطابخ ومطاعم ريدان

)*-*(: ال�شرية الذاتية ملحمد بن عو�س اهلل ال�شلمي

حممد بن عو�س اهلل ال�شلمي

39العمر

�سعودياجلن�سية

كلية الرتبية والتعليم تخ�س�س لغة عربية عام 2000ماملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية مدر�س لغة عربية بالدمام	

• �سريك يف كل من:	

• �سركة مطابخ ومطاعم ريدان 	

• �سركة الرو�سة العاملية للحلويات واحلفالت اخلارجية 	

• �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك .	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية ) الليث (	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية ) القنفذة(	

• موؤ�س�سة من�سور ال�سلمي الدولية للنقليات البرتولية 	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )الليث( 	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )القنفذة(	

• موؤ�س�سة خالد ال�سلمي للخ�سروات	

ع�سوية جمال�س الإدارة يف �سركات 
اأخرى )حالية و�سابقة(

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة مطابخ ومطاعم ريدان
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)*-*(: ال�شرية الذاتية خلالد بن عو�س اهلل ال�شلمي

خالد بن عو�س اهلل ال�شلمي

35العمر

�سعودياجلن�سية

دبلوم مكتبات - الكلية التقنية – عام 2002ماملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية مدير امل�سرتيات وال�سيانة ل�سركة مطابخ ومطاعم ريدان	

• �سريك يف كل من:	

• �سركة مطابخ ومطاعم ريدان	

• �سركة الرو�سة العاملية للحلويات واحلفالت اخلارجية	

• �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك 	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )اليث( 	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )القنفذة (	

• حمطة توريد املتميزة 	

• حمطة تزويد العاملية 	

• موؤ�س�سة من�سور ال�سلمي الدولية للنقليات البرتولية 	

• واحة النزيل للوحدات ال�سكنية 	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني ) الليث(	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني ) القنفذة(	

• موؤ�س�سة خالد ال�سلمي للخ�سروات 	

• موؤ�س�سة خالد ال�سلمي للمقاولت العامة 	

ع�سوية جمال�س الإدارة يف �سركات 
اأخرى )حالية و�سابقة(

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة مطابخ ومطاعم ريدان

)*-*(: ال�شرية الذاتية لنا�شر بن من�شور بن عو�س اهلل ال�شلمي

نا�شر بن من�شور ال�شلمي

25العمر

2012/09/10متاريخ التعيني

اأمني �سر جمل�س الإدارةاملن�سب

�سعودياجلن�سية

طالب كلية الإقت�ساد والإدارة - جامعة امللك عبدالعزيز، �سنة التخرج املتوقعة 2018املوؤهالت العلمية

موؤ�س�س ومالك �سل�سلة جزيرة الع�سائراخلربات العملية

ع�سوية جمال�س الإدارة يف �سركات 
اأخرى )حالية و�سابقة(

ليوجد

مؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين

اجلن�شيهتاريخ االن�شماماملن�شباال�شم

�سعودي2014/7/6املدير التنفيذي د. فوزان عبداهلل احلارثي

م�سري2007/1/1املدير املايل التنفيذي اأ. جمال نا�سر اأحمد

�سعودي2016/11/12مدير املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية اأ. وائل حممد عيد 

اأمريكي2016/9/3مدير عام الت�سغيل و العملياتاأ. نايف حجازي

باك�ستاين2016/3/13مدير تقنية املعلوماتاأ. اأر�سد حممد عظيم



31

د. فوزان عبداهلل الحارثي �

املدير التنفيذي ل�سركة ريدان. ح�سل على املاج�ستري و دكتوراة ادارة العمال. عمل كمدير عام املوارد الب�سرية و ال�سوؤون الإدارية و العمليات و املناطق ب�سركة 
ال�سواين مدة 24 عام. كذلك عمل يف املبا�سرة يف ت�سفية �سركة �سما للنقل و التوزيع. يف عام 1996م اأ�س�س م�سنع ثمار للمواد الغذائية و عمل الأنظمة و اللوائح 
الإجرائية لتنفيذ الأعمال. وعلى نطاق اخلربات اخلا�سة، فقد قام بتاأ�سي�س �سركة )النهال( ذات م�سوؤولية حمدودة يف جمال املالب�س للتجزئة ثم قام بتاأ�سي�س 
اأي�سا لديه اخلربة يف جمال تاأ�سي�س موؤ�س�سة لأعمال الديكور واملقاولت. ميلك ع�سوية  اإ�ستثمارات عقارية )و�سم( لالإ�ستثمارات و الت�سويق العقاري. و  �سركة 
يف عدة جلان منها جلنة توظيف ال�سباب ال�سعودي يف الغرفة التجارية )جدة(، الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA(، ع�سوية امل�سروع الوطني 
للتوظيف والتدريب يف اإمارة منطقة مكة املكرمة، ع�سوية بيت الفنانني الت�سكيليني يف جدة. والعديد من الدورات التدريبية املحلية واخلارجية يف اإدارة �سوؤون 

املوظفني واإعداد الأنظمة للموؤ�س�سات التجارية والتدريب والتطوير لالأفراد والدرا�سات ال�سوقية للتجارة املحلية واخلارجية.

أ. جمال ناصر أحمد �

حا�سل على بكالوريو�س جتارة ق�سم املحا�سبة و حاليا ي�سغل من�سب املدير املايل التنفيذي ل�سركة ريدان. كان قد �سغل من�سب رئي�س احل�سابات ل�سركة ريدان من 
عام 2004 حتى تاريخه و رئي�س ح�سابات الرو�سة. وقد عمل قبل ذلك مبكتب ح�سن ربيع للمحا�سبة يف م�سر.

أ. وائل محمد عيد  �

حا�سل على بكالوريو�س يف العلوم اجليولوجية اخلا�سه بالبرتول والرت�سبات، وماج�ستري ادارة اجلودة. يعمل حاليا مدير املوارد الب�سرية والإدارية ل�سركة ريدان. 
كان قد عمل كمدير م�ساريع املوارد الب�سرية للمركز الطبي الدويل. واي�سا رئي�س �سوؤون املوظفني ل�سركة الراجحي لل�سناعات الثقيلة. ولديه اخلربه يف �سركة 
اأحمد حممد �سالح باع�سن و�سركاه كم�سرف للموارد الب�سرية. كذلك، مدير عام ل�سركة الزيادي للفنادق وال�سياحة يف حني كان مدير املخازن والت�سويق ل�سركة 

الزيادي للتجارة واملقاولت.

أ. نايف حجازي �

نال على بكالريو�س الهند�سة الإلكرتونية. والن يف من�سب مدير عام الت�سغيل والعمليات يف �سركة ريدان. لديه جتربة بالعمل مع جمموعة اجلرب كمدير التطوير 
والعمليات واي�سا مدير العمليات لفنادق و�سنت. اأي�سا كان مدير اإقليمي مليناء اأوريكا حيث كان م�سوؤول عن العمليات املالية، توظيف وتدريب املوظفني، وتتبع �سري 

عالقات العمل واحتياجاته من قبل املوردين والبائعني. وكانت لديه اخلربه يف اإدارة العمليات يف مدينة اجلبيل ال�سناعية مبجموعة كاران.

أ. أرشد محمد عظيم �

اأنه حا�سل على بكالريو�س الإح�ساء والقت�ساد. عمل قبلها كمدير تقنية املعلومات يف جمموعة تداول  ي�سغل من�سب مدير تقنيية املعلومات يف ال�سركة حيث 
اجلزيرة. وقد كان مدير يف عدة جهات منها جمموعة ال�سواين ونظم الأعمال ل�سركة اأحمد حممد �سالح باع�سن، وم�سروع لنظم املعلومات احلا�سوبيه املتكامله، 
وم�ست�سار رئي�سي لـ oracle. واي�سا كان م�ست�سار اأول للتطبيقات ل�سركة اأوراكل ال�سعودية وم�ست�سار للمركز الوطني خلدمات الكمبيوتر وحملل نظم ملوؤ�س�سة عمر 
 LAN Manager Basic System Analysis & Skills ،بالبيد. اأي�سا لديه العديد من املوؤهالت والتدريب يف دورات اوراكل يف فينا، وا�سنطن، واململكة املتحدة

UNIX Operating System V3. اأي�سا قام بتطوير لغة برجمية )COBOL( لإدارة املعدات ونظام ال�سركة ال�سخ�سي.

لجان مجلس اإلدارة 2 - 4

من اأجل �سمان الأداء الأمثل لإدارة ال�سركة، قام جمل�س الإدارة بت�سكيل جلنة مراجعة، وجلنة تر�سيحات ومكافاآت، وجلنة تنفيذية. و يجب تعيني عدد كاٍف من 
اأع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني يف اللجان املعنية باملهام التي قد ينتج عنها حالت تعار�س م�سالح، )مثل التاأكد من �سالمة التقارير املالية وغري املالية، 

ومراجعة �سفقات الأ�سخا�س ذوي العالقة، والرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة، وتعيني املدراء التنفيذيني، وحتديد املكافاآت(.

وفيما يلي ملخ�س ملهام اللجان وم�سوؤولياتها والأع�ساء احلاليني لكل جلنة:

لجنة الترشيحات والمكافآت 2   2   2

تكوين اللجنة: 

ت�سكل اللجنة من ثالثة اأع�ساء على الأقل من اأع�ساء املجل�س.

مدة عمل اللجنة: 

تبداأ مدة عمل اللجنة من تاريخ ت�سكيلها وتنتهي بانتهاء مدة عمل دورة جمل�س الإدارة. �
يجوز عزل اأع�ساء اللجنة اأو اأي منهم يف حالة خمالفة اأي منهم لالأحكام الواردة يف دليل احلوكمة اأو لأي اأ�سباب يراها املجل�س. �
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يجوز لع�سو اللجنة ال�ستقالة �سريطة اأن يكون ذلك يف وقت لئق يقبل به جمل�س الإدارة واإل كان م�سوؤوًل اأمام ال�سركة. �
طريقة عمل اللجنة: 

تختار اللجنة رئي�سا من بني اأع�سائها كما يجوز لها اختيار اأمني لل�سر من بني الأع�ساء اأو من غريهم ليدون حما�سر الجتماعات ويتولى الأعمال  �
الإدارية للجنة.

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها ول يكون الجتماع �سحيحا اإل اإذا ح�سره ن�سف الأع�ساء على الأقل.  �
مهام وم�شوؤوليات اللجنة: 

التو�سية بالرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته باأي جرمية خمالفة لل�سرف والأمانة.  �
املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة املنا�سبة لع�سوية جمل�س الإدارة واإعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة للع�سوية مبا يف ذلك حتديد الوقت  �

الالزم تخ�سي�سه من الع�سو لأعمال جمل�س الإدارة.
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغريات التي ميكن اإجراوؤها. �
 حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. �
التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى.  �
و�سع �سيا�سات وا�سحة ملكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وال�ستعانة مبعايري ترتبط بالأداء يف حتديد املكافاآت.  �

االأتعاب: 

ي�ستحق ع�سو اللجنة بدل ح�سور قدره )10.000( ريال �سنويا عن اجتماعات اللجنة. )تدفع مرة واحدة �سنويا(.

ع�شوية اللجنة: 

تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من الأع�ساء املو�سحني يف اجلدول التايل: 

)5-3(: جدول اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

املن�شب اال�شم

الرئي�س من�سور عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي

ع�سو فوزان عبدهلل احلارثي

ع�سو عمر رابح ال�سلمي

امل�سدر: �سركة ريدان

ال�سري الذاتية لأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

)*-*(: ال�شرية الذاتية ملن�شور عو�س اهلل ال�شلمي

من�شور بن عو�س اهلل ال�شلمي

رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآتاملن�سب

�سعودياجلن�سية

درجة الدكتوارة تخ�س�س اإدارة اأعمال املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية ميلك جمموعة متار�س عدة اأن�سطة منها الأن�سطة العقارية والزراعية والإنتاج الداجن واملطاعم والفنادق وحمطات املحروقات 	

• �سريك لدى موؤ�س�سة ال�سلمي للتطوير العقاري	

• مدير عام �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك	

• موظف يف قطاع ال�سرطة – وزارة الداخلية	

• لدية عدة �سركات وموؤ�س�سات تابعة حيث يعترب �سريك يف:	

• �سركة مطابخ ومطاعم ريدان 	

• �سركة الرو�سة العاملية للحلويات واحلفالت اخلارجية 	

• �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك	

• قاعة فرح لالإحتفالت واملوؤمترات	
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من�شور بن عو�س اهلل ال�شلمي

•اخلربات العملية قاعة فرح 2 لالإحتفالت واملوؤمترات 	

• حمطة منار اجلامعة للخدمات البرتولية	

• حمطة منار ال�سرق للخدمات البرتولية 	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )اليث(	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )القنفذة(	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )الليث(	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )القنفذة(	

• موؤ�س�سة من�سور ال�سلمي الدولية للنقليات البرتولية 	

• �سركة اأول�س التجارية 	

• �سركة �سادية البحر الدولية لالإ�سترياد وت�سدير الأ�سماك 	

• جممع اأول�س التجاري 	

• جممع عيادات اأول�س الطبي 	

• اأول�س للوحدات ال�سكنية	

• ق�سر العزوف للوحدات ال�سكنية 	

• جمموعة من�سور ال�سلمي الدولية 	

• موؤ�س�سة من�سور للكهرباء 	

• موؤ�س�سة الكبدة والكباب البلدي	

• موؤ�س�سة مطاعم ودان 	

• موؤ�س�سة مطاعم من�سور لالأ�سماك 	

• موؤ�س�سة مطاعم من�سور للمندي	

• موؤ�س�سة دواجن �ساية للتنمية	

)*-*(: ال�شرية الذاتية لفوزان عبدهلل احلارثي

فوزان عبدهلل احلارثي

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآتاملن�سب

�سعودياجلن�سية

ماج�ستري ودكتوراة يف اإدارة الأعمالاملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية مدير املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية والعمليات واملناطق ب�سركة ال�سواين	

• موؤ�س�س م�سنع ثمار للمواد الغذائية	

• موؤ�س�س �سركة النهال املحدودة	

• موؤ�س�س �سركة و�سم لالإ�ستثمار والت�سويق العقاري	

)*-*(: ال�شرية الذاتية لعمر رابح ال�شلمي

عمر رابح ال�شلمي

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآتاملن�سب

�سعودياجلن�سية

ماج�ستري من جامعة الأمري �سلطاناملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية موؤ�س�س �سركة منار لالإ�ست�سارات املالية والإدارية	

• مدير فرع – بنك الراجحي	
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اللجنـة التنفيذية:

تكوين اللجنة:

ت�سكل اللجنة من ثالثة اأع�ساء على الأقل على اأن يكون من بينهم الرئي�س التنفيذي لل�سركة. 

 مدة عمل اللجنة: 

تبداأ مدة عمل اللجنة من تاريخ ت�سكيلها وتنتهي بانتهاء مدة عمل جمل�س الإدارة.  �
يجوز عزل اأع�ساء اللجنة اأو اأي منهم يف حالة خمالفة اأي منهم لالأحكام الواردة يف دليل احلوكمة اأو لأي اأ�سباب يراها املجل�س. �
يجوز لع�سو اللجنة ال�ستقالة �سريطة اأن يكون ذلك يف وقت لئق يقبل به جمل�س الإدارة واإل كان م�سئول اأمام ال�سركة.  �

طريقة عمل اللجنة:

تختار اللجنة رئي�سا من بني اأع�سائها كما يجوز لها اختيار اأمينا لل�سر من بني اأع�سائها اأو غريهم ليدون حما�سر الجتماعات ويتولى الأعمال الإدارية  �
للجنة.

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها ول يكون الجتماع �سحيحا اإل اإذا ح�سره ن�سف الأع�ساء على الأقل. �
مهام وم�شوؤوليات اللجنة:

ر�سم ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والأهداف العامة لل�سركة بالتن�سيق مع جمل�س الإدارة ودرا�سة واقرتاح الأهداف القت�سادية للم�ساريع وال�ستثمارات  �
وال�سيا�سات العامة لل�سركة. 

التباحث مع الإداريني بال�سركة حول املوازنات التقديرية لتحقيق اأهداف ال�سركة. �
م�ساعدة الرئي�س التنفيذي على تطبيق �سيا�سات واأهداف وا�سرتاتيجيات ال�سركة.  �
و�سع املخططات ال�سرتاتيجية العامة لل�سركة والت�سور العملي لتنفيذ املخططات. �
و�سع روؤية م�ستقبلية لتطوير وزيادة اأرباح ال�سركة من خالل توجهات الأ�سواق بهدف حتقيق مردود اأف�سل للم�ساهمني. �
اعتماد ال�سيا�سات والإجراءات يف جميع اأق�سام ال�سركة وال�سركات التابعة لها اإن وجدت، والإ�سراف على تطبيقها. �
تطبيق اخلطط املقرتحة من قبل جمل�س الإدارة والعمل على �سمان جناحها. �
املوافقات  � للمجل�س لأخذ  والرفع  النقدي ككل  والتدفق  الت�سغيل  وتكاليف  املوحدة  الفروع  واملوافقة على موازنات  التقديرية  امليزانيات  املوافقة على 

النهائية.
املوافقة على عقود تاأمني ممتلكات ال�سركة. �
الإ�سراف على تطبيق ال�سيا�سات املالية والإجراءات الإدارية املعتمدة من جمل�س الإدارة. �
الإ�سراف على ا�ستثمارات ال�سركة لدى الغري ويف ال�سركات امل�ساهمة والعمل على احل�سول على مردود اأف�سل عن طريق تطبيق �سيا�سات وا�سحة  �

و�سليمة.
مراجعة املوازنات ومراقبة الأداء والتاأكد من التزام ومت�سك الإدارة التنفيذية باأهداف ومعايري واأنظمة الت�سغيل. �
مراجعة تو�سيات الرئي�س التنفيذي واملوافقة عليها.  �

االأتعاب:

ي�ستحق ع�سو اللجنة بدل ح�سور قدره )10.000( ريال �سنويا عن اجتماعات اللجنة. )تدفع مرة واحدة �سنويا(

ع�شوية اللجنة: 

تتكون اللجنة التنفيذية من الأع�ساء املو�سحني يف اجلدول التايل: 

)5-4(: جدول اأع�شاء اللجنة التنفيذية

املن�شب اال�شم

الرئي�س من�سور عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي

ع�سو ن�سار عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي

ع�سو فوزان عبدهلل احلارثي

امل�سدر: �سركة ريدان
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السير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية.

)*-*(: ال�شرية الذاتية ملن�شور عو�س اهلل ال�شلمي

من�شور بن عو�س اهلل ال�شلمي

رئي�س اللجنة التنفيذيةاملن�سب

�سعودياجلن�سية

درجة الدكتوارة تخ�س�س اإدارة اأعمال املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية ميلك جمموعة متار�س عدة اأن�سطة منها الأن�سطة العقارية والزراعية والإنتاج الداجن واملطاعم والفنادق وحمطات املحروقات 	

• �سريك لدى موؤ�س�سة ال�سلمي للتطوير العقاري	

• مدير عام �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك	

• موظف يف قطاع ال�سرطة – وزارة الداخلية	

• لدية عدة �سركات وموؤ�س�سات تابعة حيث يعترب �سريك يف:	

• �سركة مطابخ ومطاعم ريدان 	

• �سركة الرو�سة العاملية للحلويات واحلفالت اخلارجية 	

• �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك 	

• قاعة فرح لالإحتفالت واملوؤمترات 	

• قاعة فرح2 لالإحتفالت واملوؤمترات 	

• حمطة منار اجلامعة للخدمات البرتولية	

• حمطة منار ال�سرق للخدمات البرتولية 	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )اليث(	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )القنفذة(	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )الليث(	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني )القنفذة(	

• موؤ�س�سة من�سور ال�سلمي الدولية للنقليات البرتولية 	

• �سركة اأول�س التجارية 	

• �سركة �سادية البحر الدولية لالإ�سترياد وت�سدير الأ�سماك 	

• جممع اأول�س التجاري 	

• جممع عيادات اأول�س الطبي 	

• اأول�س للوحدات ال�سكنية	

• ق�سر العزوف للوحدات ال�سكنية 	

• جمموعة من�سور ال�سلمي الدولية 	

• موؤ�س�سة من�سور للكهرباء 	

• موؤ�س�سة الكبدة والكباب البلدي	

• موؤ�س�سة مطاعم ودان 	

• موؤ�س�سة مطاعم من�سور لالأ�سماك 	

• موؤ�س�سة مطاعم من�سور للمندي	

• موؤ�س�سة دواجن �ساية للتنمية	
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)*-*(: ال�شرية الذاتية لن�شار عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�شلمي

ن�شار عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�شلمي

ع�سو اللجنة التنفيذيةاملن�سب

�سعودياجلن�سية

درجة البكالوريو�س تخ�س�س هند�سة كهربائية وهند�سة احلا�سبات - جامعة امللك عبدالعزيز ، عام 2000ماملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية ع�سو موؤ�س�س ملجمع ريدان التجاري الليث 	

• �سريك وموؤ�س�س يف �سركة القلزم املحدودة للماأكولت البحرية 	

• مدير عام وموؤ�س�س م�سنع جدة املميز للحلويات 	

• مدير عام قاعة الأمراء لالإحتفالت واملوؤمترات	

• مدير عام موؤ�س�سة ن�سار عو�س اهلل ال�سلمي للمقاولت العامة	

• مدير عام موؤ�س�سة الإمداد املتميز للتجارة والت�سويق 	

• �سريك وموؤ�س�س ومدير عام �سركة اجلونة املتميزة للحلويات	

• مهند�س تقنية معلومات ب�سركة الإت�سالت ال�سعودية	

• �سريك يف كل من:	

• �سركة مطابخ ومطاعم ريدان	

• �سركة الرو�سة العاملية للحلويات واحلفالت اخلارجية 	

• �سركة اجلونة املتميزة للحلويات واحلفالت اخلارجية 	

• �سركة ورود اجلونة 	

• قاعة الأم ا رء لالإحتفالت واملوؤمترات	

• �سركة القلزم املتميزة لالأ�سماك 	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )الليث(	

• حمطة ريدان للخدمات البرتولية )القنفذة(	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني)الليث(	

• جممع ريدان التجاري ال�سكني)القنفذة(	

• موؤ�س�سة من�سور ال�سلمي الدولية للنقليات البرتولية 	

• م�سنع جدة املميز للحلويات	

)*-*(: ال�شرية الذاتية لفوزان عبدهلل احلارثي

فوزان عبدهلل احلارثي

ع�سو اللجنة التنفيذيةاملن�سب

�سعودياجلن�سية

ماج�ستري ودكتوراة يف اإدارة الأعمالاملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية مدير املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية والعمليات واملناطق ب�سركة ال�سواين	

• موؤ�س�س م�سنع ثمار للمواد الغذائية	

• موؤ�س�س �سركة النهال املحدودة	

• موؤ�س�س �سركة و�سم لالإ�ستثمار والت�سويق العقاري	
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لجنة المراجعة

وفقا للمادة )14( من لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، والتي تن�س باإلزامية ت�سكيل جلان مراجعة، قرر املجل�س ت�سكيل جلنة مراجعة من 
االأع�ساء غري التنفيذيني من املجل�ص وفقا لل�سروط التالية:

تكوين اللجنة: 

 ت�سكل اللجنة من ثالثة اأع�ساء على الأقل من الأع�ساء غري التنفيذيني يكون من بينهم متخ�س�سًا يف ال�سوؤون املالية واملحا�سبية، كما ميكن للمجل�س اإختيار ع�سو 
اأو اأكرث من خارج ال�سركة. 

مدة عمل اللجنة: 

تبداأ مدة عمل اللجنة من تاريخ ت�سكيلها وتنتهي بانتهاء مدة عمل جمل�س الإدارة. �
يجوز عزل اأع�ساء اللجنة اأو اأي منهم يف حالة خمالفة اأي منهم لالأحكام الواردة يف دليل احلوكمة اأو لأي اأ�سباب يراها املجل�س.  �
يجوز لع�سو اللجنة ال�ستقالة �سريطة اأن يكون ذلك يف وقت لئق يقبل به جمل�س الإدارة واإل كان م�سئول اأمام ال�سركة. �

طريقة عمل اللجنة:

تختار اللجنة رئي�سا من بني اأع�سائها كما يجوز لها اختيار اأمينا لل�سر من بني اأع�سائها اأو من غريهم ليدون حما�سر الجتماعات ويتولى الأعمال  �
الإدارية للجنة. 

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها ول يكون الجتماع �سحيحا اإل اإذا ح�سره ن�سف الأع�ساء على الأقل. �
ل يجوز اأن يكون ع�سو اللجنة من اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني اأو من يقومون بعمل اإداري اأو فني يف ال�سركة، ول يجوز اأن تكون لع�سو اللجنة  �

م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة.
يلتزم ع�سو اللجنة باملحافظة على اأ�سرار ال�سركة ول يجوز لأع�ساء اللجنة اإف�ساء ما يقفوا عليه من اأ�سرار ب�سبب مبا�سرتهم لأعمالهم للم�ساهمني  �

اأو للغري. 
مهام اللجنة:

تقوم اللجنة مبراجعة امليزانيات الفعلية )الربع �سنوية( وامليزانية اخلتامية واإقرارها ورفع التو�سيات ملجل�س الإدارة لإجازتها.  �
ال�سيا�سات  � ودرا�سة  له  ال�سحيحة  الإجراءات  وو�سع  �سالمته  من  والتاأكد  الداخلية  الرقابة  نظام  ودرا�سة  الداخلية  املراجعة  اإدارة  على  الإ�سراف 

املحا�سبية.
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املعتمدة واإبداء الراأي والتوجيه ملجل�س الإدارة. �
تر�سيح املحا�سبني القانونيني ملراجعة ح�سابات ال�سركـة. �
حتدد اللجنة نطاق املراجعة للمحا�سبيني القانونيني املر�سحني ملراجعة ح�سابات ال�سركة على اأن ي�سمل ذلك تقييم نظام الرقابة الداخلية والنظام  �

اأر�سدة املدينني، مراقبة عمليات اجلرد، اللتزام مبعايري املحا�سبة  تاأكيد  املحا�سبي واإجراء الختبارات على عينات من العمليات املالية لل�سركة، 
املعتمدة يف اململكة بغر�س اإظهار املركز املايل لل�سركة وفقًا لنظام ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة ولئحة حوكمة ال�سركات.

حتليل العرو�س املقدمة من املحا�سبني القانونيني وتقدمي مذكرة للمجل�س تت�سمن تر�سيح حما�سب قانوين اأو اأكرث ملراجعة ح�سابات ال�سركة بناًء على  �
الأ�س�س التي مت مبوجبها الرت�سيح. 

متابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني ودرا�سة خطة املراجعة معهم. �
االأتعاب: 

ي�ستحق ع�سو اللجنة بدل ح�سور قدره )10.000( ريال �سنويا عن اجتماعات اللجنة. )تدفع مرة واحدة �سنويا(
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ع�شوية اللجنة: 

تتكون جلنة املراجعة من الأع�ساء املو�سحني يف اجلدول التايل:

)5-5(: جدول اأع�شاء جلنة املراجعة

املن�شب اال�شم

الرئي�س �سامي اأحمد بن حمفوظ

ع�سو فوزان عبدهلل احلارثي

ع�سو عمر رابح ال�سلمي

امل�سدر: �سركة ريدان

السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة.

)*-*(: ال�شرية الذاتية ل�شامي اأحمد بن حمفوظ

�شامي اأحمد بن حمفوظ

رئي�س جلنة املراجعةاملن�سب

�سعودياجلن�سية

•املوؤهالت العلمية حا�سل على درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري يف الإدارة املالية من جامعة اوهايو	

• �سهادة يف الإدارة من Darden School University بالوليات املتحدة الأمريكية	

•اخلربات العملية خربة تتجاوز 30 عاما يف جمال العمليات امل�سرفية واأدوات الئتمان و�سيا�ساته	

• تدرجت منا�سبه يف البنك الأهلي التجاري حتى �سغل من�سب مدير ق�سم اإدارة املخاطر ثم من�سب الرئي�س التنفيذي لإدارة املخاطر	

• مالك مكتب روا�سي احللول لال�ست�سارات املالية	

)*-*(: ال�شرية الذاتية لفوزان عبدهلل احلارثي

فوزان عبدهلل احلارثي

ع�سو جلنة املراجعةاملن�سب

�سعودياجلن�سية

ماج�ستري ودكتوراة يف اإدارة الأعمالاملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية مدير املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية والعمليات واملناطق ب�سركة ال�سواين	

• موؤ�س�س م�سنع ثمار للمواد الغذائية	

• موؤ�س�س �سركة النهال املحدودة	

• موؤ�س�س �سركة و�سم لالإ�ستثمار والت�سويق العقاري	

)*-*(: ال�شرية الذاتية لعمر رابح ال�شلمي

عمر رابح ال�شلمي

ع�سو جلنة املراجعةاملن�سب

�سعودياجلن�سية

ماج�ستري من جامعة الأمري �سلطاناملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية موؤ�س�س �سركة منار لالإ�ست�سارات املالية والإدارية	

• مدير فرع – بنك الراجحي	
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. 4
املحا�سب  يقوم  و �سوف  العالقة.  اللوائح ذات  و  االأنظمة  املطلوبة يف  لل�سروط  لل�سركة و مت تعيني حما�سب قانوين م�ستويف  ال�سابق  القانوين  املحا�سب  تغيري  مت 

القانوين اجلديد بتقدمي القوائم املالية لل�سركة يف ال�سنة املنتهية يف 2016/12/31م.

قوائم الدخل الموحدة 1 - 4

البيانات التاريخية للدخل

 2013ماألف ريال �شعودي
مراجعة

 2014م
مراجعة

 2015م
مراجعة

معدل منو �شنوي
2013م -2014م

معدل منو �شنوي
2014م - 2015م

معدل منو �شنوي 
مركب

1320م - 1520م

22.7 %23.1%22.4%208.578255.207314.130املبيعات

19.6%18.7%20.5%)244.361()205.902()170.860(تكلفة املبيعات

36.0%41.5%30.7%37.71849.30569.769اإجمايل الأرباح

37.1%36.3%37.9%)16.134()11.838()8.578(م�سروفات عمومية واإدارية

15.5%)25.9%(79.9%)2.747()3.707()2.060(م�سروفات بيع و ت�سويق

0.0%-)400()400()400(مكافاأت جمل�س الدارة

14.1%5.6%23.2%2.8433.5033.700اإيرادات اأخرى 

)100.0%(-22-الدخل من ال�سركات التابعة

35.5%46.9%25.0%29.51436.88554.189الأرباح قبل الزكاة

-247.7%)2.492()717(-م�ساريف متويلية

20.7%)27.3%(100.6%)1.475()2.030()1.012(زكاة

32.7%47.1%19.8%28.50234.13950.221�سايف الدخل

22.21.22.94.1%19.3%18.1%هام�س الربح الإجمايل )%(

5.10.50.51.0%4.6%4.1%عامة واإدارية )%(

16.50.02.32.3%14.2%14.2%هام�س الدخل قبل الزكاة )%(

2.62.3)0.3(16.0%13.4%13.7%هام�س �سايف الدخل )%(

ميثل اجلدول اأعاله قوائم الدخل لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و2015م.

�سّجلت ال�سركة منوا يف مبيعاتها بلغ 46 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م، لي�سل جمموع عائداتها اإلى 255 مليون ريال �سعودي، مقابل 209 مليون ريال �سعودي 
اإلى ال�ستحواذ على �سركة الرو�سة للحلويات، والتي �ساهمت يف هذه الزيادة مببلغ 28 مليون ريال  لعام 2013م، وتعود هذه الزيادة يف املبيعات ب�سكل رئي�سي 

�سعودي )%60(.

ويف عام 2015م، وا�سلت الإيرادات ارتفاعها لتزيد بنحو 60 مليون ريال عن عام 2014م، وقد �ساهمت مطاعم ريدان والرو�سة يف هذه الزيادة بقيمة 44 مليون 
ريال �سعودي )74%( و11 مليون ريال �سعودي على التوايل. كما اأنه قررت ال�سركة اأن توحد القوائم املالية ل�سركة مطاعم ومطابخ ريدان م�سر، وهي �سركة تابعة 
متلكها ال�سركة بح�سة 99%، بعد اأن كانت ت�سنفها كاإ�ستثمار يف عام 2014م وذلك لعدم جوهريتها. وقد �ساهمت مطاعم ومطابخ ريدان م�سر يف املبيعات بقيمة 

4 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.

وارتفع اإجمايل الأرباح من 37.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 49.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م، متما�سيًا مع زيادة املبيعات والإ�ستحواذ على 
الرو�سة للحلويات. ويف عام 2015م، تابع اإجمايل الأرباح اإرتفاعه بحيث و�سل اإلى 69.8 مليون ريال �سعودي )%41.5(.

وزادت امل�سروفات العمومية والإدارية يف عام 2014م بنحو 3.3 مليون ريال �سعودي، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى الإرتفاع يف م�ساريف الرواتب وملحقاتها نظرًا 
لزيادة عدد العاملني يف الإدارة من 68 يف عام 2013م اإلى 84 يف عام 2014م.

ويف عام 2015م، زادت امل�سروفات العمومية والإدارية بنحو 4.3 مليون ريال �سعودي، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى الإرتفاع يف م�ساريف الإقامات واجلوازات 
بنحو 1.3 مليون ريال �سعودي، والإرتفاع يف م�ساريف الرواتب وملحقاتها نظرًا لزيادة عدد العاملني يف الإدارة من 84 يف عام 2014م اإلى 155 يف عام 2015م .
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وتت�سمن م�ساريف البيع والت�سويق ب�سكل اأ�سا�سي م�ساريف الدعاية والإعالن وعمولت قاعات الأفراح. وزادت م�ساريف البيع والت�سويق يف عام 2014م بنحو 
1.6 مليون ريال �سعودي، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى الإرتفاع يف م�ساريف الدعاية والإعالن. ويف عام 2015م اإنخف�ست م�ساريف البيع والت�سويق بنحو 1.0 

مليون ريال �سعودي ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى الإنخفا�س يف م�ساريف الدعاية والإعالن، بحيث اأن ال�سركة جلاأت اإلى و�سائل دعاية اأقل كلفة.

يتم منح مكافاآت لع�ساء جمل�س الدارة خالل ال�سنة مببلغ 400.000 ريال �سعودي وذلك ح�سب النظام ال�سا�سي لل�سركة بواقع 50.000 ريال �سعودي لكل ع�سو.

اإن ا�ستثمار ال�سركة يف ال�سركة التابعة ميثل 99 % من راأ�س مال �سركة مطابخ ومطاعم ريدان م�سر، وهي �سركة م�سرية ذات م�سئولية حمدودة ح�سلت على 
اجلاهزة  الوجبات  وتقدمي  لبيع  الثابتة  املطاعم  وت�سغيل  اقامة  وغر�سها  2014م  يناير   22 املوافق   1435 الول  ربيع   21 بتاريخ   71123 رقام  التجاري  �سجلها 
وال�ستثمار العقاري. مت توحيد القوائم املالية لل�سركة التابعة اعتبارا من العام 2015م حيث مل يتم توحيدها للعام 2014م وذلك لعدم جوهريتها. وبالتايل مل 
ت�سجل ال�سركة ن�سيب من اأرباح �سركة تابعة يف عام 2015م مبا اأنها توحدت، يف حني �سجلت ن�سيب من اأرباح �سركة تابعة يف عام 2015م حني كان ت�سنيفها 

كاإ�ستثمار.

ووا�سلت بنود الإيرادات الأخرى عدم حتقيق اأي تغري يذكر على مدار الفرتة من عام 2013م. وتت�سمن بنود لإيرادات اأخرى كمبيعات اجللود، ايراد ايجار، تاأمني 
اطباق، وارباح بيع ممتلكات ومعدات.

وتتعلق م�ساريف التمويل بالقر�س امل�سريف ب�سقف 72.5 مليون ريال �سعودي من البنك الهلي التجاري على �سكل خدمات متويل تي�سري جتاري طويل الجل 
لتمويل التو�سعات الراأ�س مالية. ان هذه الت�سهيالت البنكية ممنوحة ب�سمان �سند لأمر من ال�سركة وب�سمان �سخ�سي من احد امل�ساهمني تغطي كامل الت�سهيالت. 
الت�سهيالت ح�سلت ال�سركة على قر�س تي�سري جتاري طويل الجل بقيمة 72.5 مليون ريال  الت�سهيالت ملعدل فائدة �سايبور + 3 % ومبوجب هذه  تخ�سع هذه 

�سعودي.

جدول الميزانيات العمومية التاريخية، 12 2م و14 2 و14 2م  2 - 4

امليزانيات العمومية التاريخية

31 دي�شمرب 2013ماألف ريال �شعودي
مراجعة

31 دي�شمرب 2014م
مراجعة

31 دي�شمرب 2015م
مراجعة

16.61837.17840.216نقد وما يف حكمه

319806562ذمم مدينة

3.4424.6996.617املخزون، ال�سايف

7.1218.54811.188م�سارف مقدمة وموجودات متداولة اأخرى

7.02610.02119.164مطلوب من اجلهات ذات عالقة

61.25277.746 34.527املوجودات املتداولة

-48-ال�ستثمار يف �سركة تابعة

141.567263.843254.644ممتلكات واآلت ومعدات

5.0004.5003.919موجودات غري ملمو�سة 

334--تكاليف موؤجلة 

146.567268.391258.896املوجودات غري املتداولة

181.094329.644336.643اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 

املطلوبات املتداولة

9.06245.312-قر�س طويل الجل – اجلزء املتداول 

3.8097.8947.533ذمم دائنة

148372483مطلوب جلهات ذات عالقة 

--45.000قرو�س امل�ساهمني

3.8145.5497.234م�ساريف م�ستحقة وار�سدة دائنة اأخرى

8581.874764خم�س�س زكاة 

67.30624.75261.327جمموع املطلوبات املتداولة 

مطلوبات غري متداولة 
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31 دي�شمرب 2013ماألف ريال �شعودي
مراجعة

31 دي�شمرب 2014م
مراجعة

31 دي�شمرب 2015م
مراجعة

56.79723.039-قر�س طويل الجل – اجلزء غري املتداول 

3.7045.7668.759خم�س�س تعوي�سات نهاية اخلدمة 

3.70462.56331.798جمموع املطلوبات غري املتداول

حقوق امل�ساهمني 

100.000225.000225.000راأ�س املال

10.08413.49818.520احتياطي نظامي 

3.8317-اأرباح م�ستبقاة

)6(--تعديالت ترجمة عمالت اجنبية 

---جاري ح�ساب ال�سركاء

110.084242.329243.521جمموع حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني يف ال�سركة 

)3(--حقوق امللكية غري امل�سيطرة 

110.084242.329243.518جمموع حقوق امللكية

181.094329.644336.643جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

14.9%10.4%15.7%العائد علي املوجودات

20.6%14.1%25.9%العائد على حقوق امللكية

تتكون موجودات ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي من املمتلكات واملعدات، والنقد، واملطلوبات من جهات ذات عالقة.

نا�سر عو�س اهلل  لل�سيد فهد  �سعودية فردية مملوكة  للحلويات )موؤ�س�سة  العاملية  الرو�سة  موؤ�س�سة  اتفاقية مع  بتوقيع  ال�سركة  اكتوبر 2013م قامت   1 تاريخ  يف 
ال�سلمي( مت مبوجبها البيع والتنازل عن الفروع والرا�سي واملباين وال�سيارات والعدد والدوات واللت وممتلكات اخرى ا�سافة الى العالمة التجارية اململوكة 
للموؤ�س�سة ل�سالح ال�سركة مببلغ اجمايل قدره 45 مليون ريال �سعودي والتي تكونت من 30 مليون ريال �سايف اأ�سول ملمو�سة، 10 مليون ريال نقل قدم، و5 مليون ريال 
للعالمات التجارية. كما ن�ست التفاقية مبوجب امللحق املوقع يف 22 دي�سمرب 2013م على ان يكون ا�ستالم املوجودات امل�سرتاة بتاريخ 31 دي�سمرب 2013م مبوجب 
حم�سر ا�ستالم وت�سليم وعلى ان تتحمل ال�سركة تكاليف هذه الفروع اعتبارا من 1 مار�س 2014م وعلى ان يكون لل�سركة احلق يف ايرادات هذه الفروع اعتبارا من 

1 مار�س 2014م. وتقوم ال�سركة باإطفاء العالمات التجارية على فرتة ع�سر �سنوات.

وزادت قيمة املمتلكات واملعدات من 141.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 254.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م. وترجع 
الزيادة ما بني 31 دي�سمرب 2013م و31 دي�سمرب 2015م يف الأ�سا�س نتيجة لالإ�سافات التي بلغت قيمتها 132.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م؛ والتي كان 
ا�سا�سي من دفعات مقدمة لديكورات وجتهيزات  التنفيذ تتمثل ب�سكل  راأ�سمالية حتت  اأرا�سي بقيمة 89.4 مليون ريال �سعودي، واعمال  يتعلق ب�سراء  معظمها 

املطاعم و�سراء الت ومعادات للفروع التي ل تزال حتت التجهيز كما يف نهاية ال�سنة.

يتكون خمزون ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي من اللحوم وامل�سروبات والأرز ولوازم وادوات اإ�ستهالكية فيما يتعلق بريدان، وال�سكر وال�سكولتة فيما يتعلق بالرو�سة. وقد 
بلغت قيمة املخزون 6.6 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2015م.

تت�سكل الذمم املدينة ب�سكل اأ�سا�سي من امل�ستحقات من �سالت الأفراح وحمالت احلج، وقد بلغ ر�سيد الذمم املدينة 562 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 
2015م.

بلغت املدفوعات املقدمة واملوجودات املتداولة الأخرى 11.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م. وي�سمل هذا البند م�ساريف مدفوعة مقدما، والتي 
تتكون بالغلب من اإيجارات الأفرع املدفوعة مقدما، دفعات مقدمة ملوردين، تامينات خطاب �سمان بنكي، دفعات مقدمة ل�سندوق تنمية املوارد الب�سرية، و ذمم 

مدينة اخرى.

تتكون الذمم الدائنة ب�سكل اأ�سا�سي من املدفوعات امل�ستحقة ملوردي اللحوم والأرز وال�سكر وامل�سروبات واملواد الأولية والإ�ستهالكية.

وقد ح�سلت ال�سركة على قر�س طويل الأجل بقيمة 72.5 مليون ريال �سعودي من البنك الهلي التجاري يف عام 2014م. اإن اجمايل العباء التمويلية املتعلقة 
بهذا القر�س والبالغة 7.356.919 ريال �سعودي قد خ�سمت بالكامل مقدما من املبلغ امل�ستلم. ي�سدد اجمايل القر�ص على اق�ساط ربع �سنوية قيمة كل ق�سط 
9.062.470 ريال �سعودي وقد ا�ستحق الق�سط الول يف 31 دي�سمرب2015م والق�سط الخري يف 16 �سبتمرب 2017م. قامت ال�سركة ب�سداد الق�سط الول يف 1 

يناير 2016م.
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�سعودي من خالل  ريال  لي�سبح 145.000.000  �سعودي  ريال  بقيمة 45.000.000  به  امل�سرح  مالها  راأ�س  بزيادة  ال�سركة  بتاريخ 12 مار�س 2014م، قامت 
الأ�سهم امل�سدرة والبالغة 4.500.000 �سهم من خالل قر�س امل�ساهمني  طرح 4.500.000 �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لكل �سهم، ومت الكتتاب يف جميع 
البالغ 45.000.000 ريال �سعودي والذي مت حتويله لراأ�س املال بناء على قرار امل�ساهمني، وقد متت امل�سادقة على قرار زيادة راأ�س املال من قبل وزارة التجارة 

وال�سناعة وح�سلت ال�سركة على �سجلها التجاري املعدل بتاريخ 27 مايو 2014 م.

بتاريخ 1 �سبتمرب 2014م، قامت ال�سركة بزيادة راأ�س مالها امل�سرح به بقيمة 80.000.000 ريال �سعودي لي�سبح 225.000.000 ريال �سعودي من خالل طرح 
8.000.000 �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لكل �سهم، ومت الكتتاب يف جميع الأ�سهم امل�سدرة والبالغة 8.000.000 �سهم من خالل ايداع نقدي من امل�ساهمني 
مببلغ 67.000.000 ريال �سعودي وحتويل مبلغ 13.000.000 ريال �سعودي من الرباح املتحققة خالل العام الى راأ�س املال، ومتت امل�سادقة على قرار زيادة راأ�س 

املال من قبل وزارة التجارة وال�سناعة وح�سلت ال�سركة على النظام ال�سا�سي املعدل وال�سجل التجاري املعدل بتاريخ 9 دي�سمرب 2014م.

جدول تحليل المبيعات المثل مقابل المثل 2 - 4

معدل النمو ال�شنوي 
2015 - 2013

التغري 
2015-2014

التغري 
2014-2013

2015م 2014م 2013م عدد الفروع

%1.2 )%2.4( %4.9 209.853 215.609 204.963 7 الفروع ال�سا�سية

%61.6 %10.8 %135.8 9.444 8.525 3.615 1 افتتح يف 2013

- %711.3 - 28.842 3.555 - 2 افتتح يف 2014

- - - 23.018 - - 2 افتتح يف 2015

%14.0 %19.4 %8.9 271.157 227.688 208.578 مبيعات ريدان 

- %40.0 - 38.516 27.519 - 6 مبيعات الرو�سة

- - 4.458 - - - ريدان م�سر 

%22.7 %23.4 %22.1 314.130 255.207 208.578 18 املجموع 

لقد عرفنا "الفروع الأ�سا�سية" بتلك التي بداأت العمل قبل دي�سمرب 2010م )اأي الفروع التي اأكملت ن�سوجها الت�سغيلي(.

تتكون مبيعات الفروع اأ�سا�سية من �سبعة مطاعم، و�سهدت منو �سنوي مركب بلغ 1.2% خالل الفرتة 2013م و2015م.

يف حني اإزدادت مبيعات الأفرع اجلديدة بقيمة 8.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م، وبقيمة 49.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.

وقد �سكلت مبيعات الأفرع اجلديدة، مع مبيعات الرو�سة، جممل النمو لل�سركة والتي اإرتفعت مبيعاتها بن�سبة 22.1% يف عام 2014م ، وبن�سبة 23.4% يف عام 
2015م. 

ت�سنفها  كانت  اأن  بعد  ال�سركة بح�سة %99،  تابعة متلكها  �سركة  وهي  ريدان م�سر،  ومطابخ  ل�سركة مطاعم  املالية  القوائم  توحد  اأن  ال�سركة  قررت  اأنه  ومبا 
كاإ�ستثمار يف عام 2014م وذلك لعدم جوهريتها فقد �ساهمت مطاعم ومطابخ ريدان م�سر يف املبيعات بقيمة 4 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. 

جدول تحليل الربح اإلجمالي المثل مقابل المثل 4 - 4

التغري 2015م2014م2013معدد الفروع
2014-2013

التغري 
2015-2014

معدل النمو ال�شنوي 
2015 - 2013

18.4%28.1%9.4%737.29441.40552.255الفروع ال�سا�سية

110.1%100.9%119.7%14249311.871افتتح يف 2013

-2578.0%-1784.770-2افتتح يف 2014

---4.411--2افتتح يف 2015

29.6%51.1%11.1%37.71842.51463.307مبيعات ريدان 

-)13.8%(-6.7915.855-6مبيعات الرو�سة

---608---ريدان م�سر 

-------تعديل على متو�سط �سعر ال�سراء

36.0%43.3%29.1%1837.71849.30569.769املجموع 
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لقد اإرتفع الربح الإجمايل بوترية اأ�سرع من املبيعات ب�سبب حت�سن هام�س الربح، واإنخفا�س اأ�سعار املواد اخلام على خلفية انخفا�س اأ�سعار ال�سوق. وقد �ساهمت 
اإلى  التكاليف  اأدت مبادرات مراقبة  ثابتة. وقد  بيع  اأ�سعار  الوجبات مع احلفاظ على  الأرز واللحم يف  التكاليف مثل تخفي�س ح�س�س  لل�سيطرة على  مبادرات 

التح�سن يف الهوام�س مثل �سمان اجلودة وتدابري الكفاءة الت�سغيلية وتوزيع دليل ال�سيا�سات والإجراءات للجودة على جميع الفروع والتاأكد من تطبيقها. 

وقد اإرتفع الربح الإجمايل للفروع الأ�سا�سية بن�سبة 11.0% ما بني عامي 2013م و2014م، و26.2% ما بني عامي 2014م و2015م.

وقد اإزداد الربح الإجمايل لالأفرع اجلديدة بقيمة 0.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م، وبقيمة 9.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.

اأما الرو�سة فقد اإنخف�س ربحها الإجمايل ما بني عامي 2014م و2015م بقيمة 0.9 مليون ريال �سعودي ب�سبب اإرتفاع تكاليف املوظفني.

وقد �ساهمت مطاعم ومطابخ ريدان م�سر يف الربح الإجمايل بقيمة 0.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.

مبيعات ريدان بالمنتج 4 - 4

مبيعات ريدان باملنتج

ال�شنة املالية األف ريال �شعودي
2013م

ال�شنة املالية 
2014م

ال�شنة املالية 
2015م

معدل منو �شنوي 
13م-14م

معدل منو �شنوي 
14م-15م

معدل منو �شنوي 
مركب

15’-13‘

16.1%12.4%19.9%68.98882.74593.026مندي حلم

15.1%20.8%9.7%40.67744.60353.860م�سغوط دجاج 

24.3%29.4%19.5%15.32118.30423.688مندي دجاج

10.5%14.3%6.9%15.27316.33418.663م�سغوط حلم

4.1%6.6%1.7%10.15510.32711.010مظبي دجاج

15.4%16.2%14.6%150.414172.313200.247اأعلى 5 منتجات

10.4%29.5%)5.9%(58.16554.37570.910اآخرون

14.0%19.4%8.9%208.578227.688271.157االإجمايل

�سكلت اخلم�س املنتجات الأكرب من حيث املبيعات 72%، 76%، 74% من مبيعات الرو�سة خالل اأعوام 2013 و2014م و2015م على التوايل، بحيث �سكلت مبيعات 
مندي اللحم والدجاج امل�سغوط اأغلبيتها.

مبيعات الروشة بالمنتج 4 - 4

مبيعات الرو�شة باملنتج

معدل منو �شنوي ال�شنة املالية 2015مال�شنة املالية 2014ماألف ريال �شعودي
م14-م15

55.8%1.8372.861ال�سوكولتة امللفوفة

67.7%1.3822.317معجنات �سواريه

123.7%6071.358بقالوة م�سكلة

102.0%473954كعكة )�سغري(

129.8%398914كعكة )كبري(

79.0%4.6968.405اأعلى 5 منتجات

31.9%22.82330.111اآخرون

40.0%27.51938.516االإجمايل

�سكلت اخلم�س املنتجات الأكرب من حيث املبيعات 17% و22% من مبيعات الرو�سة خالل اأعوام 2014م و2015م بحيث توزعت املبيعات ب�سكل متوازن بني املنتجات.
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 الممتلكات واآلالت 4 - 4

املمتلكات واالآالت - �شايف القيمة الدفرتية

31 دي�شمرب 2013م األف ريال �شعودي
مراجعة

31 دي�شمرب 2014م 
مراجعة

31 دي�شمرب 2015م 
مراجعة

30.048119.457112.157الأرا�سي

71.69593.468102.209مباين

10.91319.18417.343حت�سينات على املاأجور

7.7489.06712.099اآلت ومعدات ت�سغيل

2.7184.0263.315و�سائل نقل

1.7482.2692.127اأثاث وجتهيزات

16.69616.3725.395اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ

---حتويالت الى املطلوب من جهات ذات عالقة

141.567263.843254.644االإجمايل

بلغت القيمة الدفرتية ال�سافية للممتلكات والآلت 254.6 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2015م.

المخزون 4 - 4

املخزون

31 دي�شمرب 2013ماألف ريال �شعودي
مراجعة

31 دي�شمرب 2014م 
مراجعة

31 دي�شمرب 2015م
 مراجعة

2.2892.5623.011مواد اولية طعام و�سراب

1.1532.0453.413لوازم وادوات م�ستهلكة

92194-ب�ساعة جاهزة

3.4424.6996.617االإجمايل

بلغت القيمة الدفرتية للمخزون 6.6 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2015م، بحيث �سكلت مواد اولية طعام و�سراب ولوازم وادوات م�ستهلكة ما ن�سبته %45 
و52%، على التوايل، من القيمة الدفرتية. وقد اإرتفع ر�سيد املواد الولية ولوازم وادوات م�ستهلكة اإلى ما هو عليه يف 31 دي�سمرب 2015م ب�سبب افتتاح فروع جديدة 

خالل الفرتة.

حركة مخصصات الزكاة 5 - 4

حركة خم�ش�شات الزكاة

31 دي�شمرب 2013ماألف ريال �شعودي
مراجعة

31 دي�شمرب 2014م
 مراجعة

31 دي�شمرب 2015م
 مراجعة

7288591.874الر�سيد يف بداية الفرتة

859849764خم�س�سات الفرتة

)2.586()1.014()881(املدفوعات خالل الفرتة

1531.181711نق�س املخ�س�س لل�سنوات ال�سابقة

8591.874764يف نهاية الفرتة

قدمت ال�سركة اقراراتها الزكوية عن العوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 و 2013 و 2014 والتي ل تزال قيد املراجعة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل ومت �سداد 
الزكاة امل�ستحقة مبوجب هذا القرارات. قدمت م�سلحة الزكاة والدخل ا�ستف�سارات زكوية للفرتة من 5 مايو 2008 حتى 31 دي�سمرب 2011 ومت الرد عليها وقامت 
م�سلحة الزكاة والدخل با�سدار الربط الزكوي ومت العرتا�س عليه من قبل ال�سركة ثم �سدر ربط معدل ومت �سداده خالل العام بالكامل، اما بالن�سبة لالعوام 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 وحتى 31 دي�سمرب2014 فال تزال القرارات قيد املراجعة والدرا�سة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل. 
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قوائم التدفقات النقدية  1 - 4

قوائم التدفقات النقدي

 2013ماألف ريال �شعودي
مراجعة

 2014م
مراجعة

 2015م
مراجعة

اأن�سطة الت�سغيل

29.51436.16951.697�سايف الربح قبل الزكاة

تعديالت على �سايف الربح:

7.10810.34614.227ا�ستهالكات ممتلكات واآلت ومعدات 

500824-اطفاءات 

)669()85()4(اأرباح بيع ممتلكات واآلت ومعدات 

7172.492-م�ساريف متويلية 

9552.5413.341تعوي�سات نهاية اخلدمة 

-)22(-ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركة تابعة 

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

244)550(27الذمم املدينة 

)7.390()2.958()3.767(املطلوب من جهات ذات عالقة 

)1.870()1.257()1.030(املخزون

)2.602()1.427()1.378(امل�ساريف املدفوعة مقدما والأر�سدة الدائنة الأخرى 

)409(2.3194.087الذمم الداْىنة

)4.421(148224مطلوب جلهات ذات عالقة

1.0531.7341.633م�ساريف م�ستحقة وار�سدة دائنة اأخرى

34.94450.01957.097النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية 

)348()479()489(تعوي�سات نهاية اخلدمة املدفوعة 

-)7.357(-امل�ساريف التمويلية املدفوعة 

)2.586()1.014()881(الزكاة املدفوعة 

33.57441.16954.163�سايف النقد املتوفر من الأن�سطة الت�سغيلية 

الأن�سطة ال�ستثمارية 

)11.583()132.630()11.811(اإ�سافات ممتلكات واآلت ومعدات 

15938.047املتح�سل من بيع ممتلكات واآلت ومعدات 

)20(--تكاليف موؤجلة 

---زيادة ال�ستثمارات 

)3.556()132.537()11.796(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

-72.500-قر�س طويل الجل 

)49.026()27.572()16.393(توزيعات اأرباح مدفوعة 

-67.000-زيادة راأ�س املال 

)49.026(111.928)16.393(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( /املتوفر من الن�سطة التمويلية

5.38420.5601.581�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه 

1.459--النقد وما يف حكمه يف 1 يناير – املحول من ال�سركة التابعة 

11.23316.61837.178النقد و ما يف حكمه 1 يناير 

)2(--تعديالت ترجمة عمالت اجنبية 

16.61837.17840.216الناقد ما حكمه يف 31 دي�سمرب 
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األنشطة التشغيلية

تتكون الأن�سطة الت�سغيلية من �سايف الدخل قبل احت�ساب الزكاة، والتغريات يف املوجودات واخل�سوم الت�سغيلية وتعديالت للبنود غري النقدية مثل ال�ستهالك 
والإطفاء واملخ�س�سات.

وقد زاد �سايف النقد املتوفر من الن�ساطات الت�سغيلية من 33.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 41 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م، ويرجع ذلك اإلى 
انخفا�س يف تغيريات راأ�س املال العامل )البالغ 146 األف ريال �سعودي( وزيادة يف الدخل قبل احت�ساب الزكاة بلغ 6.7 مليون ريال �سعودي.

األنشطة االستثمارية

ت�سمل الأن�سطة ال�ستثمارية �سراء ممتلكات ومعدات، والعائدات من بيع ممتلكات ومعدات. وتتاألف التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية ب�سكل رئي�سي 
من �سراء ممتلكات واآلت ومعدات، حيث تقوم ال�سركة باإ�سافات ملوجوداتها ومعداتها يف الفروع اجلديدة التي افتتحت خالل الأعوام 2013م 2014م و 2015م. 
ويف عام 2014م �سجلت ا�سافات مببلغ مليون ريال �سعودي 132 مليون ريال �سعودي بحيث �سكلت الأرا�سي اأغلبيتها. اأما يف عامي 2013م و 2014م فقد بلغت 

الأ�سافات ما تقارب 12 مليون ريال �سعودي . بحيث �سكلت الأعمال الرا�سمالية املتعلقة بافتتاح فروع جديدة اأغلبية املبلغ يف كال ال�سنتني.

أنشطة التمويل

تتاألف الأن�سطة التمويلية ب�سكل رئي�سي من توزيع اأرباح وح�سول على القرو�س و�سداد القرو�س. ويف عام 2014م، ح�سلت ال�سركة على اتفاقية ت�سهيالت بنكية 
ب�سقف 72.5 مليون ريال �سعودي من البنك الهلي التجاري على �سكل خدمات متويل تي�سري جتاري طويل الجل لتمويل تو�سعات راأ�س مالية. ان هذه الت�سهيالت 
البنكية ممنوحة ب�سمان �سند لأمر من ال�سركة وب�سمان �سخ�سي من احد امل�ساهمني تغطي كامل الت�سهيالت ومبوجب هذه الت�سهيالت ح�سلت ال�سركة على قر�س 

تي�سري جتاري طويل الجل بقيمة 72.5 مليون ريال �سعودي.

ويف عام 2013م، وزعت ال�سركة اأرباح بقيمة 16.4 مليون ريال �سعودي من الأرباح املبقاة. كما قامت ال�سركة خالل عام 2014م و 2015م بتوزيع اأرباح بقيمة 
27.6 مليون ريال �سعودي و49.0 مليون ريال �سعودي. كما قامت ال�سركة بزيادة را�س املال يف العام 2014م بقيمة 67 مليون ريال �سعودي.
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سياسة توزيع األرباح . 4

توزيع األرباح 1 - 4

تخ�سع عملية توزيع الأرباح اإلى قيود معينة وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة، حيث تن�س املواد )46( و )47( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اأن يتم توزيع اأرباح 
ال�سركة ال�سافية ال�سنوية على الوجه الآتي:

بلغ - 1 متى  التجنيب  هذا  وقف  العادية  العامة  اجلمعية  تقرر  اأن  ويجوز  لل�سركة  النظامي  الحتياطي  لتكوين  الأرباح  �سايف  من  باملائة  ع�سرة  جتنب 
الحتياطي املذكور ثالثني باملائة من راأ�س املال املدفوع. 

للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب خم�سة ع�سر باملائة من �سايف الأرباح لكتوين احتياطي اتفاقي يخ�س�س لغر�س معني. - 2
ثابتة قدر الإمكان على - 3 اأرباح  اأو يكفل توزيع  ال�سركة  اأخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق م�سلحة  اأن تقرر تكوين احتياطات  العادية  العامة  للجمعية 

امل�ساهمني. وللجمعية املذكورة كذلك اأن تقتطع من �سايف الأرباح مبالغ لإن�ساء موؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�سركة اأو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه 
املوؤ�س�سات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ن�سبة متثل واحد باملائة على الأقل من راأ�س مال ال�سركة املدفوع. - 4
مع مراعاة الأحكام املقررة يف املادة )الع�سرون( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة مبكافاآت جمل�س الإدرة، واملادة ال�ساد�سة وال�سبعني من نظام - 5

ال�سركات يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة )10%( من الباقي ملكافاآت جمل�س الإدارة، على اأن يكون ا�ستحقاق هذه املكافاآة متنا�سبًا مع عدد احل�سابات 
التي يح�سرها الع�سو.

على اأن ي�ستحق امل�ساهم ح�سته يف الأرباح وفقًا لقرار اجلمعية العامة ال�سادر يف هذا ال�ساأن ويبني القرار تاريخ ال�ستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون اأحقية الأرباح 
ملالكي الأ�سهم امل�سجلني يف �سجالت امل�ساهمني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق. وعلى الرغم من رغبة ال�سركة يف توزيع اأرباح الأ�سهم مل�ساهميها وذلك بهدف 
تعزيز قيمة ا�ستثماراتهم، اإل اأنها ل تقدم اأي �سمانات بتوزيع الأرباح، وكذلك ل تقدم اأي �سمان بقيمة هذه الأرباح التي ميكن توزيعها خالل اأي �سنة بعينها، واإمنا 
يعتمد ذلك على دخل ال�سركة وو�سعها املايل وحالة ال�سوق واملناخ القت�سادي العام وغريها من العوامل، مبا يف ذلك حتليل الفر�س ال�ستثمارية املتاحة لل�سركة 

وحاجتها لإعادة ال�ستثمار والحتياجات النقدية واملتطلبات الراأ�سمالية والتوقعات امل�ستقبلية، وكذلك اعتبارات قانونية ونظامية اأخرى.

كذلك من اجلدير ذكره اأن ال�سركة قامت بتوزيع اأرباح تقدر مببلغ 49.026.407 ريال �سعودي عن العام 2015م.
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ملخص النظام األساسي للشركة. 5
يت�سمن النظام الأ�سا�سي لل�سركة البنود املذكورة اأدناه. ول يجب العتماد على هذا امللخ�س اعتمادًا تامًا عو�سًا عن النظام الأ�سا�سي الكامل والذي ميكن معاينته 
املال، وتوزيع  راأ�س  اأو تخفي�س  التجارة وال�ستثمار مثل رفع  الهيئة ووزارة  اإجراءات تتطلب موافقة  اأن هناك عدة  بالذكر  لل�سركة. واجلدير  الرئي�سي  املقر  يف 

الأرباح، ودمج ال�سركة مع �سركات اأخرى، وت�سفية ال�سركة، وتعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة.

اسم الشركة  1 - 5

�سركة مطابخ ومطاعم ريدان )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة(.

أغراض الشركة 2 - 5

تتمّثل اأغرا�س ال�سركة يف الآتي:

اإقامة مطاعم بيع وجبات وولئم عربية وغربية.  �
خدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية واإقامة احلفالت والتموين.  �
اإدارة وت�سغيل ومتلك واإن�ساء مطاعم لل�سركة وللغري .  �
ت�سغيل واإدارة امل�سانع التي تن�سئها ال�سركة بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة.  �
متلك واإن�ساء العقارات وامل�ستودعات.  �
جتارة اجلملة والتجزئة يف احللويات واملك�سرات واملعجنات الب�سكوتات والتمريات والآي�س كرمي والع�سريات. �
بيع و�سراء وا�سترياد املوا�سي. �
ال�سترياد والت�سدير وخدمات ووكالت جتارية. �
مقاولت عامة متكاملة. �
ال�سيانة والنظافة والت�سغيل.  �

�سوف تزاول ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة اإن وجدت.

المشاركة والتملك في الشركات 2 - 5

يجوز لل�سركة اإن�ساء �سركات مبفردها )ذات م�سوؤولية حمدودة اأو م�ساهمة مقفلة( ب�سرط اأال يقل راأ�ص املال عن )5( مليون ريال، كما يجوز لها اأن متتلك الأ�سهم 
واحل�س�س يف �سركات اأخرى قائمة اأو تندمج معها ولها حق ال�سرتاك مع الغري يف تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة اأو ذات امل�سوؤولية املحدودة وذلك بعد ا�ستيفاء ما 

تتطلبه الأنظمة والتعليمات املتبعة يف هذا ال�ساأن، كما يجوز لل�سركة اأن تت�سرف يف هذه الأ�سهم اأو احل�س�س على األ ي�سمل ذلك الو�ساطة يف تداولها . 

المركز الرئيس للشركة 4 - 5

يقع املركز الرئي�س لل�سركة يف مدينة جدة ويجوز اأن ين�ساأ لها فروع اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة اأو خارجها بقرار من الع�سو املنتدب.

مدة الشركة 4 - 5

مدة ال�سركة )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري، ويجوز دائمًا اإطالة هذه املدة بقرار ت�سدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء 
اأجلها ب�سنة واحدة على الأقل . 

رأس المال  4 - 5

حدد راأ�س مال ال�سركة بـ )225.000.000( مائتني وخم�س وع�سرون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )22.500.000( اإثنان وع�سرون مليون وخم�سمائة األف �سهم 
اإ�سمي مت�ساوية القيمة، قيمة كل منها )10( ريال �سعودي وجميعها اأ�سهم عادية مقابل موجودات عينية مت تقديرها مبوجب تقدير مكتب ا�ست�سارات اإقت�سادية 

�سعودي مرخ�س.
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بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة 4 - 5

الربيد  اإعالمه عن طريق  بعد  الإدارة  ملجل�س  ، جاز  ال�ستحقاق  ميعاد  الوفاء يف  تخلف عن  واإذا  لذلك،  املعينة  املواعيد  ال�سهم يف  قيمة  بدفع  امل�ساهم  يلتزم 
اللكرتوين اأو اإبالغه بخطاب م�سجل بيع ال�سهم يف املزاد العلني اأو �سوق الأوراق املالية بح�سب الأحوال وفقًا لل�سوابط التي حتددها اجلهة املخت�سة . 

وت�ستويف ال�سركة من ح�سيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي اإلى �ساحب ال�سهم، واإذا مل تكف ح�سيلة البيع للوفاء بهذه املبالغ، جاز لل�سركة اأن ت�ستويف 
الباقي من جميع اأموال امل�ساهم.

ومع ذلك يجوز للم�ساهم املتخلف عن الدفع اإلى يوم البيع دفع القيمة امل�ستحقة عليه م�سافًا اإليها امل�سروفات التي اأنفقتها ال�سركة يف هذا ال�ساأن.

وتلغي ال�سركة ال�سهم املبيع وفقًا لأحكام هذه املادة، وتعطي امل�سرتي �سهمًا جديدًا يحمل رقم ال�سهم امللغى، وتوؤ�سر يف �سجل الأ�سهم بوقوع البيع مع بيان ا�سم 
املالك اجلديد.

إصدار األسهم 4 - 5

تكون الأ�سهم ا�سمية ول يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها ال�سمية ، واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة ، ويف هذه احلالة الأخرية ي�ساف فرق القيمة 
يف بند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني ، ول يجوز توزيعها كاأرباح على امل�ساهمني ، وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة ، فاإذا ملك ال�سهم اأ�سخا�س 
متعددون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املتعلقة به ، ويكون هوؤلء الأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن اللتزامات النا�سئة من 

ملكية ال�سهم . 

تداول األسهم 5 - 5

ل يجوز تداول الأ�سهم التي يكتتب بها املوؤ�س�سون اإل بعد ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني ل تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة ، 
ويوؤ�سر على �سكوك هذه الأ�سهم مبا يدل على نوعها وتاريخ تاأ�سي�س ال�سركة واملدة التي مينع فيها تداولها.

ومع ذلك يجوز خالل مدة احلظر نقل ملكية الأ�سهم وفقًا لأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى 
الغري اأو يف حالة التنفيذ على اأموال املوؤ�س�س املع�سر اأو املفل�س، على اأن تكون اأولوية امتالك تلك الأ�سهم للموؤ�س�سني الآخرين.

وت�سري اأحكام هذه املادة على ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء مدة احلظر. 

سجل المساهمين  1 - 5

تتداول اأ�سهم ال�سركة بالقيد يف �سجل امل�ساهمني الذي تعده اأو تتعاقد على اإعداده ال�سركة ، الذي يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم واأماكن اإقامتهم ومهنهم 
واأرقام الأ�سهم والقدر املدفوع منها ، ويوؤ�سر يف هذا القيد على ال�سهم، ول يعتد بنقل ملكية ال�سهم ال�سمي يف مواجهة ال�سركة اأو الغري اإل من تاريخ القيد يف 

ال�سجل املذكور.

زيادة رأس المال 11 - 5

للجمعية العامة غري العادية اأن تقرر زيادة راأ�ص مال ال�سركة، ب�سرط اأن يكون راأ�ص املال قد دفع كاماًل. وال ي�سرتط اأن يكون راأ�ص املال قد دفع باأكمله اإذا كان 
اجلزء غري املدفوع من راأ�س املال يعود اإلى اأ�سهم �سدرت مقابل حتويل اأدوات دين اأو �سكوك متويلية اإلى اأ�سهم ومل تنته بعُد املدة املقررة لتحويلها اإلى اأ�سهم.

للجمعية العامة غري العادية يف جميع الأحوال اأن تخ�س�س الأ�سهم امل�سدرة عند زيادة راأ�س املال اأو جزءًا منها للعاملني يف ال�سركة وال�سركات التابعة اأو بع�سها، 
اأو اأي من ذلك. ول يجوز للم�ساهمني ممار�سة حق الأولوية عن اإ�سدار ال�سركة لالأ�سهم املخ�س�سة للعاملني.

للم�ساهم املالك لل�سهم عند �سدور قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة راأ�س املال الأولوية يف الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة التي ت�سدر مقابل 
ح�س�ص نقدية، ويبلغ هوؤالء باأولويتهم بالن�سر يف جريدة يومية اأو باإبالغهم بوا�سطة الربيد امل�سجل عن قرار زيادة راأ�ص املال و�سروط االكتتاب ومدته وتاريخ 

بدايته وانتهائه.

يحق للجمعية العامة غري العادية وقف العمل بحق الأولوية للم�ساهمني يف الكتتاب بزيادة راأ�س املال مقابل ح�س�س نقدية اأو اإعطاء الأولوية لغري امل�ساهمني يف 
احلالت التي تراها منا�سبة مل�سلحة ال�سركة.

يحق للم�ساهم بيع حق الأولوية اأو التنازل عنه خالل املدة من وقت �سدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة على زيادة راأ�س املال اإلى اآخر يوم لالكتتاب يف الأ�سهم 
اجلديدة املرتبطة بهذه احلقوق، وفقًا لل�سوابط التي ت�سعها اجلهة املخت�سة.
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مع مراعاة ما ورد يف الفقرة 4 اأعاله، توزع الأ�سهم اجلديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الكتتاب، بن�سبة ما ميلكونه من حقوق اأولوية من اإجمايل حقوق 
االولوية الناجتة من زيادة راأ�ص املال، ب�سرط اأال يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من االأ�سهم اجلديدة، ويوزع الباقي من االأ�سهم اجلديدة على حملة حقوق 
االأولوية الذين طلبوا اأكرث من ن�سيبهم، بن�سبة ما ميلكونه من حقوق اأولوية من اإجمايل حقوق االأولوية الناجتة من زيادة راأ�ص املال، ب�سرط اأال يتجاوز ما يح�سلون 

عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة، ويطرح ما تبقى من الأ�سهم على الغري، مامل تقرر اجلمعية العامة غري العادية اأو ين�س نظام ال�سوق املالية على غري ذلك.

تخفيض رأس المال 12 - 5

للجمعية العامة غري العادية اأن تقرر خف�س راأ�س املال اإذا زاد عن حاجة ال�سركة اأو اإذا منيت بخ�سائر. ويجوز يف احلالة الأخرية وحدها تخفي�س راأ�س املال اإلى 
ما دون احلد املن�سو�س عليه يف املادة الرابعة واخلم�سني من نظام ال�سركات. ول ي�سدر قرار التخفي�س اإل بعد تالوة تقرير خا�س يعده مراجع احل�سابات عن 

الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة وعن اأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات.

واإذا كان تخفي�س راأ�س املال ب�سبب زيادته عن حاجة ال�سركة، وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س 
يف جريدة يومية توزع يف املنطقة التي فيها مركز ال�سركة الرئي�س. فاإن اعرت�س اأحد الدائنني وقدم لل�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور، وجب على ال�سركة اأن 

توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو اأن تقدم له �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

إدارة الشركة 12 - 5

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من )8( ثمانية اأع�ساء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني ملدة ل تزيد عن ثالث �سنوات وا�ستثناءًا من ذلك عني 
املوؤ�س�سون اأول جمل�س اإدارة ملدة )5( �سنوات على النحو التايل: 

املن�شــباال�شــــــــــــــمم

رئي�س جمل�س الإدارةعو�س اهلل اأحمد عاي�س الهميعي ال�سلمي1

نائب رئي�س جمل�س الإدارةنا�سر عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي2

الع�سو املنتدبمن�سور عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي3

ع�سو جمل�س الإدارةم�سعل عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي4

ع�سو جمل�س الإدارةن�سار عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي5

ع�سو جمل�س الإدارةاأحمد عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي6

ع�سو جمل�س الإدارةحممد عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي7

ع�سو جمل�س الإدارةخالد عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي8

انتهاء عضوية المجلس 14 - 5

تنتهي ع�سوية املجل�س بانتهاء مدته اأو بانتهاء �سالحية الع�سو وفقًا لأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة العربية ال�سعودية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة 
العادية يف كل وقت عزل اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو بع�سهم وذلك دون اإخالل بحق الع�سو املعزول جتاه ال�سركة باملطالبة بالتعوي�س اإذا وقع العزل ل�سبب غري مقبول 
اأو يف وقت غري منا�سب ولع�سو جمل�ص االإدارة اأن يعتزل ب�سرط اأن يكون ذلك يف وقت منا�سب واإال كان م�سوؤواًل قبل ال�سركة عما يرتتب على االعتزال من اأ�سرار.

المركز الشاغر في المجلس 14 - 5

اإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة كان للمجل�س اأن يعني ع�سوًا موؤقتًا يف املركز ال�ساغر بح�سب الرتتيب يف احل�سول على الأ�سوات يف اجلمعية التي 
انتخبت املجل�س، على اأن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة والكفاية ويجب اأن تبلغ بذلك الوزارة خالل خم�سة اأيام عمل من تاريخ التعيني واأن يعر�س التعيني على 
اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها ويكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه. واإذا مل تتوافر ال�سروط الالزمة النعقاد جمل�ص االإدارة ب�سبب نق�ص عدد اأع�سائه عن 
احلد الأدنى املن�سو�س عليه يف نظام ال�سركات اأو هذا النظام وجب على بقية الأع�ساء دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد خالل �ستني يومًا لنتخاب العدد 

الالزم لالأع�ساء.

سلطات مجلس اإلدارة 14 - 5

مع عدم امل�سا�س ب�سالحيات اجلمعية العامة، يتمتع جمل�س الإدارة باأو�سع ال�سالحيات لإدارة �سوؤون ال�سركة واأعمالها كما يجوز كذلك ملجل�س الإدارة اأن يفو�س 
بع�س املهام املحددة اإلى ع�سو اأو اأكرث من اأع�سائه اأو اإلى الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة.
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مكافأة أعضاء المجلس 14 - 5
تتكون مكافاأة جمل�س الإدارة من مبلغ )50.000( خم�سمون األف ريال �سعودي �سنويًا لكل منهم، ويدفع لكل ع�سو بالإ�سافة اإلى ذلك بدل ح�سور وقدره )1.000( 
األف ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات املجل�س و )2.000( األفان ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، على األ 

يزيد ما ي�سرف الأع�ساء جمل�س الإدارة عن )10%( ع�سرة باملائة من الأرباح ال�سافية.

ويف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات ولوائحه، ويجب اأن ي�ستمل تقرير جمل�س الإدارة اإلى اجلمعية العامة العادية على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء 
جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من مكافاآت وبدل م�سروفات وغري ذلك من املزايا، واأن ي�ستمل كذلك على بيان ما قب�سه اأع�ساء املجل�س بو�سفهم عاملني اأو 
اإداريني اأو ما قب�سوه نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارات واأن ي�ستمل اأي�سًا على بيان بعدد جل�سات املجل�س وعدد اجلل�سات التي ح�سرها كل ع�سو من تاريخ 

اآخر اجتماع للجمعية العامة.

اجتماعات المجلس 14 - 5
يجتمع جمل�س الإدارة مرتني �سنويًا بدعوة من رئي�سه، وتكون الدعوة م�سحوبة بجدول الأعمال ويجب على رئي�س املجل�س اأن يدعو املجل�س اإلى الجتماع متى طلب 

اإليه ذلك اثنان من الأع�ساء . 

نصاب اجتماع المجلس 15 - 5

ال يكون اجتماع املجل�ص �سحيحًا اإال اإذا ح�سره ن�سف االأع�ساء على االأقل، ب�سرط اأال يقل عدد احلا�سرين عن )4( اأع�ساء ويجوز لع�سو جمل�س الإدارة اأن ينيب 
عنه غريه من الأع�ساء يف ح�سور اجتماعات املجل�س طبقًا لل�سوابط الآتية:

يجوز لع�سو جمل�س الإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�سو واحد يف ح�سور ذات الجتماع، ل تكون الإنابة ثابتة بالكتابة. اأ- 
ل يجوز للنائب الت�سويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�سويت ب�ساأنها، وت�سدر قرارات املجل�س باأغلبية اآراء الأع�ساء احلا�سرين  ب- 

اأو املمثلني فيه وعند ت�ساوي الآراء يرجح اجلانب الذي �سوت معه رئي�س اجلل�سة.

مداوالت المجلس  2 - 5

تثبت مداولت جمل�س الإدارة وقراراته يف حما�سر يوقعها رئي�س املجل�س واأع�ساء جمل�س الإدارة احلا�سرون واأمني ال�سر وتدون هذه املحا�سر يف �سجل خا�س 
يوقعه رئي�س جمل�س الإدارة واأمني ال�سر.

حضور الجمعيات 21 - 5
لكل مكتتب اأيًا كان عدد اأ�سهمه حق ح�سور اجلمعية التحولية، ولكل م�ساهم حق ح�سور اجلمعيات العامة للم�ساهمني، وله يف ذلك اأن يوكل عنه �سخ�سًا اآخر من 

غري اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو عاملي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة.

اختصاصات الجمعية العامة العادية 22 - 5

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية ، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة ، وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة 
خالل الأ�سهر ال�ستة التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة ، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية 22 - 5
تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة الأ�سا�س با�ستثناء الأمور املحظور عليها تعديلها نظامًا ، ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور الداخلة اأ�ساًل 

يف اخت�سا�سات اجلمعية العامة العادية وذلك بال�سروط واالأو�ساع نف�سها املقررة للجمعية العامة العادية . 

دعوة الجمعيات 24 - 5
تنعقد اجلمعيات العامة اأو اخلا�سة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة. وعلى جمل�س الإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد اإذا طلب ذلك مراجع 
احل�سابات اأو جلنة املراجعة اأو عدد من امل�ساهمني ميثل خم�سة باملائة من راأ�س املال على الأقل. يجوز ملراجع احل�سابات دعوة اجلمعية لالنعقاد اإذا مل يقم املجل�س 

بدعوة اجلمعية خالل ثالثني يومًا من تاريخ طلب مراجع احل�سابات.

وتن�سر الدعوة لنعقاد اجلمعية العامة يف �سحيفة يومية توزع يف مركز ال�سركة الرئي�س قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بع�سرة اأيام على الأقل. ومع ذلك يجوز الكتفاء 
بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور اإلى جميع امل�ساهمني بخطابات م�سجلة. وتر�سل �سورة من الدعوة وجدول الأعمال اإلى الوزارة التجارة وال�ستثمار، وذلك خالل 

املدة املحددة للن�سر.
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نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 24 - 5

ل يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ربع راأ�س املال على الأقل اإذا مل يتوفر الن�ساب الالزم لعقد هذا الجتماع 
يتعني عقد االجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع االأول ب�سرط اأن تت�سمن الدعوة لعقد االجتماع االأول ما يفيد االعالن عن امكانية 

عقد هذا الجتماع.

ويف جميع الأحوال يكون الجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية 24 - 5

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول يتعني عقد 
االجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع االأول ب�سرط اأن تت�سمن الدعوة لعقد االجتماع االأول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا 

الجتماع.

ويف جميع الأحوال يكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال على الأقل.

اإلى اجتماع ثالث ينعقد بالأو�ساع نف�سها املن�سو�س عليها يف املادة 30 من هذا النظام ويكون  واإذا مل يتوفر الن�ساب الالزم يف الجتماع الثاين وجهت دعوة 
الجتماع الثالث �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املخت�سة.

التصويت في الجمعيات 24 - 5

لكل مكتتب �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحولية ولكل م�ساهم �سوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة ويجب ا�ستخدام الت�سويت الرتاكمي يف انتخاب 
جمل�س الإدارة.

قرارات الجمعيات 24 - 5

ت�سدر القرارات يف اجلمعية التحولية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها وت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف الجتماع 
كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع، اإل اإذا كان قرارًا متعلقًا بزيادة راأ�س املال اأو تخفي�سه اأو باإطالة مدة 
ال�سركة اأو بحلها قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�س اأو باندماجها مع �سركة اأخرى فال يكون �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة 

يف الجتماع. 

تشكيل لجنة المراجعة 25 - 5

ت�سكل بقرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة مكونة من )3( ثالثة اأع�ساء اأع�ساء من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني �سواء من امل�ساهمني اأو 
غريهم ويحدد يف القرار مهمات اللجنة و�سوابط عملها ومكافاآت اأع�سائها . 

نصاب اجتماع لجنة المراجعة  2 - 5

ي�سرتط ل�سحة اجتماع جلنة املراجعة ح�سور اأغلبية اأع�سائها، وت�سدر قراراتها باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين ، وعند ت�ساوي االأ�سوات يرجح اجلانب الذي �سوت 
معه رئي�س اللجنة.

اختصاصات لجنة المراجعة 21 - 5

تخت�س جلنة املراجعة باملراقبة على اأعمال ال�سركة، ولها يف �سبيل ذلك حق الطالع على �سجالتها ووثائقها وطلب اأي اإي�ساح اأو بيان من اأع�ساء جمل�س الإدارة 
اأو الإدارة التنفيذية، يجوز لها اأن تطلب من جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�سركة لالنعقاد اإذا اأعاق جمل�س الإدارة عملها اأو تعر�ست ال�سركة لأ�سرار اأو 

خ�سائر ج�سيمة. 

تقارير لجنة المراجعة 22 - 5
على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية لل�سركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع احل�سابات، واإبداء مرئياتها حيالها اإن وجدت، وعليها كذلك اإعداد 
تقرير عن راأيها يف �ساأن مدى كفاية نظام املراقبة الداخلية يف ال�سركة وعما قامت به من اأعمال اأخرى تدخل يف نطاق اخت�سا�سها. وعلى جمل�س الإدارة اأن يودع 
ن�سخًا كافية من هذا التقرير يف مركز ال�سركة الرئي�س قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة بع�سرة اأيام على الأقل لتزويد كل من رغب من امل�ساهمني بن�سخة منه. 

ويتلى التقرير اأثناء انعقاد اجلمعية.
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تعيين مراجع الحسابات 22 - 5

يجب اأن يكون لل�سركة مراجع ح�سابات )اأو اأكرث( من بني مراجعي احل�سابات املرخ�س لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة العادية �سنويًا، وحتدد مكافاأته 
ومدة عمله، ويجوز للجمعية اأي�سًا يف كل وقت تغيريه مع عدم الإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع التغيري يف وقت غري منا�سب اأو ل�سبب غري م�سروع.

صالحيات مراجع الحسابات 24 - 5

ملراجع احل�سابات يف اأي وقت حق الطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري لك من الوثائق، وله اأي�سًا طلب البيانات والإي�ساحات التي يرى �سرورة احل�سول 
عليها، ليتحقق من موجودات ال�سركة والتزاماتها وغري ذلك مما يدخل يف نطاق عمله. وعلى رئي�س جمل�س الإدارة اأن ميكنه من اأداء واجبه، واإذا �سادف مراجع 
احل�سابات �سعوبة يف هذا ال�ساأن اأثبت ذلك يف تقرير يقدم اإلى جمل�س الإدارة. فاإذا مل يي�سر املجل�س عمل مراجع احل�سابات، وجب عليه اأن يطلب من جمل�س 

الإدارة دعوة اجلمعية العامة العادية للنظر يف الأمر.

السنة الماليـة 24 - 5

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من اأول �سهر يناير وتنتهي يف الواحد والثالثني من �سهر دي�سمرب من كل �سنة على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ قيدها بال�سجل 
التجاري وحتى الواحد والثالثني من �سهر دي�سمرب ال�سنة التالية.

توزيع األرباح 24 - 5

توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية على الوجه الآتي:

بلغ - 1 متى  التجنيب  هذا  وقف  العادية  العامة  اجلمعية  تقرر  اأن  ويجوز  لل�سركة  النظامي  الحتياطي  لتكوين  الأرباح  �سايف  من  باملائة  ع�سرة  يجنب 
الحتياطي املذكور ثالثني باملائة من راأ�س املال املدفوع. 

للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب خم�سة ع�سر باملائة من �سايف الأرباح لكتوين احتياطي اتفاقي يخ�س�س لغر�س معني. - 2
ثابتة قدر الإمكان على - 3 اأرباح  اأو يكفل توزيع  ال�سركة  اأخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق م�سلحة  اأن تقرر تكوين احتياطات  العادية  العامة  للجمعية 

امل�ساهمني. وللجمعية املذكورة كذلك اأن تقتطع من �سايف الأرباح مبالغ لإن�ساء موؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�سركة اأو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه 
املوؤ�س�سات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ن�سبة متثل واحد باملائة على الأقل من راأ�س مال ال�سركة املدفوع.- 4
مع مراعاة الأحكام املقررة يف املادة )الع�سرون( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة مبكافاآت جمل�س الإدرة، واملادة ال�ساد�سة وال�سبعني من نظام - 5

ال�سركات يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة )10%( من الباقي ملكافاآت جمل�س الإدارة، على اأن يكون ا�ستحقاق هذه املكافاآة متنا�سبًا مع عدد احل�سابات 
التي يح�سرها الع�سور.

استحقاق األرباح  24 - 5

ي�ستحق امل�ساهم ح�سته يف الأرباح وفقًا لقرار اجلمعية العامة ال�سادر يف هذا ال�ساأن ويبني القرار تاريخ ال�ستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون اأحقية الأرباح ملالكي 
الأ�سهم امل�سجلني يف �سجالت امل�ساهمني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق . 

خسائر الشركة 24 - 5

اإذا بلغت خ�سائر �سركة م�ساهمة ن�سف راأ�س املال املدفوع، يف اأي وقت خالل ال�سنة املالية، وجب على اأي م�سوؤول يف ال�سركة اأو مراجع احل�سابات فور - 1
علمه بذلك اإبالغ رئي�س جمل�س الإدارة، وعلى رئي�س جمل�س الإدارة اإبالغ اأع�ساء املجل�س فورًا بذلك، وعلى جمل�س الإدارة خالل خم�سة ع�سر يومًا 
من علمه بذلك دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل خم�سة واأربعني يومًا من تاريخ علمه باخل�سائر لتقرر اإما زيادة راأ�س مال ال�سركة اأو 
تخفي�سه وفقًا لأحكام نظام ال�سركات وذلك اإلى احلد الذي تنخف�س معه ن�سبة اخل�سائر ما دون ن�سف راأ�س املال املدفوع، اأو حل ال�سركة قبل الأجل 

املحدد يف نظام ال�سركات. 
وتعد ال�سركة منق�سية بقوة نظام ال�سركات اإذا مل جتتمع اجلمعية العامة خالل املدة املحددة يف الفقرة 1 من هذه املادة، اأو اإذا اجتمعت وتعذر عليها - 2

اإ�سدار قرار يف املو�سوع، اأو اإذا قررت زيادة راأ�س املال وفق الأو�ساع املقررة يف هذه املادة ومل يتم الكتتاب يف كل زيادة راأ�س املال خالل ت�سعني يومًا 
من �سدور قرار اجلمعية بالزيادة.
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دعوى المسؤولية 25 - 5

لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�سوؤولية املقررة لل�سركة على اأع�ساء جمل�س الإدارة اإذا كان من �ساأن اخلطاأ الذي �سدر منهم اإحلاق �سرر خا�س به. ول يجوز 
للم�ساهم رفع الدعوى املذكورة اإل اإذا كان حق ال�سركة يف رفعها ل يزال قائمًا. ويجب على امل�ساهم اأن يبلغ ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى.

انقضاء الشركة  4 - 5

تدخل ال�سركة مبجرد انق�سائها دور الت�سفية وحتتفظ بال�سخ�سية االعتبارية بالقدر الالزم للت�سفية وي�سدر قرار الت�سفية االختيارية من اجلمعية العامة غري 
العادية ويجب اأن ي�ستمل قرار الت�سفية على تعيني امل�سفي وحتديد �سلطاته واأتعابه والقيود املفرو�سة على �سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للت�سفية ويجب األ 
تتجاوز مدة الت�سفية الختيارية خم�س �سنوات ول يجوز متديدها لأكرث من ذلك اإل باأمر ق�سائي وتنتهي �سلطة جمل�س اإدارة ال�سركة بحلها ومع ذلك يظل هوؤلء 
قائمني على اإدارة ال�سركة ويعدون بالن�سبة اإلى الغري يف حكم امل�سفني اإلى اأن يعني امل�سفي وتبقى جمعيات امل�ساهمني قائمة خالل مدة الت�سفية ويقت�سر دورها 

على ممار�سة اخت�سا�ساتها التي ل تتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفي.
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المعلومات القانونية.  1

الشركة 1 -  1

بداأت ال�سركة ن�ساطها كموؤ�س�سة فردية ميلكها ال�سيد/ عو�س اهلل اأحمد عاي�س الهميعي ال�سلمي، مقيدة بال�سجل التجاري يف مدينة جدة بالرقم 4030064059 
بال�سجل  مقيدة  ريدان،  ومطاعم  مطابخ  باإ�سم  اآخر  فرع  ولها  العقاري،  للتطوير  ال�سلمي  جمموعة  باإ�سم  1989/02/19م(  )املوافق  1409/07/12هـ  وتاريخ 

التجاري يف جدة بالرقم 4030123324 وتاريخ 1418/09/18هـ )املوافق 1998/01/17م(.

وتاريخ  )149/ق(  رقم  وال�سناعة  التجارة  وزير  قرار  مبوجب  مقفلة  م�ساهمة  ك�سركة  ال�سركة  تاأ�س�ست  2008/05/05م(  )املوافق  1429/04/29هـ  وبتاريخ 
وتاريخ   4030180055 رقم  التجاري  لل�سجل  ووفقًا  ريدان  ومطاعم  مطابخ  �سركة  باإ�سم  التاأ�سي�س  باإعالن  2008/05/05م(  )املوافق  1429/04/29هـ 
ريال  مليون  مائة  وقدره )100.000.000(  مبلغًا  حينها  ال�سركة  مال  راأ�س  يبلغ  وكان  مدينة جدة.  من  ال�سادر  2008/06/15م(  )املوافق  1429/06/11هـ 

�سعودي، وهو كناية عن حتويل اأ�سول املوؤ�س�سة وفرعها اإلى راأ�س مال ال�سركة بعد تقييمها من مكتب مهني مرخ�س يف اململكة. 

اإلى  املال  راأ�س  زيادة  على  املوافقة  ومتت  ال�سركة  مل�ساهمي  عادية  الغري  العامة  اجلمعية  اجتماع  انعقد  2014/03/12م(  )املوافق  1435/05/11هـ  وبتاريخ 
)145.000.000( مائة وخم�سة واأربعون مليون ريال �سعودي عن طريق ر�سملة قر�س امل�ساهمني لل�سركة والبالغة قيمته )45.000.000( خم�سة واأربعون مليون 

ريال �سعودي وذلك لال�ستحواذ على موؤ�س�سة الرو�سة العاملية للحلويات.

اإلى  املال  راأ�س  زيادة  على  املوافقة  ومتت  ال�سركة  مل�ساهمي  عادية  الغري  العامة  اجلمعية  اجتماع  انعقد  2014/11/09م(  )املوافق  1436/01/16هـ  وبتاريخ 
)225.000.000( مائتني وخم�سة وع�سرين مليون ريال �سعودي وذلك عن طريق اإيداع نقدي من امل�ساهمني مببلغ )67.000.000( �سبعة و�ستني مليون ريال 

�سعودي وحتويل مبلغ )13.000.000( ثالثة ع�سر مليون ريال �سعودي من ر�سيد ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة حتى 2014/08/31م اإلى ح�ساب راأ�س املال.

يبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )225.000.000( مائتني وخم�سة وع�سرين مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )22.500.000( اثنني وع�سرين مليونًا وخم�سمائة 
األف �سهم عيني وبقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. 

يتمثل ن�ساط ال�سركة الرئي�سي بح�سب ال�سجل التجاري يف اإقامة مطاعم بيع وجبات والئم عربية وخدمات االعا�سه املطهيه وغري املطهية واإقامة احلفالت وادارة 
وت�سغيل ومتلك واإن�ساء مطاعم لل�سركة وللغري واإدارة امل�سانع التي تن�ساأها ال�سركة ومتلك واإن�ساء العقارات ل�سالح ال�سركة وجتارة اجلملة والتجزئه يف احللويات 

وبيع و�سراء املوا�سي ومقاولت عامة متكاملة وال�سترياد والت�سدير ل�سالح ال�سركة و خدمات جتارية.

الفروع والشركات التابعة 2 -  1

فروع الشركة 2   2    2

لدى ال�سركة )24( اثنان وع�سرون فرعًا منها )18( ثمانية ع�سر بجدة و )4( اأربعة يف مكة املكرمة و )1( واحد يف الريا�س و )1( واحد يف الدمام ، متار�س من 
خاللها ال�سركة ن�ساطها؛ وبيان هذه الفروع كالتايل:

)*-*(: جدول فروع ال�شركة

مدير الفرعتاريخ االإ�شداررقم ال�شجلالن�شاط ح�شب ال�شجلاملوقعالرقم

من�سور ال�سلمي1435/03/14هـ )املوافق 2014/01/15م(4030263433اإقامة مطاعم بيع وجبات وولئم عربيةالأهدل - جدة1

اإقامة مطاعم بيع وجبات ولئم عربية اجلامعة - جدة2
وت�سغيل واإدارة امل�سانع التي تن�سئها 

ال�سركة بعد احل�سول على الرتاخي�س 
الالزمة ومتلك واإن�ساء العقارات

نا�سر ال�سلمي1432/06/08هـ )املوافق 2011/05/11م(4030212394

فهد ال�سلمي1435/03/14هـ )املوافق 2014/01/15م(4030263435اإقامة مطاعم وجبات وولئم عربيةاحلمدانية - جدة3

الرو�سة – ال�سفا 4
- جدة

جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية 
واحللويات واملعجنات واملك�سرات 

والي�سكرمي وخدمات العا�سة املطهية 
وغري املطهية

عبدالعزيز ال�سلمي1436/03/07هـ )املوافق 2014/12/29م(4030279638
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الرو�سة – 5
احلمدانية - جدة

جتارة التجزئة يف املواد الغذائية 
واحللويات واملعجنات واملك�سرات 

والي�سكرمي وخدمات العا�سة املطهية 
وغري املطهية

فهد املطريي1436/03/07هـ )املوافق 2014/12/29م(4030279639

الرو�سة – 6
احلمدانية - جدة

مقاولت عامة واأعمال العا�سة املطهية 
وغري املطهية واإقامة احلفالت اخلارجية

خباب ال�سلمي1436/03/07هـ )املوافق 2014/12/29م(4030279635

الرو�سة – ال�سامر 7
- جدة

جتارة التجزئة يف املواد الغذائية 
واحللويات واملعجنات واملك�سرات 

والي�سكرمي وخدمات العا�سة املطهية 
وغري املطهية

اأحمد ال�سلمي1436/05/12هـ )املوافق 2015/03/03م(4030280822

الرو�سة – الن�سيم 8
- جدة

جتارة التجزئة يف املواد الغذائية 
واحللويات واملعجنات واملك�سرات 

والي�سكرمي وخدمات العا�سة املطهية 
وغري املطهية

خليل ال�سلمي1436/05/12هـ )املوافق 2015/03/03م(4030280823

اإقامة مطاعم بيع وجبات ولئم عربية ال�سرفية - جدة9
وت�سغيل واإدارة امل�سانع التي تن�سئها 

ال�سركة بعد احل�سول على الرتاخي�س 
الالزمة ومتلك واإن�ساء العقارات

م�سعل ال�سلمي1432/06/08هـ )املوافق 2011/05/11م(4030212391

اإقامة مطاعم بيع وجبات ولئم عربية ال�سفا - جدة10
وت�سغيل واإدارة امل�سانع التي تن�سئها 

ال�سركة بعد احل�سول على الرتاخي�س 
الالزمة ومتلك واإن�ساء العقارات

من�سور ال�سلمي1432/06/11هـ )املوافق 2011/05/14م(4030212448

حممد ال�سلمي1435/03/14هـ )املوافق 2014/01/15م(4030263437اإقامة مطاعم بيع وجبات ولئم عربيةالقويزة - جدة11

اإقامة مطاعم بيع وجبات ولئم عربية ال�سفا - جدة12
وت�سغيل واإدارة امل�سانع التي تن�سئها 

ال�سركة بعد احل�سول على الرتاخي�س 
الالزمة ومتلك واإن�ساء العقارات

خالد ال�سلمي1432/06/11هـ )املوافق 2011/05/14م(4030212445

اإقامة مطاعم بيع وجبات ولئم عربية النزهة - جدة13
وت�سغيل واإدارة امل�سانع التي تن�سئها 

ال�سركة بعد احل�سول على الرتاخي�س 
الالزمة ومتلك واإن�ساء العقارات

ن�سار ال�سلمي1432/06/11هـ )املوافق 2011/05/14م(4030212441

اإقامة وبيع وجبات ولئم عربية وت�سغيل املروة - جدة14
واإدارة امل�سانع التي تن�سئها ال�سركة بعد 

احل�سول على الرتاخي�س الالزمة ومتلك 
واإن�ساء العقارات

حممد ال�سلمي1432/06/11هـ )املوافق 2011/05/14م(4030212451

مقاولت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية ال�سفا - جدة15
والرتفيهية وال�سيانة والنظافة وت�سغيل 

املطابخ وامل�سالخ

وائل مع�سي1436/03/07هـ )املوافق 2014/12/29م(4030279637

مقاولت العا�سة املطهية وغري املطهية الن�سيم - جدة16
واإقامة احلفالت اخلارجية وبيع الوجبات 

والولئم العربية

تركي مع�سي1436/05/11هـ )املوافق 2015/03/02م(4030280791

كيلو 14 – طريق 17
مكة القدمي - جدة

اإقامة وبيع وجبات ولئم عربية وت�سغيل 
واإدارة امل�سانع التي تن�سئها ال�سركة بعد 

احل�سول على الرتاخي�س الالزمة ومتلك 
واإن�ساء العقارات

عبدالعزيز ال�سلمي1432/06/11هـ )املوافق 2011/05/14م(4030212449
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اإقامة مطاعم بيع وجبات ولئم عربية ال�سامر - جدة18
وخدمات العا�سة املطهية وغري املطهية 
واإقامة احلفالت واإدارة وت�سغيل ومتلك 
واإن�ساء مطاعم لل�سركة وللغري وجتارة 

اجلملة والتجزئة يف احللويات وبيع 
و�سراء املوا�سي

عبداهلل ال�سلمي1437/04/24هـ )املوافق 2016/02/03م(4030287534

ال�سرائع – مكة 19
املكرمة

نا�سر ال�سلمي1435/03/14هـ )املوافق 2014/01/15م(4031082499اإقامة مطاعم بيع وجبات وولئم عربية

الرو�سة – النورية 20
املكرمة – مكة 

اإقامة مطاعم بيع وجبات ولئم عربية 
وخدمات العا�سة املطهية وغري املطهية 
واإقامة احلفالت واإدارة وت�سغيل ومتلك 
واإن�ساء مطاعم لل�سركة وللغري وجتارة 

اجلملة والتجزئة يف احللويات وبيع 
و�سراء املوا�سي

جازي ال�سلمي1437/04/24هـ )املوافق 2016/02/03م(4031095136

اإقامة مطاعم بيع وجبات ولئم عربية الرو�سة - الريا�س21
ومتلك واإن�ساء العقارات

عو�س اهلل ال�سلمي1435/09/16هـ )املوافق 2014/07/13م(1010419814

اإقامة واإدارة وت�سغيل املطاعم وتقدمي اأحد - الدمام22
خدمات العا�سة املطهية وغري املطهية

من�سور ال�سلمي1437/02/17هـ )املوافق 2015/11/29م(2050107466

الرو�سة – ال�سوقية 23
املكرمة – مكة 

اإقامة مطاعم بيع وجبات وولئم عربية 
واإدارة وت�سغيل واإن�ساء املطاعم

من�سور ال�سلمي1438/03/06هـ )املوافق 2016/12/05م(4031098224

العزيزية - مكة 24
املكرمة

اإقامة مطاعم بيع وجبات وولئم عربية 
واإدارة وت�سغيل واإن�ساء املطاعم

من�سور ال�سلمي1438/03/06هـ )املوافق 2016/12/05م(4031098223

امل�سدر: �سركة مطابخ ومطاعم ريدان

الشركات التابعة  2   2    2

متار�س ال�سركة ن�ساطها اأي�سًا من خالل �سركتها التابعة يف جمهورية م�سر العربية

�صركة مطابخ ومطاعم ريدان م�صر

تاأ�س�ست �سركة مطابخ ومطاعم ريدان م�سر ك�سركة ذات م�سئولية حمدودة بتاريخ 1435/03/14هـ )املوافق 2014/01/21م(  مبوجب ال�سجل التجاري رقم 
)71123( ويبلغ راأ�س مالها احلايل )50.000( خم�سني األف جينه م�سري )مايعادل )26.242( �ستة وع�سرون األفًا ومائتان واإثنان واأربعون رياًل �سعوديًا كما 

بتاريخ اإ�سدار ال�سجل( متلك ال�سركة 99% من ح�س�س راأ�س املال اأما ال�سيد/ من�سور عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي  فيملك الـ1% املتبقية.

يتمثل ن�ساط �سركة مطابخ ومطاعم ريدان م�سر باإقامة وت�سغيل املطاعم الثابتة لبيع وتقدمي الوجبات اجلاهزة.

ومتار�س ريدان م�سر ن�ساطها مبوجب ال�سجل التجاري املبينة تفا�سيله اأدناه:

)*-*(: معلومات ريدان م�شر

تاريخ االنتهاءتاريخ االإ�شداررقم ال�شجل التجاريالعنواناملدينة

2039/01/20م2014/01/21م571123 �سنرت ال�سباب، حي الب�ساير، 6 اأكتوبر، اجليزةالقاهرة
امل�سدر: �سركة مطابخ ومطاعم ريدان
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التراخيص والموافقات 2 -  1

يتوجب على ال�سركة و�سركتها التابعة احل�سول على تراخي�س وموافقات و�سهادات حكومية ونحوها ملمار�سة ن�ساطها بال�سكل الأمثل. وقد قامت ال�سركة باحل�سول 
على الرتاخي�س و املوافقات التالية:

)*-*(: الرتاخي�س واملوافقات

اجلهة امل�شدرةاحلالةتاريخ االنتهاءتاريخ االإ�شداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

ال�شركة - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1429/06/11هـ )املوافق 4030180055
2008/06/15م(

1439/06/11هـ 
)املوافق 

2018/02/27م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

1437/01/07هـ )املوافق 128888 
2015/10/20م(

1439/06/11هـ 
)املوافق 

2018/02/27م( 

الغرفة التجارية �ساري
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1434/03/30هـ )املوافق 1100015916
2013/02/11م(

1437/03/29هـ 
)املوافق 

2016/01/09م(

وزارة ال�سوؤون غري �سارية
البلدية والقروية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1436/01/19هـ )املوافق 1000004822 
2014/02/12م(

1439/01/18هـ 
)املوافق 

2017/10/08م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1437/03/09هـ )املوافق 3640000012
2015/12/20م(

1438/03/03هـ 
)املوافق 

2016/12/02م(

وزارة الداخليةغري �ساري

التزام ال�سركة �سهادة نطاقات
بن�سبة ال�سعودة

)مقاولت النظافة 
والإعا�سة(

وزارة العمل -2016/11/22م-
والتنمية 

الجتماعية

التزام ال�سركة �سهادة نطاقات
بن�سبة ال�سعودة

)جتارة اجلملة 
والتجزئة(

وزارة العمل -2016/11/22م-
والتنمية 

الجتماعية

التزام ال�سركة �سهادة نطاقات
بن�سبة ال�سعودة

)خدمات التغذية(

وزارة العمل -2016/11/22م-
والتنمية 

الجتماعية

�سهادة التاأمينات 
الجتماعية

التزام ال�سركة جتاه 
اأنظمة املوؤ�س�سة 

العامة للتاأمينات 
الجتماعية

1438/02/20ه )املوافق  502394118
2016/11/20م(

1438/03/20هـ 
)املوافق 

2016/12/19م(

املوؤ�س�سة العامة غري �ساري
للتاأمينات 

الجتماعية

التزام ال�سركة �سهادة �سعودة
مبتطلبات ال�سعودة 

1438/02/14هـ )املوافق 20001611020295
2016/11/14م(

1438/05/17هـ 
)املوافق 

2017/02/14م(

وزارة العمل �سارية
والتنمية 

الجتماعية

لالإفادة باأن ال�سركة �سهادة الزكاة
قدمت اإقرارها 

ال�سنوي والتزمت 
ب�سداد الزكاة

1437/10/12هـ )املوافق 1030040925
2016/07/17م(

1438/08/04هـ 
)املوافق 

2017/04/30م(

الهيئة العامة �سارية
للزكاة والدخل

 ISO سهادة�
22000:2005

�سهادة توحيد 
وجودة املقايي�س 

FSU/48/DAS 69099214دي. اأي. اإ�س.�سارية2018/04/18م2015/04/19م

 ISO سهادة�
9001:2008

�سهادة توحيد 
وجودة املقايي�س 

Q/48/DAS 61633618دي. اأي. اإ�س.�سارية2018/02/23م2015/02/24م
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اجلهة امل�شدرةاحلالةتاريخ االنتهاءتاريخ االإ�شداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

فرع االأهدل - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1435/03/14هـ )املوافق 4030263433
2014/01/15م(

1440/03/14هـ 
)املوافق 

2018/11/22م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

مل يتم ---
ا�ستخراجه

وزارة ال�سوؤون 
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

مل يتم ---
ا�ستخراجه

وزارة الداخلية

فرع اجلامعة - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1432/06/08هـ )املوافق 4030212394
2011/05/11م(

1442/06/08هـ 
)املوافق 

2021/01/21م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1436/08/30هـ )املوافق 1100005660
2015/06/17م(

1439/08/29هـ 
)املوافق 

2018/05/15م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1437/03/20هـ )املوافق 36264000171
2015/12/31م(

1438/03/03هـ 
)املوافق 

2016/12/02م( 

وزارة الداخليةغري �ساري 

فرع احلمدانية - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1435/03/14هـ )املوافق 4030263435
2014/01/15م(

1440/03/14هـ 
)املوافق 

2018/11/22م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1435/02/26هـ )املوافق 1100043105
2013/12/29م(

1438/02/25هـ 
)املوافق 

2016/11/25م(

وزارة ال�سوؤون غري �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1437/03/27هـ 37264-000348
)املوافق 2016/01/07( 

1438/03/24هـ 
)املوافق 

2016/12/23م( 

وزارة الداخليةغري �ساري

الرو�شة - فرع ال�شفا - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1436/03/07هـ )املوافق 4030279638
2014/12/29م(

1441/03/07هـ 
)املوافق 

2019/11/24م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية
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ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1435/04/02هـ )املوافق 1100045641
2014/02/02م(

1438/04/01هـ 
)املوافق 

2016/12/30م(

وزارة ال�سوؤون غري �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

مل يتم ---
ا�ستخراجه

وزارة الداخلية

الرو�شة - فرع احلمدانية - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1436/03/07هـ )املوافق 4030279639
2014/12/29م(

1441/03/07هـ 
)املوافق 

2019/11/24م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1434/06/20هـ )املوافق 1100021761
2013/12/29م(

1437/06/19هـ 
)املوافق 

2016/03/25م(

وزارة ال�سوؤون غري �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1437/09/15هـ )املوافق 37272-000106 
2016/06/20م( 

1438/08/22هـ 
)املوافق 

2017/05/18م(

وزارة الداخلية�ساري

الرو�شة - فرع احلمدانية - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1436/03/07هـ )املوافق 4030279635
2014/12/29م(

1441/03/07هـ 
)املوافق 

2019/11/24م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1436/06/04هـ )املوافق 1100002293
2015/03/24م(

1439/06/03هـ 
)املوافق 

2018/02/19م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

مل يتم ---
ا�ستخراجه

وزارة الداخلية

الرو�شة - فرع ال�شامر - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1436/05/12هـ )املوافق 4030280822
2015/03/03م(

1441/05/12هـ 
)املوافق 

2020/01/07م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1435/02/09هـ )املوافق 1100041884
2013/12/12م(

1438/02/08هـ 
)املوافق 

2016/11/08م(

وزارة ال�سوؤون غري �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

مل يتم ---
ا�ستخراجه

وزارة الداخلية

الرو�شة - فرع الن�شيم - جدة
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قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1436/05/12هـ )املوافق 4030280823
2015/03/03م(

1441/05/12هـ 
)املوافق 

2020/01/07م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1435/10/09هـ )املوافق 1100041884
2014/08/05م(

1438/10/08هـ 
)املوافق 

2017/07/02م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

مل يتم ---
ا�ستخراجه

وزارة الداخلية

فرع ال�شرفية - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1432/06/08هـ )املوافق 4030212391
2011/05/11م(

1442/06/08هـ 
)املوافق 

2021/01/21م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1437/11/26هـ )املوافق 1000031698
2016/08/29م(

1440/11/25هـ 
)املوافق 

2019/07/28م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1437/04/03هـ )املوافق 37458-000014 
2016/01/13م(

1438/03/30هـ 
)املوافق 

2016/12/29م(

وزارة الداخليةغري �ساري 

فرع ال�شفا - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1432/06/11هـ )املوافق 4030212448
2011/05/14م(

1442/06/11هـ 
)املوافق 

2021/01/24م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1433/11/26هـ )املوافق 1000010541
2012/10/12م(

1436/11/25هـ 
)املوافق 

2015/09/09م(

وزارة ال�سوؤون غري �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1437/03/09هـ )املوافق 3640-000012 
2015/12/20م(

1438/03/03هـ 
)املوافق 

2016/12/02م( 

وزارة الداخليةغري �ساري

فرع ال�شفا - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1432/06/11هـ )املوافق 4030212445
2011/05/14م(

1442/06/11هـ 
)املوافق 

2021/01/24م( 

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1436/06/23هـ )املوافق 1100065673
2015/04/23م(

1439/06/22هـ 
)املوافق 

2018/03/10م(

وزارة ال�سوؤون 
البلدية والقروية
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ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1436/06/10هـ )املوافق 3671-9000001
2015/03/30م(

1437/05/19هـ 
)املوافق 

2016/02/28م( 

وزارة الداخليةغري �ساري

فرع القويزة - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1435/03/14هـ )املوافق 4030263437
2014/01/15م(

1440/03/14هـ 
)املوافق 

2018/11/22م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1433/07/29هـ )املوافق 1100003401
2012/06/19م(

1436/07/28هـ 
)املوافق 

2015/05/17م(

وزارة ال�سوؤون غري �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

مل يتم ---
ا�ستخراجه

وزارة الداخلية

فرع النزهة - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1432/06/11هـ )املوافق 4030212441
2011/05/14م(

1442/06/11هـ 
)املوافق 

2021/01/24م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1434/01/14هـ )املوافق 1100010810
2012/11/28م(

1440/01/13هـ 
)املوافق 

2018/09/23م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1437/02/21هـ )املوافق 37266000006
2015/12/03م(

1438/01/17هـ 
)املوافق 

2016/10/18م(

وزارة الداخليةغري �ساري

فرع املروة - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1432/06/11هـ )املوافق 4030212451
2011/05/14م(

1442/06/11هـ 
)املوافق 

2021/01/24م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1433/11/26هـ )املوافق 1000010544
2012/10/12م(

1434/11/25هـ 
)املوافق 

2013/10/01م(

وزارة ال�سوؤون غري �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

مل يتم ---
ا�ستخراجه

وزارة الداخلية

فرع ال�شفا - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1436/03/07هـ )املوافق 4030279637
2014/12/29م(

1441/03/07هـ 
)املوافق 

2018/11/24م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار
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�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1436/06/19هـ )املوافق 1100065604
2015/04/08م(

1439/06/18هـ 
)املوافق 

2018/03/06م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1436/06/06هـ )املوافق 36870001359
2015/03/26م(

1436/05/19هـ 
)املوافق 

2016/02/28م(

وزارة الداخليةغري �ساري

فرع الن�شيم - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1436/05/11هـ )املوافق 4030280791
2015/03/02م(

1441/05/11هـ 
)املوافق 

2020/01/06م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1436/08/28هـ )املوافق 1100069209
2015/06/15م(

1439/08/27هـ 
)املوافق 

2018/05/13م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1436/08/24هـ )املوافق 36458000019
2015/06/11م(

1437/08/22هـ 
)املوافق 

2016/05/29م(

وزارة الداخليةغري �ساري

فرع كيلو 14 - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1432/06/11هـ )املوافق 4030212449
2011/05/14م(

1442/06/11هـ 
)املوافق 

2021/01/24م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1435/10/14هـ )املوافق 1000070135
2014/08/10م(

1438/10/13هـ 
)املوافق 

2017/07/07م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1437/03/20هـ )املوافق 36264000171
2015/12/31م(

1438/03/03هـ 
)املوافق 

2016/12/02م(

وزارة الداخليةغري �ساري

فرع ال�شامر - جدة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1437/04/24هـ )املوافق 4030287534
2016/02/03م(

1442/04/24هـ 
)املوافق 

2020/12/09م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1436/01/27هـ )املوافق 1100058433
2014/11/20م(

1439/01/26هـ 
)املوافق 

2017/10/16م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1436/01/12هـ )املوافق 36266000008
2014/11/05م(

1436/11/08هـ 
)املوافق 

2015/08/23م(

وزارة الداخليةغري �ساري
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الرو�شة - فرع النورية - مكة املكرمة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1437/04/24هـ )املوافق 4031095136
2016/02/03م(

1442/04/24هـ 
)املوافق 

2020/12/09م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1436/02/22هـ )املوافق 115519
2014/12/14م(

1437/02/21هـ 
)املوافق 

2015/12/03م(

وزارة ال�سوؤون غري �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1436/02/16هـ )املوافق 36183000019
2014/12/08م(

1438/02/03هـ 
)املوافق 

2016/11/03م(

وزارة الداخليةغري �ساري

فرع ال�شرائع – مكة املكرمة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1435/03/14هـ )املوافق 4031082499
2014/01/15م(

1440/03/14هـ 
)املوافق 

2018/11/22م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1436/01/20هـ )املوافق 115055
2014/11/13م(

1439/01/17هـ 
)املوافق 

2017/10/07م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1436/01/10هـ )املوافق 36266000005
2014/11/03م(

1438/01/06هـ 
)املوافق 

2016/10/07م(

وزارة الداخليةغري �ساري

فرع الرو�شة - الريا�س

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1435/09/16هـ )املوافق 1010419814
2014/07/13م(

1441/09/16هـ 
)املوافق 

2020/05/09م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1435/12/25هـ )املوافق 51916
2014/10/19م(

1438/12/25هـ 
)املوافق 

2017/09/16م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

مل يتم ---
ا�ستخراجه

وزارة الداخلية

فرع اأحد - الدمام

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1437/02/17هـ )املوافق 2050107466
2015/11/29م(

1443/02/17هـ 
)املوافق 

2021/09/24م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية
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اجلهة امل�شدرةاحلالةتاريخ االنتهاءتاريخ االإ�شداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

1437/04/25هـ )املوافق 10047
2016/02/04م(

1440/04/24هـ 
)املوافق 

2018/12/31م(

وزارة ال�سوؤون �سارية
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

1437/03/13هـ )املوافق 1437031389381
2015/12/24م(

1439/03/13هـ 
)املوافق 

2017/12/01م(

وزارة الداخلية�ساري

الرو�شة – فرع ال�شوقية – مكة املكرمة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1438/03/06هـ )املوافق 4031098224
2016/12/05م(

1441/03/06هـ 
)املوافق 

2019/11/03م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

مل يتم ---
ا�ستخراجها

وزارة ال�سوؤون 
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

مل يتم ---
ا�ستخراجه

وزارة الداخلية

فرع العزيزية – مكة املكرمة

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

1438/03/06هـ )املوافق 4031098223
2016/12/05م(

1441/03/06هـ 
)املوافق 

2019/11/03م(

وزارة التجارة �ساري
وال�ستثمار

�سهادة الغرفة 
التجارية ال�سناعية

ت�سجيل ع�سوية يف 
الغرفة التجارية 

ال�سناعية

مل يتم ---
ا�ستخراجه

الغرفة التجارية 
ال�سناعية

ترخي�س ممار�سة رخ�سة بلدية
الن�ساط 

مل يتم ---
ا�ستخراجها

وزارة ال�سوؤون 
البلدية والقروية

ت�سريح الدفاع 
املدين

ت�سريح يفيد 
اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة

مل يتم ---
ا�ستخراجه

وزارة الداخلية

ريدان م�شر

قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري
�سجل ال�سركات 

التجارية

وزارة التجارة �ساري2039/01/20م2014/01/21م71123
وال�سناعة - 

م�سر
امل�سدر: �سركة مطابخ ومطاعم ريدان
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ملخص العقود الجوهرية 4 -  1

عقد المبايعة لالستحواذ على مؤسسة الروشة العالمية للحلويات 2   2    2

بتاريخ 1434/11/25هـ )املوافق 2013/10/01م( وقعت �سركة مطابخ ومطاعم ريدان عقد ال�ستحواذ على موؤ�س�سة الرو�سة العاملية للحلويات ل�ساحبها من�سور 
املوؤ�س�سة  البيع كافة عنا�سر  واأربعون مليون ريال �سعودي. وقد �سمل  اإجمالية قدرها )45.000.000( خم�سة  ال�سلمي وذلك بقيمة  الهميعي  اأحمد  عو�س اهلل 

التجارية ومنها:

فروع املوؤ�س�سة وعقود الإيجار التابعة لها؛ �
تراخي�س ت�سغيلية؛ �
واأ�سول وجتهيزات ومباين وم�ستودعات؛ �
عقارات وممتلكات؛ و �
اأربعة عالمات جتارية حيت مت توقيع عقود تنازل عن هذه العالمات وتقدميها لإدارة العالمات التجارية لدى وزارة التجارة وال�ستثمار بهدف نقل  �

ملكيتها وفقًا ملا يلي:

فئة املنتجات/اخلدماتالتاريخ�شهادة الت�شجيلالعلمة

Alrawsha143405382)1435/02/2829هـ )املوافق 2013/12/31م

Alrawsha143405383)1435/02/2830هـ )املوافق 2013/12/31م

1435/02/2829هـ )املوافق 2013/12/31م(143405382الرو�سة

1434/06/1230هـ )املوافق 2013/04/22(90/1421الرو�سة

وقد تعهد �ساحب املوؤ�س�سة لل�سركة مبا يلي:

ل توجد اأي حجوزات اأو رهونات على ممتلكات واأ�سول ال�سركة؛ �
التنازل عن كافة عقود الإيجارت من املوؤ�س�سة اإلى ال�سركة؛ �
التنازل عن كافة املركبات من املوؤ�س�سة اإلى ال�سركة؛ و �
التنازل عن كافة العقارات والعالمات التجارية من املوؤ�س�سة اإلى ال�سركة. �

وافق �ساحب املوؤ�س�سة مبوجب هذا العقد على نقل خدمات كافة العاملني واملوظفني لدى املوؤ�س�سة اإلى ال�سركة �سواء كانوا �سعوديني اأو غري �سعوديني. اأما امل�ساريف 
احلكومية والإدارية التي �سترتتب عن التنازلت ف�ستتحملها ال�سركة.

التسهيالت االئتمانية والقروض 2   2    2

ت�صهيالت البنك الأهلي التجاري

بتاريخ 1435/11/15هـ )املوافق 2014/09/10م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية متويل جتاري وخدمات م�سرفية مع البنك الأهلي التجاري ح�سلت مبوجبها على 
ت�سهيالت ائتمانية مببلغ اإجمايل قدره )72.500.000( اإثنان و�سبعون مليونًا وخم�سمائة األف ريال �سعودي.

وفيما يلي ملخ�ص الأهم �سروط هذه االتفاقية:

)*-*(: ت�شهيلت البنك االأهلي التجاري

ال�شرحالبيان

)72.500.000( اإثنان و�سبعون مليونًا وخم�سمائة األف ريال �سعودي.اإجمايل الت�سهيالت

1438/12/09هـ )املوافق 2017/08/31م(.تاريخ النتهاء

•ال�سمانات �سمان �سخ�سي من من�سور عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي بقيمة )72.500.000( اإثنان و�سبعني مليونًا وخم�سمائة األف ريال �سعودي.	

• �سند لأمر بقيمة )72.500.000( اإثنان و�سبعني مليونًا وخم�سمائة األف ريال �سعودي �سادر من من�سور عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي 	
ي�ستحق بتاريخ 2017/08/31م.

ت�ستحق الت�سهيالت بتاريخ 1438/12/09هـ )املوافق 2017/08/31م(.ال�سداد
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ال�شرحالبيان

تي�سري جتاري حد م�سرتكتفا�سيل الت�سهيالت

)72.500.000( اإثنان و�سبعون مليونًا وخم�سمائة األف ريال �سعوديحدود الت�سهيالت

متويل تو�سعات راأ�س املال العامل لل�سركة مت�سمنة م�سرتيات املواد اخلام من �سابك وفتح العتمادات امل�ستندية الغر�س
والتحا�سيل امل�ستندية من املوردين الآخرين.

تبداأ 2014/09/16م اإلى 2014/11/30م.فرتة ال�سحب

)36( �ستة وثالثون �سهر مدة التمويل

)8( ثمانية دفعات يتم �سدادها وفقًا ملواعيد ال�ستحقاق التالية:ال�سداد 

1( 2015/12/31م: )9.062.470( ت�سعة ماليني واثنان و�ستون األفًا واأربعمائة و�سبعون ريال �سعودي.

2( 2016/03/31م: )9.062.470( ت�سعة ماليني واثنان و�ستون األفًا واأربعمائة و�سبعون ريال �سعودي.

3( 2016/06/30م: )9.062.470( ت�سعة ماليني واثنان و�ستون األفًا واأربعمائة و�سبعون ريال �سعودي.

4( 2016/09/30م: )9.062.470( ت�سعة ماليني واثنان و�ستون األفًا واأربعمائة و�سبعون ريال �سعودي.

5( 2016/12/31م: )9.062.470( ت�سعة ماليني واثنان و�ستون األفًا واأربعمائة و�سبعون ريال �سعودي.

6( 2017/03/31م: )9.062.470( ت�سعة ماليني واثنان و�ستون األفًا واأربعمائة و�سبعون ريال �سعودي.

7( 2017/06/30م: )9.062.470( ت�سعة ماليني واثنان و�ستون األفًا واأربعمائة و�سبعون ريال �سعودي.

8( 2017/09/16م: )9.062.470( ت�سعة ماليني واثنان و�ستون األفًا واأربعمائة و�سبعون ريال �سعودي.

وقد �سددت ال�سركة )4( اأربع دفعات حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه مببلغ )36.249.880( �ستة وثالثني 
مليونًا ومائتني وت�سعة واأربعني األفًا وثمامنائة وثمانني ريال �سعودي.

•حالت الإخالل اإذا تاأخرت ال�سركة اأو تخلفت عن تنفيذ اأي التزام اأو تعهد يف اتفاقية الت�سهيالت.	

• اإذا اأخلت ال�سركة بال�سمانات والتعهدات املقدمة ل�سالح البنك وذلك بقيامها باأي ت�سرفات اأو اإجراءات قد توثر على حقوق البنك.	

• اإذا اأخلت ال�سركة بالتزاماتها جتاه الغري ب�سكل يعترب البنك باأنه له تاأثري �سلبي على ال�سركة.	

• اإفال�س ال�سركة اأو زوال �سفتها القانونية اأو فقدان اأهليتها اأو توقفها عن ممار�سة ن�ساطها التجاري.	

• حل اأو ت�سفية ال�سركة اأو بيعها اأو تغيري كيانها القانوين.	

•ال�سروط تزويد البنك بكل البيانات اخلا�سة باملركز املايل لل�سركة اأو اأي تغيري يف و�سعه املايل اأو له تاأثري �سلبي على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.	

• تزويد البنك بالقوائم املالية يف نهاية كل �سنة على اأن تكون �سادرة وفقًا للمعايري املحا�سبية املعمول بها يف اململكة.	

• ت�سديد كافة املبالغ امل�ستحقة والديون للبنك يف املواعيد املحددة يف التفاقية.	

• ل يتحمل البنك اأي غرامات اأو تعوي�سات م�ستحقة للغري بذمة ال�سركة.	

• ا�ستخدام الت�سهيالت يف الغر�س التي منحت لأجله ومبا ل يتعار�س مع الأنظمة املعمول بها.	

• يحق للبنك اإجراء املقا�سة على اأي حقوق ملكية تخ�س ال�سركة ويجوز دمج ح�سابات ال�سركة لديه لتح�سيل اأي مبالغ م�ستحقة بذمتها.	

• تلتزم ال�سركة بعدم �سحب اأكرث من 75% من �سايف الأرباح.	

• تلتزم ال�سركة مبا يلي:	

• الرجوع اإلى البنك قبل احل�سول على اأي قرو�س تو�سعية من اأي جهة متويلية.	

• تزويد البنك بك�سف املالءة املالية ملن�سور عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي .	

• اإيداع ما ل يقل عن 50% من دخل ال�سركة ال�سنوي يف ح�سابها لدى البنك.	

•النظام املطبق تخ�سع اتفاقية الت�سهيالت الئتمانية لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية	

• ويف حالة التقا�سي يتم الرجوع للمحاكم املخت�سة يف اململكة العربية ال�سعودية.	
امل�سدر: �سركة مطابخ ومطاعم ريدان

ليجب اإ�سعار البنك الأهلي التجاري بخ�سو�س عملية طرح اأ�سهم �سركة مطابخ ومطاعم ريدان حيث اأن امل�ستثمرين املوؤ�س�سني �سيحتفظون بغالبية اأ�سهم ال�سركة 
ولن توؤثر عملية الطرح على اللتزام ب�سداد م�ستحقات الت�سهيالت.
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عقود التوريد 2   2    2

فيما يلي ملخ�س عن اأهم عقود التوريد التي اأبرمتها ال�سركة:

)*-*(: جدول عقود التوريد

النظام املطبققيمة العقدمدة العقدمو�شوع العقداملوردرقم

موؤ�س�سة �سلمان �سليم 1
العب�سي التجارية 
للدواجن والبي�س

ثالثة اأ�سهر اإبتداًء من توريد دجاج مربد
1436/11/25هـ )املوافق 

2015/10/08م( ويتم جتديد 
العقد تلقائيًا ما مل يتم اإنهاء 

العقد من اأي طرف قبل خم�سة 
ع�سر يوم من تاريخ انتهاء العقد. 

ما زال العقد �ساري ما بني 
الطرفني. 

)8( ريال �سعودي لكل حبة دجاج بوزن 
700غرام؛

 )9( ريال �سعودي لكل حبة دجاج بوزن 
800غرام؛

ت�سمل الأ�سعار قيمة ت�سليم الب�سائع اإلى 
م�ستودعات ال�سركة اأو فروعها.

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية

�سركة م�سانع اجلميح 2
لتعبئة املرطبات

توريد عبوات م�سروبات غازية 
وع�سائر ومياه. 

ثالث �سنوات ابتداًء من 
1436/01/08هـ )املوافق 

2014/11/01م(

مت حتديد اأ�سعار ثابتة لكل عبوة وفقًا 
حلجمها و�سعتها. ت�ستفيد ال�سركة من 
ح�سومات مرتبطة بالكميات التي يتم 

�سراوؤها. كما ت�ستفيد من دعم ت�سويقي 
مببلغ )49.500( ريال اإ�سافة اإلى حافز 
بتوريد ب�سائع اإ�سافية بقيمة )6.600( 

ريال يف حال حتقيق الهدف ال�سنوي 
املتفق عليه بني الطرفني.

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية

موؤ�س�سة عبداهلل ظايف 3
م�سفر ال�سهراين

�سنة اإبتداًء من 1437/01/07هـ توريد خ�سار
)املوافق 2015/10/20م(

ويتم جتديد العقد تلقائيًا ما مل 
يتم اإنهاء العقد من اأي طرف 

قبل ثالثني يوم من تاريخ انتهاء 
العقد. ما زال العقد �ساري ما 

بني الطرفني.

يتم حتديد الأ�سعار بناء على عرو�س 
اأ�سعار �سنوية

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية

موؤ�س�سة �سالح ظاهر 4
العنزي

�سنة ميالدية ابتداء من توريد خ�سار
2015/09/10م

ويتم جتديد العقد تلقائيًا ما مل 
يتم اإنهاء العقد من اأي طرف 

قبل ثالثني يوم من تاريخ انتهاء 
العقد. ما زال العقد �ساري ما 

بني الطرفني.

الأنظمة املعمول بها يف )3.25( ريال لكل كليوغرام من اخل�سار
اململكة العربية ال�سعودية

�سنة ميالدية ابتداًء من توريد دجاج مربد�سركة التنمية الزراعية5
2015/08/10م

ويتم جتديد العقد تلقائيًا ملدة 
ثالثة اأ�سهر ما مل يتم اإنهاء 

العقد من اأي طرف قبل ثالثني 
يوم من تاريخ انتهاء العقد. 
ما زال العقد �ساري ما بني 

الطرفني.

)8.78( ريال �سعودي لكل حبة دجاج 
بوزن 700غرام؛

)9.45( ريال �سعودي لكل حبة دجاج 
بوزن 800غرام؛

)10( ريال �سعودي لكل حبة دجاج بوزن 
900غرام؛

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية

خطاب عر�س اأ�سعار تاريخ  توريد دجاج مربد�سركة فقيه للدواجن6
2015/11/19م. ما زال التعامل 

�ساري ما بني الطرفني.

)9( ريال �سعودي لكل حبة دجاج بوزن 
700غرام؛

)10( ريال �سعودي لكل حبة دجاج بوزن 
800غرام؛

)11( ريال �سعودي لكل حبة دجاج بوزن 
900غرام؛

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية
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خطاب عر�س اأ�سعار تاريخ توريد دجاج مربد�سركة �ساقي اخلري7
2015/10/05م. يتم جتديد 

التعامل �سنويًا. ما زال التعامل 
�ساري ما بني الطرفني.

)9( ريال �سعودي لكل حبة دجاج بوزن 
700غرام؛

)10( ريال �سعودي لكل حبة دجاج بوزن 
800غرام؛

وت�ستفيد ال�سركة من ن�سبة 7.78% ح�سم 
يف حال توريد كميات �سنوية متفق عليها 

بني الطرفني.

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية

�سبعة اأ�سهر ابتداء من توريد طماطم واأرّز�سركة النافع لالأغذية 8
2016/03/01م وحتى 

2016/12/31م. 

40 كيلوغرام اأرز )200( ريال؛

عبودة 24× 400 غرام )33( ريال.

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية

موؤ�س�سة �سامل حممد 9
املزروع

عر�س اأ�سعار تاريخ توريد �سمن ريحان بقري
2015/11/15م. يتم جتديد 

التعامل �سنويًا. ما زال التعامل 
�ساري ما بني الطرفني.

)277.50( ريال لكل عبودة 12×800 
غرام؛

)277.50( ريال لكل عبودة 24×400 
غرام؛

كما ت�ستفيد ال�سركة من ح�سم %2.

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية

موؤ�س�سة اأنظمة النه�سة 10
التجارية

توريد منتجات بال�ستيكية 
)مالعق، اأقنعة واأغطية(

عر�س اأ�سعار تاريخ 
2015/10/14م. يتم جتديد 

التعامل �سنويًا. ما زال التعامل 
�ساري ما بني الطرفني.

اأ�سعار ثابتة ترتاوح ما بني )30( ريال 
وحتى )105( ريال بح�سب نوع املنتجات 

التي يتم توريدها.

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية

�سركة امل�سنع ال�سعودي 11
لأوعية الأملنيوم

توريد منتجات بال�ستيكية 
وكرتون

عر�س اأ�سعار تاريخ 
2015/11/08م. يتم جتديد 

التعامل �سنويًا. ما زال التعامل 
�ساري ما بني الطرفني.

اأ�سعار ثابتة ترتاوح ما بني )5( ريال 
وحتى )270( ريال ح�سب نوع املنتجات 

التي يتم توريدها.

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية

موؤ�س�سة �سعيد �سامل 12
باوزير التجارية

عر�س اأ�سعار تاريخ توريد �سل�سات وكات�ساب
2015/11/08م. يتم جتديد 

التعامل �سنويًا. ما زال التعامل 
�ساري ما بني الطرفني.

اأ�سعار ثابتة ترتاوح ما بني )33( ريال 
وحتى )120( ريال بح�سب نوع املنتجات 

التي يتم توريدها كما ت�ستفيد ال�سركة من 
ح�سومات ترتاوح مابني 5% و 25% بح�سب 

كل منتج.

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية

عر�س اأ�سعار تاريخ توريد زيوت للطهي�سركة اإفكو13
2015/09/03م. يتم جتديد 

التعامل �سنويًا. ما زال التعامل 
�ساري ما بني الطرفني.

الأنظمة املعمول بها يف )49.50( ريال لكل عبوة زيت 18 ليرت
اململكة العربية ال�سعودية

جمموعة ال�سريع 14
التجارية ال�سناعية

عر�س اأ�سعار تاريخ توريد �سجاد وموكيت
2015/10/14م. يتم جتديد 

التعامل �سنويًا. ما زال التعامل 
�ساري ما بني الطرفني.

الأنظمة املعمول بها يف )135( ريال لكل مرت مربع.
اململكة العربية ال�سعودية

�سركة جمموعة بافرط 15
لل�سناعة لإنتاج املواد 

الغذائية املحدودة

�سبعة اأ�سهر ابتداء من توريد �سل�سات حارة
2016/03/01م وحتى 

2016/12/31م. ويتم جتديد 
العقد تلقائيًا ما مل يتم اإنهاء 

العقد من اأي طرف قبل ثالثني 
يوم من تاريخ انتهاء العقد. 
ما زال العقد �ساري ما بني 

الطرفني.

اأ�سعار ثابتة ترتاوح ما بني )18( ريال 
وحتى )85( ريال بح�سب نوع املنتجات 

التي يتم توريدها

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية

�سركة امل�سروعات 16
ال�سناعية ال�سعودية 

)بيب�سي كول بق�سان(

توريد م�سروبات غازية ومياه 
معدنية

�سنتني ميالديتني من 
2015/11/01م وحتى 

2017/10/31م

مت حتديد اأ�سعار ثابتة لكل عبوة وفقًا 
حلجمها و�سعتها. ت�ستفيد ال�سركة 

من ح�سومات مرتبطة بالكميات التي 
يتم �سراوؤها. كما ت�ستفيد من دعم 

ت�سويقي لعامني تدفع دفعة واحدة مببلغ 
)900.000( ريال، اإ�سافة اإلى تزويد 

ال�سركة بثالجات ومعدات ترويجية.

الأنظمة املعمول بها يف 
اململكة العربية ال�سعودية

امل�سدر: �سركة مطابخ ومطاعم ريدان
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عقود اإليجار 2   2    2

اأبرمت ال�سركة و�سركتها التابعة 33 عقد اإيجار، فيما يلي ملخ�س عن اأهم عقود الإيجار التي اأبرمتها ال�سركة:

)*-*(: عقود االإيجار

اإجمايل قيمة االإيجار احلالةتاريخ نهاية العقدتاريخ بداية العقدالعني املوؤجرةامل�شتاأجراملوؤجرم
لكامل العقار )بالريال 

ال�شعودي(

ال�شركة

مركز 1
ال�سامر 
التجاري

العقار الكائن مبركز ال�سركة
ال�سامر 2 – طريق 

احلرمني ، حي ال�سامر، 
جدة

340.000 ريال �سعودي �ساري2024/02/28م2014/03/01م
�سنويًا لأول خم�س �سنوات، 

و357.000 ريال �سنويًا 
للخم�س �سنوات التي تليها

�سعود غازي 2
الهذيل

العقار الكائن ب�سارع 32، ال�سركة
حي الفالح، جدة

1434/03/01هـ )املوافق 
2013/01/31م(

1444/03/01هـ 
)املوافق 

2022/09/27م(

180.000 ريال �سعودي �ساري
�سنويًا لأول خم�س �سنوات، 

و200.000 ريال �سنويًا 
للخم�س �سنوات التي تليها

عبداهلل 3
في�سل 

ال�سبيعي

العقار الكائن بحي ال�سركة
الوزيرية، جدة

1434/01/01هـ )املوافق 
2012/11/14م(

1443/12/30هـ 
)املوافق 

2022/07/30م(

230.000 ريال �سعودي �ساري
�سنويًا 

علي حممد 4
احللي�س

العقار الكائن بحي املهجر، ال�سركة
جدة

1434/06/20هـ )املوافق 
2013/05/01م(

1444/06/19هـ 
)املوافق 

2023/01/12م(

40.000 ريال �سعودي �سنويًا �ساري

حممد 5
�سليمان اآل 

ال�سيخ

العقار الكائن بحي ال�سركة
العزيزية، جدة

1426/01/01هـ )املوافق 
2005/02/10م(

1441/01/01هـ 
)املوافق 

2018/10/07م(

300.000 ريال �سعودي �ساري
�سنويًا لأول خم�س �سنوات، 

و400.000 ريال �سنويًا 
للخم�س �سنوات التي تليها، 

و500.000 ريال �سنويًا 
لل�سنوات اخلم�س الأخرية

عطية ح�سن 6
القر�سي

العقار الكائن بحي ال�سركة
ال�سرائع، مكة املكرمة

400.000 ريال �سعودي �ساري2032/12/30م2013/01/01مـ 
�سنويًا لأول ع�سر �سنوات، 

و430.000 ريال �سنويًا 
للع�سر �سنوات التي تليها

�سالح حممد 7
ال�سانع

العقار الكائن بحي ال�سركة
الأندل�س، الريا�س

1433/08/01هـ )املوافق 
2012/06/21م(

1453/07/30هـ 
)املوافق 

2031/11/15م(

350.000 ريال �سعودي �ساري
�سنويًا لأول �سبع �سنوات، 
و400.000 ريال �سنويًا 

لل�ست �سنوات التي تليها، 
و450.000 ريال �سنويًا 

لل�سبع �سنوات الأخرية

اأمل وندى 8
ووفاء حممد 

الع�سيبي

�سقة رقم 11، بالعمارة ال�سركة
رقم 30، حي ال�سعادة، 

الريا�س

1436/03/20هـ )املوافق 
2014/12/11م(

1437/02/19هـ 
)املوافق 

2015/12/01م( 
اإذا مل يبلغ 

امل�ستاأجر املوؤجر 
برغبته بعدم 

جتديد العقد قبل 
�سهر من انتهائه 

فيعترب العقد 
جمددًا ملدة مماثلة

17.500 ريال �سنويًا�ساري

�سويهل مطلق 9
البقمي

اأحمد عو�س 
اهلل ال�سلمي*

حو�س غنم رقم 76، حي 
ال�سعادة، الريا�س

1435/06/07هـ )املوافق 
2014/04/07م(

1440/06/07هـ 
)املوافق 

2019/02/12م(

14.000 ريال �سنويًا�ساري
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اإجمايل قيمة االإيجار احلالةتاريخ نهاية العقدتاريخ بداية العقدالعني املوؤجرةامل�شتاأجراملوؤجرم
لكامل العقار )بالريال 

ال�شعودي(

حو�س غنم رقم 79، حي ال�سركةفهد ال�سهلي10
ال�سعادة، الريا�س

1436/02/01هـ )املوافق 
2014/11/23م(

1437/02/01هـ 
)املوافق 

2015/11/13م( 
اإذا مل يبلغ اأحد 
الأطراف الآخر 

برغبته بعدم 
جتديد العقد قبل 
�سهر من انتهائه 

فيعترب العقد 
جمددًا ملدة مماثلة

12.000 ريال �سنويًا�ساري

ح�سن حممد 11
ال�سهري

العقار الكائن بحي ال�سركة
الن�سيم، جدة

1435/09/01هـ )املوافق 
2014/06/29م(

1455/08/30هـ 
)املوافق 

2033/11/23م(

550.000 ريال �سعودي �ساري
�سنويًا لأول خم�س �سنوات، 

و600.000 ريال �سنويًا 
للع�سر �سنوات التي تليها، 

و650.000 �سنويًا لل�سنوات 
اخلم�س الأخرية

ورثة عبداهلل 12
خرمان 

الزهراين

العقار الكائن بحي ال�سركة
اجلامعة، جدة

1423/10/01هـ )املوافق 
2002/12/06م(

1443/10/01هـ 
)املوافق 

2022/05/03م(

170.000 ريال �سنويًا لأول �ساري
ع�سر �سنوات، و160.000 
ريال �سنويًا للع�سر �سنوات 

التي تليها

ورثة �سالح 13
بكر عامل

فلة خلف فرع مطعم ريدان ال�سركة
بحي اجلامعة، جدة

1431/09/01هـ )املوافق 
2010/08/11م(

1441/08/30هـ 
)املوافق 

2020/04/24م(

80.000 ريال �سنويًا لأول �ساري
خم�س �سنوات، و85.000 

ريال �سنويًا للخم�س �سنوات 
التي تليها

عدي�س 14
خ�سني 

القحطاين

العقار الكائن بحي اأحد، ال�سركة
الدمام

500.000 ريال �سنويًا لأول �ساري2024/07/30م2014/08/01م
خم�س �سنوات، و550.000 

ريال �سنويًا لل�سنوات اخلم�س 
التي تليها

عي�سى 15
عبدالهادي 

ال�سلمي

قبو يف حي النورية، مكه ال�سركة
املكرمة

1435/02/01هـ )املوافق 
2013/12/05م(

1445/02/01هـ 
)املوافق 

2023/08/18م(

80.000 ريال �سنويًا�ساري

ورثة 16
عبدالعزيز 

عبداهلل 
بنق�س

1436/01/01هـ )املوافق فلة بحي ال�سرفية، جدةال�سركة
2014/10/25م(

1440/12/30هـ 
)املوافق 

2019/09/01م(

80.000 ريال �سنويًا�ساري

فوزية 17
عبدالرحمن 

خيمي

اأر�س بحي ال�سرائع، مكه ال�سركة
املكرمة

50.000 ريال �سنويًا لأول �ساري2034/09/01م2014/09/01م
ع�سر �سنوات، و60.000 

ريال �سنويًا للع�سر �سنوات 
التي تليها

عمر حممد 18
املوؤذن

العقار الكائن بحي ال�سركة
البوادي، جدة

50.000 ريال �سنويًا�ساري2019/07/01م2009/07/01م

غازي جازي 19
الع�سيمي

العقار الكائن بحي ال�سركة
ال�سوقية، مكة املكرمة

1432/03/30هـ )املوافق 
2011/03/06م(

1442/03/30هـ 
)املوافق 

2020/11/16م(

180.000 ريال �سنويًا�ساري

عي�سى 20
عبدالهادي 

ال�سلمي

العقار الكائن بحي ال�سركة
النورية، مكة املكرمة

1435/02/01هـ )املوافق 
2013/12/05م(

1445/02/01هـ 
)املوافق 

2023/08/18م(

180.000 ريال �سنويًا�ساري

من�سور 21
عو�س اهلل 

ال�سلمي

الرو�سة 
العاملية 

للحلويات

العقار الكائن ب�سارع 
التحلية، حي ال�سفا، جدة

300.000 ريال �سنويًا�ساري2017/03/30م2014/04/01م
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اإجمايل قيمة االإيجار احلالةتاريخ نهاية العقدتاريخ بداية العقدالعني املوؤجرةامل�شتاأجراملوؤجرم
لكامل العقار )بالريال 

ال�شعودي(

من�سور 22
عو�س اهلل 

ال�سلمي

الرو�سة 
العاملية 

للحلويات

العقار الكائن بحي ال�سامر 
، جدة

140.000 ريال �سنويًا�ساري2017/03/30م2014/04/01م

من�سور 23
عو�س اهلل 

ال�سلمي

الرو�سة 
العاملية 

للحلويات

العقار الكائن بحي 
احلناكي ، جدة

140.000 ريال �سنويًا�ساري2017/03/30م2014/04/01م

معيو�س 24
املطريي

من�سور عو�س 
اهلل ال�سلمي*

قطعة اأر�س �سرق 
الدائري/ خمطط املاجد، 

جدة

240.000 ريال �سنويًا�ساري2044/12/31م2014/01/01م

علي حممد 25
الغامدي

املنطقة ال�سناعية يف ال�سركة
املروة، جدة

2016/11/30م 2015/12/01م
ويجدد �سنويًا 
ب�سكل تلقائي 

مامل يخطر اأحد 
الأطراف الآخر 

برغبته بعدم 
التجديد خطيًا

200.000 ريال �سنويًا، ويف �ساري
حال دفع امل�ستاأجر مقدمًا 

دفعة واحدة في�ستحق خ�سمًا 
قدره 10% ليكون الإيجار 

180.000 ريال �سنويًا

عبداهلل علي 26
�سريف

العقار الكائن بحي ال�سركة
احلمدانية، جدة

1435/02/01هـ )املوافق 
2013/12/04م(

1445/02/01هـ 
)املوافق 

2023/08/17م(

80.000 ريال �سنويًا �ساري
لل�سنوات اخلم�س الأولى، 

و90.000 ريال �سنويًا 
لل�سنوات الع�سر املتبقية

�سعود 27
عبدالعزيز 

جمرو�س

فلة على طريق الأمري ال�سركة
حممد بن عبدالعزيز، 

املدينة املنورة

400.000 ريال �سنويًا �ساري2036/12/31م2017/01/01م
لل�سنوات اخلم�س الأولى، 

و500.000 ريال �سنويًا 
لل�سنوات اخلم�س التي تليها، 

و600.000 ريال �سنويًا 
لل�سنوات اخلم�س الأخرية

م�سنع مدن28
من�سور عو�س 

اهلل ال�سلمي 
للحلويات**

قطعة الأر�س رقم 
 0150F07:017-031

لبناء م�سنع يف املدينة 
ال�سناعية الثانية بجدة 

وما زال امل�سنع قيد 
الإن�ساء وفقًا للمخططات 

املتفق عليها مع مدن

1437/08/02هـ )املوافق 
2016/05/09م(

1457/08/01هـ 
)املوافق 

2035/10/03م(

66.630 ريال مبلغ اإيجار �ساري
ال�سنة الأولى، و 22.210 
ريال مقابل التخ�سي�س 
ال�سهري حتى بدء الإنتاج

ن�سار عو�س 29
اهلل ال�سلمي

قطعة الأر�س الواقعة ال�سركة
مبدينة جدة على طريق 
مكه القدمي )كيلو 14( 

مب�ساحة 1.400 مرت مربع

160.000 ريال �سعودي �ساري2026/12/31م2017/01/01م
�سنويًا

ريدان م�شر

من�سور 30
عو�س اهلل 

ال�سلمي

حمل جتاري على الأر�س ريدان م�سر
رقم 46، بجانب احلي 

الأول، يف حي 6 اأكتوبر، 
القاهرة

30.000 جنيه م�سري �ساري2019/01/22م2014/01/22م
)6.920 ريال �سعودي 

تقريبًا( �سنويًا 

امل�سدر: �سركة مطابخ ومطاعم ريدان
* ال�سركة هي التي ت�سغل حاليًا هذا العقار وت�ستفيد منه ملمار�سة ن�ساطها وت�سدد قيمة الإيجار ال�سنوي.

** مت توقيع عقد اإيجار قطعة الأر�س يف مدن مع م�سنع من�سور عو�س اهلل ال�سلمي للحلويات بدًل من ال�سركة حيث اأنه قد جرى توقيع عقد �سابق بني ال�سركة ومدن لتخ�سي�س اأر�س وبناء م�سنع عليها. وبح�سب 
تعليمات مدن ل ميكن تخ�سي�س اأكرث من اأر�س مل�ستاأجر واحد حتى يتم ا�ستكمال بناء امل�سنع وبدء الت�سغيل. وتفيد ال�سركة باأنه جاري العمل على اإلغاء العقد ال�سابق مع مدن للمبا�سرة باإجراءات التنازل عن اإيجار 

قطعة الأر�س رقم 0150F07:017-031 من م�سنع من�سور عو�س اهلل ال�سلمي للحلويات اإلى ال�سركة.
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عقود مع مقدمي الخدمات 2   2    2

فيما يلي ملخ�س عن اأهم العقود التي اأبرمتها ال�سركة مع مقدمي اخلدمات:

)*-*(: جدول عقود مقدمي اخلدمات

النظام املطبققيمة العقدمدة العقدمو�شوع العقدمقدم اخلدمةرقم

موؤ�س�سة الع�سريي 1
للمقاولت العامة 

وال�سيانة والنظافة

القيام باأعمال تنظيف زجاج الواجهات اخلارجية والأر�سية 
اخلارجية لثمانية فروع يف مدينة جدة مّرة يف ال�سهر.

�سنة تبداأ من 1436/02/09هـ 
)املوافق 2014/12/01هـ( ويجدد 
تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الأطراف 

خالف ذلك. ما زال ها العقد 
�ساريًا بني الطرفني.

)9.600( ريال 
�سهرايًا ت�سمل ثمن 

مواد التنظيف.

الأنظمة 
املعمول بها يف 
اململكة العربية 

ال�سعودية

�سركة �سدر 2
للخدمات

تقدمي خدمات جتميع النفايات و�سحب ونقل مياه ال�سرف ال�سحي 
با�ستخدام ال�سهاريج.

�سنة تبداأ من 1438/01/16هـ 
)املوافق 2016/10/17هـ( ويجدد 
تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الأطراف 

خالف ذلك.

)650( ريال مقابل 
�ستة م�ستوعبات 

�سهريًا.

)350( ريال مقابل 
م�ستوعبني �سهريًا.

الأنظمة 
املعمول بها يف 
اململكة العربية 

ال�سعودية

دار اخلليج للبحوث 3
وال�ست�سارات 

القت�سادية

�سياغة عقود المتياز التجاري الفرن�سايز ( 1
 .FRANCHISING

ت�سجيل ال�سركة باأهم جمعيات المتياز التجاري بال�سرق ( 2
الأو�سط واأوروبا واأمريكا )عدد 2 جمعية على الأقل(.

تدريب الكوادر الرئي�سية بال�سركة على نظام المتياز ( 3
التجاري. 

القيام بتطوير ال�سركة لتحويل عالمتها التجارية لمتياز ( 4
جتاري و�سيتم التطرق اإلى الأ�سواق امل�ستهدفة/ اإعداد نظام 

الت�سغيل والت�سويق / تكنولوجيات الت�سغيل/تكوين ال�سورة 
الذهنية لل�سركة/ال�سعار/ الديكورات / الألوان/مالب�س 

العمال /ال�سيارات/املطبوعات.

امل�ساعدة يف بناء النظام املايل والإداري لإدارة المتياز ( 5
التجاري. 

البحث عن م�ستثمرين موؤهلني للح�سول على المتياز ( 6
التجاري.

�سنة تبداأ من 1435/01/10هـ 
)املوافق 2013/11/13هـ( ويجدد 
تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الأطراف 

خالف ذلك.ما زال ها العقد 
�ساريًا بني الطرفني.

الأنظمة )90.000( ريال.
املعمول بها يف 
اململكة العربية 

ال�سعودية

امل�سدر: �سركة مطابخ ومطاعم ريدان

عقود المقاوالت 2   2    2

عقد م�صكن العمال مع م�ؤ�ص�صة عبيد الزهراين

اأبرمت ال�سركة عقدًا مع موؤ�س�سة عبيد الزهراين تقوم املوؤ�س�سة مبوجبه بت�سييد مبنى �سكني جتاري بحي  بتاريخ 1437/11/05هـ )املوافق 2016/08/08م( 
املاجد باحلمدانية على قطعة اأر�س م�ساحتها )1.387( األف وثالثمائة و�سبعة وثمانون مرتًا مربعًا وذلك بح�سب اخلرائط وحتت الإ�سراف الهند�سي وجداول 
الكميات، كما ي�سمل نطاق العقد تقدمي املواد واملعدات والعمال، وكذلك القيام بالأعمال املوؤقتة الإ�سافية والتكميلية والتعديالت التي تطلبها ال�سركة. يتاألف البناء 
من ثالثة اأدوار ومالحق واأ�سوار وخزان بيارة و�سرتة على اأن تتحمل املوؤ�س�سة جميع اأعمال العظم وم�سرتياته. كما واأن ال�سركة قد ح�سلت على رخ�سة بناء بهذا 
اخل�سو�س من اأمانة جدة بالرقم 3700125454 وتاريخ 1437/08/25هـ )املوافق 2016/06/01م( و �ساحلة لغاية 1440/08/24هـ )املوافق 2019/04/30م( 

تلتزم موؤ�س�سة عبيد الزهراين مبا يلي: 

تنفيذ واإمتام جميع الأعمال املبينة يف العقد وت�سليمها خالل مدة �ستة اأ�سهر من تاريخ توقيع العقد. - 1
التنفيذ بح�سب املخططات وفقًا لتوجيهات وتعليمات وتو�سيات املهند�س امل�سرف.- 2
تقوم ال�سركة بكافة اأعمال النظافة باملوقع.- 3

مت حتديد �سعر املرت امل�سطح بـ)450( ريال جلميع امل�سطحات وكذلك �سعر املرت الطويل لل�سرتة والأ�سوار واخلزان وبقيمة اإجمالية علمًا اأن هذا العقد بنظام ا�سعار 
الوحدات ويتم التمتري يف نهاية كل مرحلة وفقًا لتمتري البناء الفعلي طبقا جلدول الت�سديدات ويتم عمل الت�سوية بالزيادة اأو النق�س بناًء عليه.

كما يتم �سداد الدفعـات وفقًا ملا يلي: 

)120.000( مائة وع�سرون األف ريال �سعودي مقدم عند توقيع العقد؛ - 1
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)80.000( ثمانون األف ريال �سعودي بعد ت�سييد القواعد ؛- 2
)80.000( ثمانون األف ريال �سعودي بعد الرقاب واخلزان ودفان الرقاب؛- 3
)120.000( مائة وع�سرون األف ريال �سعودي بعد امليدة؛- 4
)120.000( مائة وع�سرون األف ريال �سعودي بعد ال�سقف الأر�سي؛- 5
)120.000( مائة وع�سرون األف ريال �سعودي بعد �سقف امليزانني؛ - 6
)120.000( مائة وع�سرون األف ريال �سعودي بعد �سقف الدور الأول؛- 7
)120.000( مائة وع�سرون األف ريال �سعودي بعد �سقف امللحق؛- 8
)160.000( مائة و�ستون األف ريال �سعودي بعد بناء الأر�سي وامليزانني؛- 9

)160.000( مائة و�ستون األف ريال �سعودي بعد بناء الدور الأول وال�سرتة؛ و- 10
اإن قيمة - 11 اأما قيمة امل�ستخل�س النهائي فيتم ت�سويتها بني الطرفني بعد ا�ستكمال كل مرحلة واأخذ مقا�سات امل�ساحات املنجزة يف تلك املرحلة حيث 

الر�سيد املتبقي تخ�سع للزيادة اأو النق�سان بح�سب اأمتار امل�ساحات املنجزة التي مت تنفيذها وجدول الكميات.
كما تتحمل ال�سركة تكلفة مواد ال�سباكة والكهرباء للمبنى اأثناء التنفيذ وذلك بح�سب موا�سفات قيا�سية حمددة. يخ�سع هذا العقد لالأنظمة املعمول بها يف اململكة 

العربية ال�سعودية ويجري تف�سريه وتنفيذه والف�سل فيما ين�ساأ عنه من دعاوى مبوجبها وفقًا لذلك.

اتفاقية الدعم الشامل مع صندوق تنمية الموارد البشرية 2   2    2

بتاريخ 1432/03/16هـ )املوافق 2011/02/19م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سندوق تنمية املوارد الب�سرية )"�سندوق التنمية"( وذلك لال�ستفادة من برامج 
الدعم املقدمة من ال�سندوق والتي تعنى بدعم وتدريب املوارد الب�سرية لدى ال�سركة اإ�سافًة اإلى توفري فر�س وظيفية لهم حال تخطيهم فرتة التدريب املتفق عليها. 
تعهد �سندوق التنمية مبوجب هذه التفاقية بتقدمي الدعم املايل مقابل ت�سكني امل�ستفيدين من برامج الدعم، وتتعهد ال�سركة بتوقيع عقد عمل مع امل�ستفيدين 
وفق �سيغة عقد العمل املعتمدة من �سندوق التنمية، وعدم تخفي�س رواتبهم بعد انتهاء مدة التفاقية، بالإ�سافة اإلى عدم حت�سيل اأي مبالغ مالية من امل�ستفيدين 

كتكاليف التدريب اأو غريها.

تبداأ هذه التفاقية يف 1432/03/16هـ )املوافق 2011/02/19م( وتبقى �سارية املفعول ملدة اثني ع�سر �سهرًا، تتجدد ملدة اأو مدد مماثلة ب�سرط اأن تقوم �سركة 
�ساكو بتحديث بياناتها اإلكرتونيًا. وقد قامت ال�سركة بتحديث بياناتها اإلكرتونيًا وبالتايل ُجددت هذه التفاقية ملدة �سنة اإ�سافية.

يحق ل�سندوق التنمية ف�سخ هذه التفاقية يف حال: 

اإخالل ال�سركة اأي من اأحكام هذه التفاقية

ح�سول ال�سركة على الدعم من �سندوق التنمية بناء على معلومات غري �سحيحة اأو مزورة؛ �
قيام ال�سركة ب�سرف مبالغ الدعم لغري ما خ�س�ست له؛ �
عدم تنفيذ ال�سركة للربامج التدريبية املتفق عليها؛ �
عدم ا�ستكمال ال�سركة جلميع اأو بع�س البيانات املطلوبة من �سندوق التنمية؛ �
تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة ولوائح �سندوق التنمية. ويكون الخت�سا�س بت�سوية النزاعات التي تن�ساأ ب�ساأنها للجهات الق�سائية يف اململكة العربية  �

ال�سعودية.

عقود تقنية المعلومات 2   2    2

عقد ال�صركة مع �صركة هيتز

اأو. اإ�س.  "بي.  "فيوجن اإي-بزن�س �سويت" ونظام  2016/05/14م لرتكيب وت�سغيل اأنظمة  بتاريخ  قامت ال�سركة بالتعاقد مع �سركة هيتز امل�سرية )"هيتز"( 
اإنرتفي�س اإنتقري�سن" يف مقر ال�سركة الرئي�س ، وت�سمل اأنظمة "فيوجن اإي-بزن�س �سويت" التطبيقات التالية: )1( اأوراكل فيوجن فاينان�سالز، )2( اأوراكل فيوجن 
بروكيورمنت اآند �سابالي ت�سني، )3( اأوراكل فيوجن هيومن كابيتال ماجنمنت. و�ستقوم هيتز بعد ذلك مبوجب العقد بدمج نظام " اأوراكل فيوجن فاينان�سالز" 

ونظام "بي. اأو. اإ�س. اإنرتفي�س اإنتقري�سن". 

تلتزم هيتز مبوجب العقد بتدريب موظفي ال�سركة على التعامل مع الأنظمة املقدمة منها وجتهيزهم ل�ستخدمها بالإ�سافة لتقدمي خدمة الدعم الفني ملدة اأربعة 
اأ�سابيع لحقة لت�سغيل كل نظام. تبلغ قيمة العقد )139.000( مائة وت�سعة وثالثون األف دولر اأمريكي )اأي ما ي�ساوي )521.250( خم�سمائة وواحد وع�سرون 

األفًا ومائتان وخم�سون رياًل �سعوديا(.
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عقد ال�صركة مع ال�صركة ال�صع�دية لالأ�صغال الإلكرتونية

قامت ال�سركة بالتعاقد مع ال�سركة ال�سعودية لالأ�سغال الإلكرتونية )"ال�سركة ال�سعودية"( بتاريخ 2016/05/11م لرتكيب وت�سغيل نظام "اأوراكل هو�سبيتالتي" 
يف 19 فرعًا من فروع ريدان، بالإ�سافة اإلى تركيب النظام وت�سغيله يف ريدان م�سر. اإ�سافة اإلى ذلك تقوم ال�سركة ال�سعودية برتكيب و�ستغيل نظام "مايكرو�س 
اإنرتبراي�س ماجنمنت �سي�ستم" لذات الفروع ولل�سركة التابعة ريدان م�سر. تقوم ال�سركة ال�سعودية اأي�سًا بتوفري الدعم الفني والتدريب لطاقم ال�سركة ل�ستخدام 

الأنظمة. تبلغ القيمة الإجمالية للعقد مبلغ وقدره )665.697( �ستمائة وخم�سة و�ستون األفًا و�ستمائة و�سبعة وت�سعون رياًل �سعوديًا.

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة 2   2    2

تقوم ال�سركة بالتعاقد ب�سكل دوري من خالل عقود اأو اأوامر �سراء اأو تعامالت مع بع�س اأع�ساء جمل�س الإدارة وهم: )1( من�سور عو�س اهلل اأحمد الهميعي ال�سلمي 
)2( نا�سر بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي )3( ن�سار بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي )4( خالد بن عو�س اهلل بن اأحمد الهميعي ال�سلمي، كما 

اأبرمت ال�سركة عددًا من العقود والتعامالت مع موؤ�س�سات و�سركات مملوكة جرئيًا اأو كليًا من اأع�ساء جمل�س الإدارة. 

ا�ستنادًا للقوائم املالية لل�سنة املنتهية 2015/12/31م فقد تبني اأن ال�سركة تعاملت مع الأطراف ذات العالقة التالية:

قاعة فرح للحفالت واملنا�سبات؛ �
�سركة القلزم للماأكولت البحرية املحدودة؛ �
�سركة اجلونة للحلويات؛ �
موؤ�س�سة خالد ال�سلمي التجارية؛ و �
ق�سر العزوف بالزا. �

األف وثمامنائة  واإثنان وت�سعون  التعامالت من جهات ذات عالقة حتى 2014/12/31م مبلغ وقدره )10.392.875( ع�سرة مليون وثالثمائة  وقد بلغ حمموع 
وخم�سة و�سبعون ريال �سعودي وقد ارتفعت قيمة هذا املبلغ اإلى )19.163.826( ت�سعة ع�سر مليون ومائة وثالثة و�ستني األف وثمامنائة و�ستة وع�سرين ريال �سعودي 

كما يف 2015/12/31م.

فيما يلي ملخ�س لأهم عقود الأطراف ذات العالقة:

عقد اإيجار بني �سويهل مطلق البقمي )موؤجر( واأحمد عو�س اهلل ال�سلمي )م�ستاأجر( حلو�س غنم رقم 76، حي ال�سعادة يف الريا�س وي�سري من تاريخ - 1
1435/06/07هـ )املوافق 2014/04/07م( وحتى 1440/06/07هـ )املوافق 2019/02/12م( وتبلغ قيمة الإيجار ال�سنوية )14.000( اأربعة ع�سر 

األف ريال �سعودي، علمًا باأن ال�سركة هي التي ت�سغل حاليًا هذا العقار وت�ستفيد منه ملمار�سة ن�ساطها وت�سدد قيمة الإيجار ال�سنوي.
عقد اإيجار بني من�سور عو�س اهلل ال�سلمي )موؤجر( وفرع ال�سركة )الرو�سة العاملية للحلويات( )م�ستاأجر( للعقار الكائن ب�سارع التحلية يف حي ال�سفا - 2

يف جدة الذي ي�سري من تاريخ 2014/04/01م وحتى 2017/03/30م وتبلغ قيمة الإيجار ال�سنوي )300.000( ثالثمائة األف ريال �سعودي �سنويًا.
عقد اإيجار بني من�سور عو�س اهلل ال�سلمي )موؤجر( وفرع ال�سركة )الرو�سة العاملية للحلويات( )م�ستاأجر( للعقار الكائن بحي ال�سامر يف جدة وي�سري - 3

من تاريخ 2014/04/01م وحتى 2017/03/30م وتبلغ قيمة الإيجار ال�سنوية )140.000( مائة واأربعون األف ريال �سعودي �سنويًا.
الكائن بحي احلناكي يف جدة - 4 للعقار  للحلويات( )م�ستاأجر(  العاملية  ال�سركة )الرو�سة  ال�سلمي )موؤجر( وفرع  اإيجار بني من�سور عو�س اهلل  عقد 

وي�سري من تاريخ 2014/04/01م وحتى 2017/03/30م وتبلغ قيمة الإيجار ال�سنوية )140.000( مائة واأربعون األف ريال �سعودي �سنويًا.
عقود اإيجار بالباطن ما بني ال�سركة و�سركة اجلونة للحلويات )التي ميلك فيها ن�سار عو�س اهلل ال�سلمي ح�س�سًا( مل�ساحة ك�سك يف 7 فروع لل�سركة - 5

تبيع من خالله �سركة اجلونة للحلويات والكنافة وتبلغ قيمتها )712.800( �سبعمائة واإثني ع�سر األفًا وثمامنائة ريال �سعودي �سنويًا.
عقد اإيجار بني ن�سار عو�س اهلل ال�سلمي )موؤجر( وال�سركة )م�ستاأجر( لقطعة الأر�س الواقعة مبدينة جدة على طريق مكه القدمي )كيلو 14( مب�ساحة - 6

1.400 مرت مربع وي�سري من تاريخ 2017/01/01م وحتى 2026/12/31م وتبلغ قيمة الإيجار ال�سنوية )160.000( مائة و�ستون األف ريال �سعودي 
�سنويًا.

كما قامت ريدان م�سر بالتعاقد التايل:

عقد اإيجار بني من�سور عو�س اهلل ال�سلمي )موؤجر( وريدان م�سر )م�ستاأجر( ملحل جتاري على الأر�س رقم 46، بجانب احلي الأول، يف حي 6 اأكتوبر، - 1
القاهرة ي�سري من تاريخ 2014/01/22م وحتى 2019/01/22م بقيمة اإيجار �سنوية قدرها )30.000( ثالثون األف جنيه م�سري ))6.920( �ستة 

اآلف وت�سعمائة وع�سرون ريال �سعودي تقريبًا( �سنويًا.
جتدر الإ�سارة اإلى اأن هذه التعامالت والعقود مع الأطراف ذات العالقة لي�س لها تاأثري �سلبي وجوهري على اأرباح ال�سركة. اإن العقود مع الأطراف ذات العالقة 
قد ال تعك�ص بال�سرورة ال�سروط واالأ�سعار التي كان من املمكن اأن ت�سود فيما لو متت مع جهات لي�ست ذات عالقة. ويوؤكد اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة كما يف 
تاريخ ن�سرة الإ�سدار اأنه ل يوجد اأي اتفاقيات اأو تعامالت مع اأطراف ذات عالقة مل تذكر يف ن�سرة الإ�سدار، و اأنه ل توجد اأي مناق�سات اأو مفاو�سات مع اأطراف 
اأي نية  اأنه لي�س لديها  اأو حمتملة مل تذكر يف ن�سرة الإ�سدار. وتوؤكد ال�سركة كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار  اأو تعامالت جديدة  ذات عالقة بخ�سو�س اتفاقيات 
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لإلغاء اأو تعديل اأية اتفاقيات اأو تعامالت مع اأطراف ذات عالقة مت ذكرها يف ن�سرة الإ�سدار.اجلدير بالذكر اأنه مت عر�س كافة التعامالت والعقود بني ال�سركة 
املادة )71(  متطلبات  بح�سب  وذلك  )املوافق 2016/10/24م(  بتاريخ 1438/01/23هـ  املنعقدة  العامة  عليها يف اجلمعية  للموافقة  العالقة  ذات  والأطراف 

الواحدة وال�سبعني من نظام ال�سركات.

التأمين 4 -  1

حتتفظ ال�سركة بعقد تاأمني �سحي لتغطية املوظفني العاملني لديها وعائالتهم، كما حتتفظ بتاأمني �سامل للمركبات التي متلكها.

فيما يلي ملخ�س لهذه العقود واأبرز بنود التغطية التاأمينية:

عقد تاأمني �صحي مع �صركة ب�با العربية

تاأمني �سحي  العربية عقد  بوبا  تاأمني �سحي ملوظفيها مع �سركة  له( عقد  نا  موؤَمَّ ال�سركة )ب�سفتها  بتاريخ 1437/04/15هـ )املوافق 2016/01/25م( وقعت 
تعاوين �سركة بوبا العربية ي�سمل التاأمني تغطية الرعاية الطبية جلميع موظفي ال�سركة وعائالتهم �سمن �سبكة امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات املعتمدة من �سركة بوبا 
وت�سمل غطاء العيادات الداخلية وحالت اليوم الواحد وغطاء العيادات اخلارجية، عالج الأطفال والأ�سنان والنظر والأمرا�س املزمنة وو�سائل م�ساعدة ال�سمع 
وذلك �سمن برامج التغطية التي تقدمها ال�سركة )VIP، A، B، C، Senior A(. ي�سري العقد من تاريخ 1437/04/01هـ )املوافق 2016/01/11م( وينتهي يف 
1438/04/12هـ )املوافق 2017/01/10م(. وقد بلغ جمموع االأق�ساط ال�سنوية التي �سددتها ال�سركة )1.533.824( مليون و خم�سمائة وثالثة وثالثني األف و 
ثمامنائة واأربعة و ع�سرين ريال �سعودي �سنويًا. وي�سمل نطاق التغطية التاأمينية اململكة العربية ال�سعودية وخارجها، للحالت الطارئة وغري الطارئة �سمن حدود 

تغطية والوثيقة. يتحمل املوؤمن له 20% )100ريال بحد اأق�سى( من قيمة زيارة العيادات اخلارجية.

عقد تاأمني مركبات مع ال�صركة ال�طنية للتاأمني

بتاريخ 1437/05/01هـ )املوافق 2016/02/10م( وقعت ال�سركة عقد تاأمني �سامل للمركبات التي متكلها مع ال�سركة الوطنية للتاأمني.

ت�سمل التغطية يف هذا التاأمني َتعِوي�س املوؤمن له عن ال�سرر على املركبة املوؤمنة وامل�سوؤولية جتاه الغري.

�س ال�سركة املوؤمن له عن اخل�سارة اأو ال�سرر العر�سي لأي مركبة م�سمولة بوثيقة التاأمني اإ�سافًة اإلى ملحقاتها الثابتة  ال�سرر على املركبة املوؤمنة: تَعوِّ اأ- 
فيها وذلك يف الأحوال التالية:

ال�سطدام العر�سي اأو انقالب املركبة. �
احلريق، اأو ال�ستعال الذاتي اأو الناجت عن الربق. �
ال�سرقة اأو ال�سروع يف ال�سرقة. �
الإيذاء العمدي من الغري. �

العربية  اململكة  اأرا�سي  داخل  توقفها  اأو  املركبة  ا�ستعمال  عن  نا�سئًا  اأكان  �سواء  الوثيقة  هذه  مبوجب  املغطى  ال�سرر  ت�سمل  الغري:  جتاه  امل�سوؤولية  ب- 
�ص ال�سركة الغري نقدا �سمن ال�سروط واحلدود املتفق عليها بالوثيقة وذلك عن جميع املبالغ التي يلتزم املوؤَمن له اأو ال�سائق بدفعها  ال�سعودية. كما ُتَعوِّ

والناجتة عن:
الأ�سرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة اأو خارجها. �
الأ�سرار املادية خارج املركبة. �
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العقارات المملوكة للشركة 4 -  1

متتلك ال�سركة عددًا من العقارات يف اململكة العربية ال�سعودية، وبيانها يف اجلدول التايل:

)*-*(: العقارات اململوكة لل�شركة

و�شف العقارتاريخ ال�شكرقم ال�شكم

قطعة رقم )342/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/30هـ )املوافق 2014/12/23م(1720217004874
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )341/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/29هـ )املوافق 2014/12/22م(2920217004865
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )340/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/29هـ )املوافق 2014/12/22م(3720217004864
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )339/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/29هـ )املوافق 2014/12/22م(4320217004863
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )337/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/29هـ )املوافق 2014/12/22م(5920217004860
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )338/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/29هـ )املوافق 2014/12/22م(6920217004861
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )351/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/30هـ )املوافق 2014/12/23م(7320217004876
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 737.5 مرت مربع.

قطعة رقم )336/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/29هـ )املوافق 2014/12/22م(8220217004859
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )335/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/29هـ )املوافق 2014/12/22م(9920217004856
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )334/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/29هـ )املوافق 2014/12/22م(10320217004855
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 737.5 مرت مربع.

قطعة رقم )333/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/29هـ )املوافق 2014/12/22م(11820217004854
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )332/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/29هـ )املوافق 2014/12/22م(12320217004853
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 737.5 مرت مربع.

قطعة رقم )343/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/30هـ )املوافق 2014/12/23م(13320217004875
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )344/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/30هـ )املوافق 2014/12/23م(14320217004873
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.
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قطعة رقم )345/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/30هـ )املوافق 2014/12/23م(15220217004877
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )346/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/30هـ )املوافق 2014/12/23م(16320217004878
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )347/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/30هـ )املوافق 2014/12/23م(17920217004879
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )348/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/30هـ )املوافق 2014/12/23م(18320217004880
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )349/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/30هـ )املوافق 2014/12/23م(19920217004881
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة رقم )350/د(، من املخطط رقم )290/ب/1402( يف حي الرحمانية 1436/02/30هـ )املوافق 2014/12/23م(20220217004882
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 600 مرت مربع.

قطعة اأر�س زراعية بدون رقم، من املخطط رقم )بدون( يف حي برميان 1436/02/30هـ )املوافق 2014/12/23م(21320220017743
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 7402 مرت مربع.

قطعة رقم )288(، من املخطط رقم )9( يف حي ال�سفا مبحافظة جدة.1435/09/16هـ )املوافق 2014/07/14م(22320215022568

امل�ساحة: 625 مرت مربع.

قطعة رقم )288(، من املخطط رقم )9( يف حي ال�سفا مبحافظة جدة.1435/09/16هـ )املوافق 2014/07/14م(720215022566 - مكرر23

امل�ساحة: 625 مرت مربع.

جزء من القطعة رقم )286(، من املخطط رقم )9( يف حي ال�سفا مبحافظة 1435/09/11هـ )املوافق 2014/07/08م(24320211020251
جدة.

امل�ساحة: 482.8 مرت مربع.

جزء من القطعة رقم )286(، من املخطط رقم )9( يف حي ال�سفا مبحافظة 1435/09/16هـ )املوافق 2014/07/14م(420220014506 - مكرر25
جدة.

امل�ساحة: 145.7 مرت مربع.

قطعة رقم )204(، من املخطط رقم )238/ب( يف حي املنتزهات مبحافظة 1434/06/11هـ )املوافق 2013/04/22م(26220207005593
جدة.

امل�ساحة: 1.987.5 مرت مربع.

قطعة رقم )105( من البلك رقم )8(، من املخطط رقم )1628( يف حي 1436/03/20هـ )املوافق 2015/01/11م(27410121034182
الأندل�س مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 750 مرت مربع.

قطعة بدون رقم يف حي ال�سرفية مبحافظة جدة.1435/09/11هـ )املوافق 2014/07/09م(28420220014492

امل�ساحة: 619 مرت مربع.

قطعة رقم )34/ب(، من املخطط رقم )456/ب( يف حي احلمدانية 1435/06/01هـ )املوافق 2014/04/02م(29920210004867
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 700 مرت مربع.

قطعة رقم )36/ب(، من املخطط رقم )456/ب( يف حي احلمدانية 1435/06/01هـ )املوافق 2014/04/02م(30320210004868
مبحافظة جدة.

امل�ساحة: 700 مرت مربع.
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قطعة بدون رقم يف حي اجلامعة مبحافظة جدة.1436/05/24هـ )املوافق 2015/03/15م(31320215027909

امل�ساحة: 226.05 مرت مربع.

قطعة بدون رقم يف حي الثغر مبحافظة جدة.1436/05/24هـ )املوافق 2015/03/15م(32520215027908

امل�ساحة: 484 مرت مربع.

قطعة رقم )590(، من املخطط رقم )534/3/ع( يف حي النزهة مبحافظة 1434/06/11هـ )املوافق 2013/04/22م(33720207005594
جدة.

امل�ساحة: 750 مرت مربع.
امل�سدر: �سركة مطابخ ومطاعم ريدان

األصول الغير ملموسة 4 -  1

العالمات التجارية 2   2    2

قامت �سركة مطابخ ومطاعم ريدان بت�سجيل �سعارها كعالمة جتارية لدى وزارة التجارة وال�سناعة يف اململكة كما قامت بت�سجيل عالمتها التجارية يف عدد من 
الدول العربية وذلك بهدف احلفاظ على ا�ستخدام عالماتها التجارية وحماية حقوق ملكيتها الفكرية. علمًا باأن ال�سركة تعتمد على عالمتها التجارية يف جناح 
اأعمالها ودعم و�سعها التناف�سي يف ال�سوق ل �سيما يف �سياق ممار�سة ن�ساطها وتطوير اأعمالها يف امل�ستقبل، لذا فاإن عدم مقدرة ال�سركة على حماية عالمتها 
التجارية اأو ا�سطرارها اإلى اتخاذ اإجراء قانوين �سروري حلمايتها، �سيوؤثر �سلبًا على مقدرتها يف ا�ستعمالها و�سينعك�س ذلك على �سري اأعمالها ونتائج عملياتها. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه لي�س لدى ال�سركة اأي اأ�سول غري ملمو�سة فيما عدا عالماتها التجارية كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار.

ويو�سح اجلدول التايل العالمات التجارية اخلا�سة بال�سركة:

)*-*(: العلمات التجارية اململوكة من ال�شركة
فئة املالكم

احلماية
احلالةمعلومات احلمايةمعلومات الت�شجيلو�شف العلمةالدولة

رقم 1144/67 وتاريخ ال�سعودية43ال�سركة1
1431/03/20هـ )املوافق 

2010/03/06م(

تبداأ من 1429/12/24هـ 
)املوافق2008/12/22م( 

وحتى 1439/12/23هـ )املوافق 
2018/09/03م(

�سارية

رقم 1144/65 وتاريخ ال�سعودية43ال�سركة2
1431/03/20هـ )املوافق 

2010/03/06م(

تبداأ من 1429/12/24هـ 
)املوافق2008/12/22م( 

وحتى 1439/12/23هـ )املوافق 
2018/09/03م(

�سارية

رقم 1144/66 وتاريخ ال�سعودية43ال�سركة3
1431/03/20هـ )املوافق 

2010/03/06م(

تبداأ من 1429/12/24هـ 
)املوافق2008/12/22م( 

وحتى 1439/12/23هـ )املوافق 
2018/09/03م(

�سارية

رقم 1437006973 وتاريخ ال�سعودية43ال�سركة4
1437/03/24هـ )املوافق 

2016/01/04م(

تبداأ من 1437/03/24هـ 
)املوافق 2016/01/04م( 

وحتى 1447/03/24هـ )املوافق 
2025/09/16م(

�سارية

رقم 143405381 وتاريخ ال�سعودية29ال�سركة5
1435/02/28هـ )املوافق 

2013/12/21م(

تبداأ من 1434/04/24هـ 
)املوافق 2013/01/06م( 

وحتى 1444/04/23هـ 
)املوافق2022/11/17م(

�سارية

رقم 143405382 وتاريخ ال�سعودية29ال�سركة6
1435/02/28هـ )املوافق 

2013/12/21م(

تبداأ من 1434/04/24هـ 
)املوافق 2013/01/06م( 

وحتى 1444/04/23هـ 
)املوافق2022/11/17م(

�سارية
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فئة املالكم
احلماية

احلالةمعلومات احلمايةمعلومات الت�شجيلو�شف العلمةالدولة

رقم 143302348 وتاريخ ال�سعودية30ال�سركة7
1434/06/12هـ )املوافق 

2013/04/22م(

تبداأ من 1433/03/29هـ 
)املوافق 2012/02/21م( 

وحتى 1443/03/28هـ )املوافق 
2021/11/03م(

�سارية

رقم 143405383 وتاريخ ال�سعودية30ال�سركة8
1435/02/28هـ )املوافق 

2013/12/21م(

تبداأ من 1434/04/24هـ 
)املوافق 2013/01/06م( 

وحتى 1444/04/23هـ 
)املوافق2022/11/17م(

�سارية

رقم 67128 وتاريخ الكويت42ال�سركة9
2006/02/11م

تبداأ من 2006/02/11م وحتى 
2016/02/10م

غري 
�سارية

الإمارات 43ال�سركة10
العربية 
املتحدة

رقم 63075 وتاريخ 
2006/09/21م

تبداأ من 2006/02/26م وحتى 
2016/02/25م

غري 
�سارية

مملكة 43ال�سركة11
البحرين

رقم 47566 وتاريخ 
2008/10/08م

تبداأ من 2006/04/11م وحتى 
2016/04/10م

غري 
�سارية

رقم 070343 وتاريخ اجلزائر43ال�سركة12
2006/02/18م

تبداأ من 2006/02/18م وحتى 
2016/02/17م

غري 
�سارية

رقم 34980 وتاريخ ال�سودان43ال�سركة13
2007/07/17م

تبداأ من 2006/02/18م وحتى 
2016/02/17م

غري 
�سارية

رقم 552/49 وتاريخ ال�سعودية42ال�سركة14
1421/09/07هـ )املوافق 

2000/12/03م(

تبداأ من 1421/03/04هـ 
)املوافق 2000/06/06م( 

وحتى 1431/03/03هـ )املوافق 
2010/02/17م(

غري 
�سارية

مملكة 43ال�سركة15
املغرب

رقم 102003 وتاريخ 
2006/02/17م

تبداأ من 2007/04/11م وحتى 
2017/04/10م

�سارية

جمهورية 43ال�سركة16
اليمن

رقم 28886 وتاريخ 
2006/12/24م

تبداأ من 2006/03/01م وحتى 
2016/03/01م

غري 
�سارية

رقم EE060405 وتاريخ تون�س43ال�سركة17
2006/02/24م

تبداأ من 2007/04/11م وحتى 
2017/04/10م

�سارية
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فئة املالكم
احلماية

احلالةمعلومات احلمايةمعلومات الت�شجيلو�شف العلمةالدولة

رقم 113559 وتاريخ �سوريا43ال�سركة18
2009/05/03م

تبداأ من 2009/05/03م وحتى 
2016/02/22م

غري 
�سارية

رقم 38981 وتاريخ عمان43ال�سركة19
2006/02/15م

تبداأ من 2006/02/15م وحتى 
2016/02/14م

غري 
�سارية

رقم 10569 وتاريخ فل�سطني43ال�سركة20
2008/10/21م

تبداأ من2006/02/23م وحتى 
2013/02/22م

غري 
�سارية

رقم 12208 وتاريخ فل�سطني43ال�سركة21
2006/02/27م

تبداأ من 2007/09/04م وحتى 
2014/09/03م

غري 
�سارية

رقم 38607 وتاريخ قطر42ال�سركة22
2007/11/26م

تبداأ من 2007/11/26م وحتى 
2017/11/25م

�سارية

رقم 105542 وتاريخ لبنان43ال�سركة23
2006/03/01م

تبداأ من 2006/03/01م وحتى 
2021/02/28م

�سارية

رقم 183230 وتاريخ م�سر43ال�سركة24
2007/11/06م

تبداأ من 2007/11/06م وحتى 
2017/11/05م

�سارية

امل�سدر: �سركة مطابخ ومطاعم ريدان

�سجلت ال�سركة �سعارها كعالمة جتارية لدى وزارة التجارة وال�ستثمار يف اململكة بالإ�سافة اإلى ت�سجيلها يف عدة دول عربية بهدف حماية حقوق ملكيتها الفكرية. 
وقد مت اإثبات ملكية ال�سركة للعالمة التجارية مبوجب ال�سهادات التالية:

م�سجلة بالرقم 1144/67 وتاريخ 1431/03/20هـ )املوافق 2010/03/06م(، �سادرة من وزارة التجارة وال�ستثمار – اإدارة العالمات التجارية يف - 1
اململكة العربية ال�سعودية ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن )كلمة "ريدان" بالعربية(، ت�سمل احلماية خدمات 

توفري الأطعمة وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.
م�سجلة بالرقم 1144/65 وتاريخ 1431/03/20هـ )املوافق 2010/03/06م(، �سادرة من وزارة التجارة وال�ستثمار – اإدارة العالمات التجارية يف - 2

اململكة العربية ال�سعودية ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن )احلرف "ر" بالالتينية على �سكل كلمة "ريدان" 
بالعربية بالأزرق والأحمر(، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

م�سجلة بالرقم 1144/66 وتاريخ 1431/03/20هـ )املوافق 2010/03/06م(، �سادرة من وزارة التجارة وال�ستثمار – اإدارة العالمات التجارية يف - 3
اململكة العربية ال�سعودية ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن )كلمة "ريدان" بالالتينية(، ت�سمل احلماية خدمات 

توفري الأطعمة وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.
م�سجلة بالرقم 1437006973 وتاريخ 1437/03/24هـ )املوافق 2016/01/04م(، �سادرة من وزارة التجارة وال�ستثمار – اإدارة العالمات التجارية - 4

ريدان" بالعربية  ومطاعم  "مطابخ  وهي عبارة عن )عبارة  رقم )43(  بالفئة  ت�سجيلها  ومت  �سنوات  ع�سر  ملدة )10(  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف "اآر" بالالتينية بالأزرق والأحمر(، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.
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م�سجلة بالرقم 143405381 وتاريخ 1435/02/28هـ )املوافق 2013/12/21م(، �سادرة من وزارة التجارة وال�ستثمار – اإدارة العالمات التجارية - 5
يف اململكة العربية ال�سعودية ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )29( وهي عبارة عن )ر�سمة خطوط على نحو مميز، واأ�سفلهم كلمة 
واأعالها خط مائل(، ت�سمل احلماية اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة  "الرو�سة" بالالتينية 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�س واللنب ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون املعدة لالأكل،الأغذية املحفوظة 

واملخاللت.
م�سجلة بالرقم 143405382 وتاريخ 1435/02/28هـ )املوافق 2013/12/21م(، �سادرة من وزارة التجارة وال�ستثمار – اإدارة العالمات التجارية - 6

يف اململكة العربية ال�سعودية ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )29( وهي عبارة عن )ر�سمة خطوط على نحو مميز، واأ�سفلهم كلمة 
واأ�سفلها خط مائل(، ت�سمل احلماية اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة  "الرو�سة" بالعربية 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�س واللنب ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون املعدة لالأكل،الأغذية املحفوظة 

واملخاللت.
م�سجلة بالرقم 143302348 وتاريخ 1434/06/12هـ )املوافق 2013/04/22م(، �سادرة من وزارة التجارة وال�ستثمار – اإدارة العالمات التجارية - 7

يف اململكة العربية ال�سعودية ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )30( وهي عبارة عن )مربع يحتوي على ر�سمة خطوط على نحو مميز، 
واأ�سفلهم كلمة "الرو�سة" بالعربية واأ�سفلها خط مائل(، ت�سمل احلماية النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساجو والنب ال�سطناعي، 
الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والب�سكويت والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية، امللح 

واخلردل واخلل، البهارات والتوابل وال�سل�سة واملكرونة، الثلج.
م�سجلة بالرقم 143405383 وتاريخ 1435/02/28هـ )املوافق 2013/12/21م(، �سادرة من وزارة التجارة وال�ستثمار – اإدارة العالمات التجارية - 8

واأ�سفلهم  مميز،  نحو  على  خطوط  )ر�سمة  عن  عبارة  وهي   )30( رقم  بالفئة  ت�سجيلها  ومت  �سنوات  ع�سر   )10( ملدة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
كلمة "الرو�سة" بالالتينية واأعالها خط مائل(، ت�سمل احلماية النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساجو والنب ال�سطناعي، الدقيق 
امللح  اخلمرية،  الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  والب�سكويت  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

واخلردل واخلل، البهارات والتوابل وال�سل�سة واملكرونة، الثلج.
م�سجلة بالرقم 67128 وتاريخ 2006/02/11م ، �سادرة يف الكويت ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )42( وهي عبارة عن )عبارة - 9

"مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف "اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات 
البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير اأجهزة وبرامج احلا�سب الآيل، خدمات قانونية.

م�سجلة بالرقم 63075 وتاريخ 2006/09/21م، �سادرة يف الإمارات العربية املتحدة ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي - 10
عبارة عن )عبارة "مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف "اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية خدمات توفري 

الأطعمة وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.
م�سجلة بالرقم 47566 وتاريخ 2008/10/08م، �سادرة يف مملكة البحرين ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن - 11

"اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة  "مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف  )عبارة 
وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

م�سجلة بالرقم 070343 وتاريخ 2006/02/18م ، �سادرة يف اجلزائر ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن )عبارة - 12
"مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف "اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، 

وخدمات الإيواء املوؤقت.
م�سجلة بالرقم 34980 وتاريخ 2007/07/17م ، �سادرة يف ال�سودان ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن )كلمة - 13

وخدمات  وامل�سروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات  احلماية  ت�سمل  مميز(،  ب�سكل  "اآر" بالالتينية  احلرف  يتو�سطهما  وبالالتينية،  "ريدان" بالعربية 
الإيواء املوؤقت.

م�سجلة بالرقم 552/49 وتاريخ 1421/09/07هـ )املوافق 2000/12/03م(، �سادرة من وزارة التجارة وال�ستثمار – اإدارة العالمات التجارية ملدة - 14
)10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )42( وهي عبارة عن )عبارة "مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وعبارة "ريدان ري�ستورن�س" بالالتينية، 
يتو�سطهما احلرف "اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل 

والأبحاث ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير اأجهزة وبرامج احلا�سب الآيل، خدمات قانونية.
م�سجلة بالرقم 102003 وتاريخ 2006/02/17م، �سادرة يف مملكة املغرب ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن - 15

"اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة  "مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف  )عبارة 
وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

م�سجلة بالرقم 28886 وتاريخ 2006/12/24م، �سادرة يف جمهورية اليمن ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن - 16
"اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة  "مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف  )عبارة 

وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.
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عبارة عن - 17 وهي  رقم )43(  بالفئة  ت�سجيلها  ومت  �سنوات  ع�سر  ملدة )10(  تون�س  �سادرة يف  2006/02/24م،  وتاريخ   EE060405 بالرقم  م�سجلة 
"اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة  "مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف  )عبارة 

وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.
م�سجلة بالرقم 113559 وتاريخ 2009/05/03م، �سادرة يف �سوريا ملدة )7( �سبع �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن )عبارة - 18

"مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف "اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، 
وخدمات الإيواء املوؤقت.

م�سجلة بالرقم 38981 وتاريخ 2006/02/15م، �سادرة يف عمان ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن )عبارة - 19
"مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف "اآر" بالالتينية ب�سكل مميز (، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، 

وخدمات الإيواء املوؤقت.
م�سجلة بالرقم 10569 وتاريخ 2008/10/21م، �سادرة يف فل�سطني ملدة )7( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن )عبارة - 20

"مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف "اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، 
وخدمات الإيواء املوؤقت.

م�سجلة بالرقم 12208 وتاريخ 2006/02/27م، �سادرة يف فل�سطني ملدة )7( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن )عبارة - 21
"مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف "اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، 

وخدمات الإيواء املوؤقت.
م�سجلة بالرقم 38607 وتاريخ 2007/11/26م، �سادرة يف قطر ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن )عبارة - 22

"مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف "اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، 
وخدمات الإيواء املوؤقت.

م�سجلة بالرقم 105542 وتاريخ 2006/03/01م، �سادرة يف لبنان ملدة )15( خم�س ع�سرة �سنة ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي عبارة عن )عبارة - 23
"مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف "اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، 

وخدمات الإيواء املوؤقت.
م�سجلة بالرقم 183230 وتاريخ 2007/11/06م، �سادرة يف جمهورية م�سر العربية ملدة )10( ع�سر �سنوات ومت ت�سجيلها بالفئة رقم )43( وهي - 24

عبارة عن )عبارة "مطابخ ومطاعم ريدان" بالعربية وبالالتينية، يتو�سطهما احلرف "اآر" بالالتينية ب�سكل مميز(، ت�سمل احلماية خدمات توفري 
الأطعمة وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

التقاضي 4 -  1

اأو �سدها قد يكون لها تاأثري جوهري على  حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه فاإن �سركة مطابخ ومطاعم ريدان لي�ست طرفًا باأي دعوى ق�سائية مقامة من قبلها 
اأعمالها.
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استخدام متحصالت الطرح. 11
تبلغ القيمة املتوقعة لإجمايل متح�سالت الطرح مبلغ )216.000.000( ريال �سعودي، �سيدفع منها تقريبا )5.236.334( ريال �سعودي كم�ساريف وتكاليف مت 
حتملها لالإ�سدار، والتي ت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل، وامل�ست�سار القانوين للطرح، وم�ست�سار العناية املهنية املايل وتكاليف الت�سويق والطباعة والتوزيع، وامل�ساريف 
اأي من امل�ساريف املتعلقة بالطرح واإمنا �سيتم خ�سمها من متح�سالت الطرح،  اأن ال�سركة لن تتحمل  اإلى  والتكاليف الأخرى املتعلقة بالطرح. جتدر الإ�سارة 

و�سيقوم امل�ساهمون البائعون ب�سداد م�ساريف الطرح التي حتملتها ال�سركة عنهم فور النتهاء من عملية الطرح.

هذا و�سيتم توزيع �سايف متح�سالت الطرح واملقدرة بحوايل )210.763.666( ريال �سعودي على امل�ساهمني البائعني كل ح�سب الن�سبة التي ميتلكها يف راأ�س مال 
ال�سركة، ولن ت�ستلم ال�سركة اأي مبلغ من متح�سالت الطرح ل�ستخدامها يف متويل اأي م�ساريع م�ستقبلية. 
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إفادات الخبراء. 12
قدم جميع امل�ست�سارين الواردة اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )هـ( و)و( موافقتهم اخلطية على الإ�سارة اإلى اأ�سمائهم وعناوينهم و�سعاراتهم وعلى ن�سر اإفاداتهم يف 
ن�سرة الإ�سدار، ومل يقم اأي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه. كما اأن جميع امل�ست�سارين والعاملني لديهم – من �سمن فريق العمل القائم على 
تقدمي خدمات لل�سركة – اأو اأقاربهم ل ميلكون اأي اأ�سهم يف ال�سركة ولي�س لأي منهم م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة اأو �سركاتها التابعة كما يف تاريخ ن�سرة 

الإ�سدار هذه مبا قد يوؤثر على ا�ستقالليتهم.
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة. 12
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة يف ال�سركة بالآتي:

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة وال�سركة التابعة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل الـ)12( �سهرا الأخرية. �
مل متنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة وال�سركة التابعة خالل ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ طلب  �

الت�سجيل و قبول الإدراج فيما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي �سهم.
مل يكن هناك اأي تغري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل و التجاري للم�سدر وال�سركة التابعة لها خالل ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ طلب الت�سجيل و  �

قبول الإدراج.
بخالف ماورد يف �سفحة )ي( من هذه الن�سرة، لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة. �

يتعهد اأع�ساء جمل�س الإدارة يف ال�سركة بالآتي:

املبا�سرة باإجراءات التنازل عن اإيجار قطعة الأر�س رقم 0150F07:017-031 من م�سنع من�سور عو�س اهلل ال�سلمي للحلويات اإلى ال�سركة و اإلغاء  �
العقد ال�سابق املربم مع مدن ل�ستئجار اأر�س �سناعية.
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مصاريف الطرح. 14
�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون كافة التكاليف املتعلقة بالطرح والتي من املتوقع اأن تبلغ حوايل )5.236.334( ريال �سعودي حيث �سيتم خ�سمها من اإجمايل 
متح�سالت الطرح البالغة )216.000.000( ريال �سعودي، وتت�سمن م�ساريف الطرح اأتعاب امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين وم�ست�سار العناية املهنية املايل 

وامل�ساريف الأخرى املتعلقة بالطرح.

ب�سداد  البائعون  امل�ساهمون  و�سيقوم  الطرح  �سيتم خ�سمها من متح�سالت  واإمنا  بالطرح  املتعلقة  امل�ساريف  اأي من  تتحمل  لن  ال�سركة  اأن  الذكر  هذا ويجدر 
م�ساريف الطرح التي حتملتها ال�سركة عنهم فور النتهاء من عملية الطرح. 
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شروط وأحكام وتعليمات الطرح. 14
تقدمت ال�سركة بطلب الت�سجيل وقبول الإدراج ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية ال�سادرة عن الهيئة يف اململكة ومتت املوافقة على ن�سرة 

الإ�سدار وكافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها الهيئة. وقد مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم يف ال�سوق املوازية.

 الطرح  1 - 14

يتكون الطرح من �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون األف )6.750.000( �سهم عادي مدفوع بالكامل وبقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم 
الواحد متثل 30% من راأ�س مال ال�سركة، والتي �سيتم طرحها ب�سعر )32( ريال �سعودي لل�سهم الواحد، وبقيمة اجمالية قدرها )216.000.000( ريال �سعودي.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 2 - 14

يقت�سر الطرح على ال�سرائح التالية:

اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س.- 1
عمالء �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة اأعمال االإدارة �سريطة اأن يكون ال�سخ�ص املرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من اتخاذ القرارات اخلا�سة - 2

بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة الى احل�سول على موافقة م�سبقة منه. 
حكومة اململكة، اأو اأي جهة حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، واأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز الإيداع.- 3
ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال الدارة.- 4
ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.- 5
�سناديق ال�ستثمار.- 6
م�ستثمرون اأجانب موؤهلون. - 7
اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع.- 8
اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية: اأ( اأن يكون قد قام ب�سفقات - 9

يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل عن ع�سر �سفقات يف كل ربع �سنة خالل الثني ع�سرة �سهرًا 
املا�سية. ب( اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سرة �سهرًا املا�سية. ج( اأن يكون حا�ساًل على 

ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.- 10

�سوف تتوفر مناذج طلبات الكتتاب للمكتتبني خالل فرتة الطرح لدى مدير الكتتاب، ويتعني على املكتتب ا�ستيفاء طلبات الكتتاب وفقا للتعليمات املبينة يف ن�سرة 
االإ�سدار ومنوذج االكتتاب. ويجب على كل مكتتب اأن يوافق على كل ال�سروط واالأحكام واأن ي�ستكمل كافة االأق�سام ذات ال�سلة يف منوذج طلب االكتتاب. حتتفظ 
ال�سركة باحلق يف رف�ص اأي منوذج طلب اكتتاب، جزئيا اأو كليا، يف حالة عدم الوفاء باأي من �سروط االكتتاب واأحكامه اأو عدم اتباع التعليمات ح�سب االأ�سول ويف 
حينه. ليجوز اإدخال تعديالت على منوذج طلب الكتتاب اأو �سحبه مبجرد تقدميه. وعالوة على ذلك، متثل منموذج طلب الكتتاب، فور تقدميه، اتفاقا ملزما 

قانونيا بني املكتتب وال�سركة.

فترة الطرح وشروطه 2 - 14

�سيبداأ امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب للطرح با�ستالم مناذج طلب الكتتاب بدءا من يوم الأحد 1438/05/08 هـ )املوافق 2017/02/05م( ولغاية يوم اجلمعة 
1438/05/13هـ )املوافق 2017/02/10م(. يف حالة عدم اكتمال اأو عدم �سحة املعلومات املقدمة يف منوذج طلب الكتتاب، يعترب منوذج طلب الكتتاب لغيا. 

يجب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة الطرح مرفقا بامل�ستندات املطلوبة وح�سب ال�سروط املذكورة يف منوذج االكتتاب.

التخصيص ورد الفائض  4 - 14

النهائي يوم الثنني  �سيقوم امل�ست�سار املايل بفتح ح�ساب امانة ويجب على كل مكتتب ايداع مبالغ الكتتاب يف هذا احل�ساب. و�سيتم الإعالن عن التخ�سي�س 
1438/05/16هـ )املوافق 2017/02/13م( ورد فائ�س الكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س 1438/05/19 هـ )املوافق 2017/02/16 م(
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الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه 4 - 14

تعليق اإلدراج أو إلغائه

يجوز للهيئة تعليق الإدراج اأو اإلغائه يف اأي وقت ح�سبما تراه منا�سبا يف اأي من احلالت الآتية:- 1
اإذا راأت �سرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين �
اإذا اأخفق امل�سدر اإخفاقا تراه الهيئة جوهريا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد اأي مقابل مايل اأو غرامات للهيئه يف  �

مواعيده
اإذا راأت اأن م�ستوى عمليات امل�سدر اأو اأ�سوله لت�سوغ التداول امل�ستمر لأوراقه املالية يف ال�سوق املوازية �
اإذا راأت اأن امل�سدر اأو اأعماله مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار اإدراج اأوراقه املالية يف ال�سوق املوازية �

اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

ليجوز مل�سدر اأدرجت اأوراقه املالية يف ال�سوق املوازية اإلغاء الطرح اأو تعليقه اإل مبوافقة �سابقة من الهيئة، ويجب على امل�سدر تزويد الهيئة باملعلومات - 1
الآتية:
الأ�سباب املحددة لطلب الإلغاء اأو التعليق �
ن�سخة من الإعالن عن �سبب الإعالن �
ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من اأي وثيقة مر�سلة اإلى امل�ساهمني، اإذا كان اإلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ اأو اأي اإجراء اآخر يتخذه  �

امل�سدر
يجب على امل�سدر بعد احل�سول على موافقة الهيئة على اإلغاء الإدراج، احل�سول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك- 2
عندما يتم تعليق اأو اإلغاء الإدراج بناء على طلب امل�سدر، يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن عن �سبب التعليق اأو الإلغاء واملدة املتوقعة - 3

للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق اأو الإلغاء الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر
يجوز للهيئة اأن تقبل وترف�س طلب التعليق اأو الإلغاء ح�سب تقديرها - 4

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها 4 - 14

مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم مبا يف ذلك:

قرار جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سادر بتاريخ 1438/04/13هـ )املوافق 2017/01/11م(- 1
1438/05/02هـ - 2 بتاريخ  املالية  ال�سوق  هيئة  موقع  على  عنها  املعلن  الطرح  اأ�سهم  اإدراج  وقبول  ت�سجيل  على  املالية  ال�سوق  هيئة  موافقة 

)املوافق 2017/01/30م(

إفادة 4 - 14

لي�س هناك اأي ترتيبات قائمة ملنع الت�سرف يف اأي اأ�سهم من اأ�سهم ال�سركة.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب. 14

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب: 1 - 14

مبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب، فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف منوذج طلب الكتتاب. �
اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها.  �
املوافقة على النظام االأ�سا�سي لل�سركة وال�سروط الواردة يف ن�سرة االإ�سدار. �
عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غري  �

�سحيحة اأو غري كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�سافتها يف الن�سرة.
اأنه مل ي�سبق له ولأي من اأفراد عائلته امل�سمولني يف منوذج طلب الكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة ويوافق على اأن لل�سركة احلق  �

يف رف�س طلبات الكتتاب املزدوجة.
قبوله االأ�سهم املخ�س�سة مبوجب منوذج طلب االكتتاب وقبوله كافة �سروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�سرة االإ�سدار. �
�سمان عدم اإلغاء اأو تعديل طلب الكتتاب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �

عمليات التخصيص 2 - 14

النهائي ورد فائ�س  التخ�سي�س  الإعالن عن  اإيداع مبالغ الكتتاب يف هذا احل�ساب. و�سيتم  اأمانة ويجب على كل مكتتب  امل�ست�سار املايل بفتح ح�ساب  �سيقوم 
الكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س 1438/05/19 هـ )املوافق 2017/02/16هـ(

سوق األسهم السعودية )تداول(: 2 - 14

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين، وبداأ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1990م. تتم عملية 
التداول من خالل نظام اإلكرتوين متكامل ابتداًء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من اأيام الأ�سبوع من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س 
على فرتة واحدة من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3 ع�سرًا ويتم خاللها تنفيذ الأوامر. اأما خارج هذه الأوقات في�سمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من 

ال�ساعة 9:30 �سباحًا وحتى ال�ساعة 10 �سباحًا.

ويتم تنفيذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل وهي الأوامر امل�ستملة 
على اأف�سل الأ�سعار، وتليها الأوامر حمددة ال�سعر، ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت الإدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت، ويتم توفري بيانات ال�سوق ب�سكل فوري ملزودي 
املعلومات املعروفني مثل "رويرتز". وتتم ت�سوية ال�سفقات اآليًا خالل اليوم. اأي اأن نقل امللكية لالأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

وينبغي على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين عرب نظام "تداول". ويتولى نظام تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق، بهدف 
�سمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي  4 - 14

يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�س النهائي لتلك الأ�سهم، واإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة، وتعترب التواريخ والأوقات املذكورة يف 
هذه الن�سرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدلل فقط وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

ول ميكن التداول يف الأ�سهم املطروحة اإل بعد اعتماد تخ�سي�س الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف "تداول"، وت�سجيل ال�سركة واإدراج اأ�سهمها يف ال�سوق املوازية. 
ويحظر التداول يف اأ�سهم ال�سركة حظرًا تامًا قبل التداول الر�سمي، ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك الأن�سطة املحظورة من التداول امل�سوؤولية الكاملة 

عنها. ولن تتحمل ال�سركة اأو اأي من م�ست�ساريها اأية م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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إجراءات عدم اكتمال الطرح. 14
اإذا مل يكتمل الطرح يف التاريخ املحدد لنتهاء عملية الطرح املبني يف ن�سرة الإ�سدار املقدمة لهيئة ال�سوق املالية، وجب على امل�ست�سار املايل اأن يقدم للهيئة خالل 

ع�سرة )10( اأيام من انتهاء فرتة الطرح اإ�سعارًا كتابيًا موقعًا منه يوؤكد فيه عدم اكتمال الطرح. 

وتوؤكد ال�سركة التزامها باأي قرار اأو تعليمات اأو اإجراءات ت�سدر من هيئة ال�سوق املالية يف حال عدم اكتمال الطرح.
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المستندات المتاحة للمعاينة8 18
�شتكون جميع م�شتندات ال�شركة املتعلقة بطرح اأ�شهم ال�شركة وقبول اإدراجها يف ال�شوق املوازية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�شي لل�شركة الواقع يف جدة، حي 
ال�شاعة  ال�شاعة 8:00 �شباحًا وحتى  ال�شعودية، وذلك بني  العربية  اململكة  اأحمد موته، �ص.ب. 13868، جدة 21323،  ال�شربتلي مالك  �شارع عبداهلل  ال�شفا، 
اإلى  اأيام العمل )من الأحد  4:00 ع�شرًا ابتداًء من يوم 1438/05/03هـ )املوافق 2017/01/31م( حتى 1438/05/13هـ )املوافق 2017/02/10م( خالل 

اخلمي�ص(، على األ تقل تلك الفرتة عن �شبعة )7( اأيام قبل نهاية فرتة الطرح. ومن تلك امل�شتندات على �شبيل املثال ل احل�شر:

النظام الأ�شا�شي لل�شركة وم�شتندات التاأ�شي�ص الأخرى.- 1
اأي م�شتند اأو اأمر يجيز طرح الأ�شهم على اجلمهور.- 2
تقرير تقومي الأوراق املالية لل�شركة.- 3
جميع التقارير وامل�شتندات الأخرى املتعلقة بالطرح، وتقديرات القيمة والبيانات والتقارير واملوافقات التي يعدها اأي خبري اأو م�شت�شار اأو اأي م�شتند - 4

مت الإ�شارة اإليه يف ن�شرة الإ�شدار.
القوائم املالية املراجعة لل�شركة لآخر �شنة مالية ت�شبق مبا�شرة ن�شر ن�شرة الإ�شدار، اإ�شافة اإلى اأحدث قوائم مالية اأولية.- 5
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تقرير المحاسب القانوني. 15
املحا�سب  يقوم  و �سوف  العالقة.  اللوائح ذات  و  االأنظمة  املطلوبة يف  لل�سروط  لل�سركة و مت تعيني حما�سب قانوين م�ستويف  ال�سابق  القانوين  املحا�سب  تغيري  مت 

القانوين اجلديد بتقدمي القوائم املالية لل�سركة يف ال�سنة املنتهية يف 2016/12/31م.

الملحق )1(: القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 21 ديسمبر 14 2م 1 - 15
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