نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت بموجب القرار الوزاري رقم /97ق وتاريخ
1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) مقيدة في السجل التجاري لمدينة
الرياض بالرقم  1010168969وتاريخ 1422/06/20هـ (الموافق 2001/09/08م)
طرح عشرة ماليين وستمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة واثنين وتسعين ()10,633,392
سهماً عادياً تمثل  %41.699من رأس مال شركة اآلمار الغذائية لالكتتاب العام بسعر
طرح قدره مائة وخمسة عشر ( )115ريال سعودي للسهم الواحد.
فترة الطرح :يومان ( )2تبدأ من يوم األربعاء بتاريخ 1443/12/21هـ
(الموافق 2022/07/20م) وتنتهي في يوم الخميس بتاريخ
1443/12/22هـ (الموافق 2022/07/21م)

المستشار المالي ومدير سجل االكتتاب ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة

شركة اآلمار الغذائية (ويشار إليها فيما يلي بـ «الشركة») هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت بموجب
القرار الوزاري رقم /97ق وتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) مقيدة في السجل التجاري لمدينة
الرياض بالرقم  1010168969وتاريخ 1422/06/20هـ (الموافق 2001/09/08م) وعنوانها المسجل هو شارع األمير
سلطان بن عبدالعزيز ،حي العليا ،ص.ب ،4748 .مدينة الرياض ،11412 ،المملكة العربية السعودية.
الجماز» تحت اسم «مؤسسة الخدمات التموينية» ،مقيدة في
ابتدأت الشركة نشاطاتها كفرع لـ «مؤسسة
ّ
السجل التجاري لمدينة الرياض برقم  004/1010008800وتاريخ 1405/10/22هـ (الموافق 1985/07/11م) .بتاريخ
1419/07/01هـ (الموافق 1998/10/21م) ،تحولت مؤسسة الخدمات التموينية المتخصصة من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم «شركة الخدمات التموينية المحدودة المتخصصة» برأس مال
قدره اثنين وستين مليون ( )62,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى اثنين وستين ألف ()62,000
حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة .بتاريخ 1422/06/20هـ (الموافق
2001/09/08م) ،تحولت شركة الخدمات التموينية المتخصصة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى مؤسسة فردية
الجماز» مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم  .1010008800بتاريخ 1432/04/11هـ
باسم «مؤسسة
ّ
الجماز من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم
(الموافق 2011/03/16م) ،تحولت مؤسسة
ّ
مقسم إلى مائة
«شركة اآلمار الغذائية» برأس مال قدره مائة ألف ( )100,000ريال سعودي مدفوع بالكامل،
ّ
( )100حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة ،وتم قيدها
في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  .1010168969وبتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م)،
تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم /97ق
بتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) القاضي بإعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة برأس مال
قدره خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسمائة ألف ( )500,000سهماً عادياً
بقيمة اسمية متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .تم زيادة رأس مال الشركة عدة مرات منذ
تأسيسها ،حيث تمت أول زيادة لرأس مال الشركة بتاريخ 1432/12/02هـ (الموافق 2011/10/29م) من مائة ألف
( )100,000ريال سعودي إلى خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة آالف
( )5,000حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي لكل حصة ،وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها
أربعة ماليين وتسعمائة ألف ( )4,900,000ريال سعودي عن طريق رسملة جزء من أرصدة الحساب الجاري للمساهمين.
وبتاريخ 1442/11/06هـ (الموافق 2021/06/16م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس
مال الشركة من خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي إلى مائتين واثنين وخمسين مليون ( )252,000,000ريال
سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة وعشرين مليون ومائتي ألف ( )25,200,000سهماً عادياً بقيمة اسمية
متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم ،وقد تم استيفاء الزيادة في رأس المال البالغ قدرها مائتين
وسبعة وأربعين مليون ( )247,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة مبلغ خمسة وتسعين مليون وسبعمائة وواحد
وثالثين ألف ومائة وواحد وأربعين ( )95,731,141ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة ورسملة مبلغ مائة
وواحد وخمسين مليون ومائتين وثمانية وستين ألف وثمانمائة وتسعة وخمسين ( )151,268,859ريال سعودي من
حساب مساهمة في رأس مال الشركة .وبتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) ،وافقت الجمعية العامة
غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من مائتين واثنين وخمسين مليون ( )252,000,000ريال سعودي إلى
مائتين وخمسة وخمسين مليون ( )255,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة وعشرين مليون
وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً بقيمة اسمية متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم،
وقد تم استيفاء الزيادة البالغ قدرها ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة مبلغ ثالثة ماليين
( )3,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة (وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركةُ ،يرجى
مراجعة القسم رقم « 2-1-4تاريخ الشركة وتطور هيكل ملكية الشركة ورأس مالها» من هذه النشرة).
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين وخمسة وخمسين مليون ( )255,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل،
مقسم إلى خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً بقيمة اسمية متساوية مدفوعة
ً
مجتمعة بـ «األسهم»).
بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار إليها فيما يلي
تتمثل عملية الطرح العام األولي (ويشار إليها فيما يلي بـ «الطرح») في طرح عشرة ماليين وستمائة وثالثة
ً
مجتمعة بـ «أسهم
وثالثين ألف وثالثمائة واثنين وتسعين ( )10,633,392سهماً عادياً (ويشار إليها فيما يلي
الطرح» ولكل منها منفرداً بـ «سهم طرح») بسعر طرح قدره مائة وخمسة عشر ( )115ريال سعودي للسهم
الواحد وبقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار إليه فيما يلي بـ «سعر الطرح»).
وتمثل أسهم الطرح بمجملها ما نسبته  %41.699من رأس مال الشركة.
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (ويشار إليهم فيما يلي بـ «المستثمرين»):
الشريحة (أ) :الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً
لتعليمات بناء سجل األوامر ُ(يرجى مراجعة القسم رقم « 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة) (ويشار
إليهم مجتمعين بـ «الفئات المشاركة» وإلى كل منهم منفرداً بـ «الفئة المشاركة») .ويبلغ عدد أسهم الطرح
التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة عشرة ماليين وستمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة واثنين وتسعين
( )10,633,392سهماً من أسهم الطرح تمثل  %100من إجمالي أسهم الطرح ،ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء
فترة اكتتاب األفراد .وفي حال قيام المكتتبين األفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) باالكتتاب بكامل أسهم
الطرح المخصصة لهم ،يحق للمستشار المالي ،بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين ،تخفيض عدد األسهم
المخصصة للفئات المشاركة إلى تسعة ماليين وخمسمائة وسبعين ألف وثالثة وخمسين ( )9,570,053سهماً من
أسهم الطرح كحد أدنى تمثل  %90من إجمالي أسهم الطرح.
الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة
قصر من زوج غير سعودي ،حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم
السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ

لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة إلى أي شخص
طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى
إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ «المكتتبين األفراد»
وإلى كل منهم منفرداً بـ «المكتتب الفرد» ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ «المكتتبين») .ويعد الغياً
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي
حال االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط .وسيتم تخصيص
مليون وثالثة وستين ألف وثالثمائة وتسعة وثالثين ( )1,063,339سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل
 %10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد ،على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة
لها .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم ،فيحق للمستشار المالي،
بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين ،تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد
األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم.
سوف يتم طرح أسهم الطرح على بعض المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة و/أو المستثمرين األجانب الذين
يتواجدون خارج الواليات المتحدة األمريكية من خالل إبرام اتفاقيات المبادلة ( ،)SWAPوسوف يتم اكتتاب هذه
الفئة خارج األراضي األمريكية وفقاً لالئحة «إس» الصادرة بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لعام 1933م
وتعديالته (ويشار إليه فيما يلي بـ «قانون األوراق المالية األمريكي») .لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح بموجب
قانون األوراق المالية األمريكي أو بموجب أي قانون آخر في الواليات المتحدة األمريكية .وال يجوز اعتبار هذا
الطرح كعرض بيع أوراق مالية أو دعوة لتقديم عرض لشرائها في أي دولة ال يكون فيها ذلك نظامياً .
تمتلك كل من شركة ميدو العربية السعودية وشركة ميدو هولدينغز (كايمن) ليمتد (ويشار إليهم فيما يلي بـ
«المساهمين البائعين»)  %41,699من أسهم الشركة قبل الطرح .وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين
البائعين وفقاً للجدول رقم « ٢-١كبار المساهمين بشكل مباشر وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد
الجماز وإخوانه ما نسبته
الطرح» من هذه النشرة .وبعد استكمال عملية الطرح ،ستمتلك شركة عبدالعزيز إبراهيم
ّ
 %57.124من األسهم وبالتالي ستحتفظ بحصة مسيطرة في الشركة .وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح – بعد
خصم مصاريف الطرح – (ويشار إليها فيما يلي بـ «صافي متحصالت الطرح») على المساهمين البائعين وفقاً
لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح ،ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي متحصالت الطرح (للمزيد من
المعلومات حول متحصالت الطرحُ ،يرجى مراجعة القسم رقم « 8استخدام متحصالت الطرح» من هذه النشرة).
وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهد التغطية (للمزيد من المعلومات حول التعهد بالتغطيةُ ،يرجى
مراجعة القسم رقم « 13التعهد بتغطية الطرح» من هذه النشرة) .علماً بأنه يحظر على شركة عبدالعزيز إبراهيم
الجماز وإخوانه بصفتها مساهماً كبيراً في الشركة بعد الطرح التصرف في أسهمها لمدة ستة ( )٦أشهر (ويشار
ّ
إليها فيما يلي بـ «فترة الحظر») من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (ويشار إليها فيما
يلي بـ «تداول» أو «السوق المالية») كما هو موضح في الصفحة رقم (م) من هذه النشرة .إن المساهمين الكبار
الجماز وإخوانه ،وشركة ميدو
في الشركة والذين يملكون  ٪٥أو أكثر من أسهمها هم :شركة عبدالعزيز إبراهيم
ّ
العربية السعودية ،وشركة ميدو هولدينغز (كايمن) لمتد (ويشار إليهم فيما يلي بـ «كبار المساهمين») ،ويوضح
الجدول « ٢-١كبار المساهمين بشكل مباشر وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح» من هذه النشرة
نسب ملكيتهم في رأس مال الشركة.
تبدأ فترة الطرح من يوم األربعاء بتاريخ 1443/12/21هـ (الموافق 2022/07/20م) ،وتستمر لمدة يومان (، )2
شاملة يوم إغالق االكتتاب وهو يوم الخميس بتاريخ 1443/12/22هـ (الموافق 2022/07/21م) (ويشار إليها
فيما يلي بـ «فترة الطرح») ،حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المكتتبين األفراد
في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة المدرجة في الصفحة (ح) من هذه النشرة (ويشار إليها فيما يلي بـ
«الجهات المستلمة») خالل فترة الطرح أو عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابعة
للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها (للمزيد من المعلوماتُ ،يرجى مراجعة القسم
رقم « 2-3-17االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد» من هذه النشرة) .ويمكن للفئات المشاركة تسجيل طلباتهم
في أسهم الطرح من خالل مدير سجل االكتتاب خالل عملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على
المكتتبين األفراد ،واالكتتاب في أسهم الطرح خالل فترة الطرح على المكتتبين األفراد.
يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب االكتتاب بعدد عشرة ()10
أسهم كحد أدنى وثالثمائة ألف ( )300,000سهماً كحد أقصى .علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب هو
بناء
عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب فرد .وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي ً
على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها .وإذا تجاوز عدد المكتتبين
األفراد مائة وستة آالف وثالثمائة وثالثة وثالثين ( )106,333مكتتب ،فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص،
وسيتم التخصيص وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية
تخصيص األسهم االختيارية .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو
استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العالقة .وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب
في موعد أقصاه 1443/12/27هـ (الموافق 2022/07/26م) (لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى مراجعة قسم
«التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في الصفحة رقم (ن) والقسم رقم « 17شروط وأحكام االكتتاب» من
هذه النشرة).
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية ،ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد ،ويحق لكل مساهم في
الشركة (ويشار إليه فيما يلي بـ «المساهم») حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين (ويشار إليها فيما
يلي بـ «الجمعية العامة») والتصويت فيها ،ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية .وتستحق أسهم
الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه (ويشار إليها فيما يلي بـ «النشرة»)
والسنوات المالية التي تليها (للمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع األرباحُ ،يرجى مراجعة القسم رقم 7
«سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).
سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح .وقد
لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم
ً
تقدمت الشركة بطلب لدى الهيئة لتسجيل األسهم وطرحها ،كما تقدمت بطلب إلدراج أسهمها إلى السوق
المالية .وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة
والحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية الطرح ،بما في ذلك هذه النشرة .ومن المتوقع أن يبدأ تداول
األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية
ذات العالقة ُ(يرجى مراجعة قسم «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في الصفحة رقم (ن) من هذه النشرة).
وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق المالية ،سوف يُ سمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها إقامة
نظامية والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون بالتداول في
األسهم بعد بدء تداولها في السوق المالية .كما سيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل (ويشار إليه فيما يلي
بـ «المستثمر األجنبي المؤهل») التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية
األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة (المعرفة في القسم رقم « 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).
كما يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة (ويشار إلى هؤالء
األفراد وهذه المؤسسات فيما يلي بـ «المستثمرين األجانب») االستحواذ على المنفعة االقتصادية لألسهم عن
طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة ( )SWAPمن خالل إحدى مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل
الهيئة (ويشار إليهم فيما يلي بـ «مؤسسات السوق المالية») لشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول
فيها لصالح المستثمرين األجانب .وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة ( ،)SWAPسوف يتم تسجيل
مؤسسات السوق المالية كمالكين نظاميين لتلك األسهم.
ينطوي االكتتاب في أسهم الطرح على مخاطر وأمور غير مؤكدة .يجب على الراغبين في االكتتاب في أسهم
الشركة قراءة ودراسة قسم «إشعار مهم» في الصفحة رقم (أ) والقسم رقم « 2عوامل المخاطرة» الواردين
في هذه النشرة بدقة قبل اتخاذهم قراراً باالستثمار في أسهم الطرح.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج األوراق المالية
بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (د)
مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء
جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة
واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها،
وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/11/08هـ (الموافق 2022/06/07م)

إشعار مهم
تحتوي هذه النشرة على معلومات تفصيلية وافية عن الشركة وأسهم الطرح .وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح ،سوف تتم معاملة المستثمرين
من الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد على أساس أن طلباتهم تستند فقط إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ
منها من الجهات المستلمة أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة ( )www.alamar.comأو الموقع اإللكتروني للهيئة ()www.cma.org.sa
الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) ( )www.saudiexchange.comأو الموقع اإللكتروني للمستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير
سجل االكتتاب ومتعهد التغطية (.)www.hsbcsaudi.com
وقد قامت الشركة بتعيين إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي لعملية الطرح (ويشار إليه فيما يلي بـ «المستشار المالي») ومديراً لالكتتاب
(ويشار إليه فيما يلي بـ «مدير االكتتاب») ومديراً لسجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليه فيما يلي بـ «مدير سجل االكتتاب») ومتعهداً لتغطية الطرح (ويشار
إليه فيما يلي بـ «متعهد التغطية») فيما يتعلق بأسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة ،ويتحمل أعضاء
مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم (د) من هذه النشرة ،مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة في
هذه النشرة ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم
تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.
وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها ،إال أن جزءاً
كبيراً من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو المساهمين البائعين أو أعضاء

مجلس اإلدارة أو أي من المستشارين الواردة أسماؤهم في الصفحات رقم (و) و (ز) من هذه النشرة ،أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق
والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة أو أي من مستشاريها ،وبالتالي ال يمكن
تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها.

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم
بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق
سيطرة الشركة (وللمزيد من التفاصيل ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة) .وال يجب اعتبار أو تفسير أو االعتماد بأي
شكل على تحرير هذه النشرة وال على أي اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها كوعد أو بيان فيما يتعلق باألرباح
أو النتائج أو األحداث المستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة أو المساهمين البائعين أو أي من مستشاريهم لالكتتاب في أسهم الطرح .وتعتبر المعلومات التي
تحتوي عليها هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ بعين االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات
االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح ،ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة قبل
اتخاذ قراره باالستثمار بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح لتقييم مدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات المدرجة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع
واالحتياجات المالية الخاصة به .قد يكون االستثمار في أسهم الطرح مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم ،ويجب على المستثمرين المحتملين عدم
االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف
الخاصة ألولئك المستثمرين.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة مجموعة من الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر
(لمزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).
قصر من
الشريحة (ب) المكتتبين األفراد :ويشمل ذلك األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
زوج غير سعودي ،حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة
إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق
لهم فتح حساب استثماري .ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال
االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.
ال تمثل هذه النشرة عرضاً لبيع أو طلباً لعرض شراء أي من أسهم الطرح من قبل أي شخص في أي بلد ال يجيز فيها النظام المعمول به في ذلك البلد
لمثل ذلك الشخص تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب .يتم طرح أسهم الطرح خارج الواليات المتحدة األمريكية من خالل صفقات خارجية بنا ًء على أنظمة
األوراق المالية ذات الصلة.

أ
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كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء الفئات المشاركة التي يحق لها المشاركة
في بناء سجل األوامر وفقاَ لتعليمات بناء سجل األوامر و/أو المستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة ( )SWAPعلى أن يتم مراعاة األنظمة
والتعليمات المنظمة لذلك .وتطلب الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي من مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي
تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها .يتعين على كل مكتتب فرد مؤهل وفئة مشاركة مؤهلة قراءة النشرة بالكامل والحصول على مشورة
من محاميهم ومستشاريهم الماليين وأي مستشارين مهنيين تابعين لهم يما يخص االعتبارات النظامية والضريبية والتنظيمية واالقتصادية المتعلقة
باستثمارهم في األسهم ،وسوف يتحملون شخصياً الرسوم المرتبطة بتلك المشورة فيما يخص كل المسائل المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح .وال
يمكن للشركة ومستشاريها تقديم أي ضمانات من ناحية تحقيق األرباح.

معلومات عن السوق والقطاع
تم الحصول على المعلومات والبيانات الواردة في القسم رقم « 3معلومات عن السوق والقطاع» من هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه
الشركة من تقرير دراسة السوق المعد بتاريخ 1443/01/16هـ (الموافق 2021/08/24م) من قبل مستشار دراسة السوق وهو شركة آرثر دي ليتل ميدل
إيست م.ح-ذ.م.م (ويشار إليه فيما يلي بـ «مستشار دراسة السوق»).
شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست م.ح.-ذ.م.م هي إحدى الشركات المستقلة المتخصصة في تقديم خدمات أبحاث السوق االستراتيجية .ولقد تأسست في
عام 1886م ويقع مقرها الرئيسي في بروكسل ،بلجيكا ولديها نطاق واسع من العمالء.
يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها أو استخراجها من مصادر أخرى ،بما في ذلك تقرير
دراسة السوق الذي أعده مستشار دراسة السوق هي معلومات موثوقة بحد ذاتها ويمكن االعتماد عليها .إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل
مستقل من قبل الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها (باستثناء مستشار دراسة السوق) أو المساهمين البائعين ،وبالتالي ال يمكنهم تقديم أي
ضمان بشأن دقتها أو صحتها أو اكتمالها.
ال يملك مستشار دراسة السوق أو أي من مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة والشركات
التابعة .وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استخدام بيانات أبحاث السوق بالشكل والطريقة الواردة في هذه النشرة ،ولم يسحب
تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

المعلومات المالية واإلحصائية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م واإليضاحات المرفقة بها ،وفقاً لمعايير
المحاسبة الدولية ( .)IFRSوقد تم مراجعة القوائم المالية الموحدة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م من قبل كي
بي إم جي لالستشارات المهنية (ويشار إليه فيما يلي بـ «مراجع الحسابات») .وتم إدراج هذه القوائم المالية في القسم رقم « 19القوائم المالية وتقرير
المحاسب القانوني حولها» من هذه النشرة .وتنشر الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي.
إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح ،وعليه فإنه في حال تم جمع
األرقام الواردة في الجداول ،قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في النشرة.

ب
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التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق
المتاحة للعامة .وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال
أي من هذه التوقعات أو التقديرات.
تشكل أو يمكن اعتبار بعض التوقعات البيانات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية» ويمكن بشكل عام أن يستدل على تلك اإلفادات المستقبلية من
خالل استخدامها لبعض الكلمات مثل «يخطط»« ،يعتزم»« ،ينوي»« ،يقدر»« ،يعتقد»« ،يتوقع»« ،من المتوقع»« ،يمكن»« ،من الممكن»« ،يحتمل»« ،من
المحتمل»« ،سوف»« ،قد» ،والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة لها أو المشابهة لها في المعنى.
وتعكس هذه اإلفادات وجهات النظر الحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية ،لكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة ،إذ أن
هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة وإنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل جوهري عما تضمنته هذه اإلفادات
صراح ًة أو ضمناً .وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصي ً
ال في أقسام أخرى من هذه النشرة
(يُرجى مراجعة القسم رقم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة) .وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل ،أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي
من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذه النشرة ،فقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية ،تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إذا تبين للشركة في أي وقت بعد نشر هذه النشرة وقبل
إتمام الطرح ما يلي( :أ) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار ،أو (ب) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.
وفيما عدا هاتين الحالتين ،فال تعتزم الشركة تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق الواردة في هذه النشرة ،سوا ًء كان ذلك نتيجة لظهور
معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية ،أو غير ذلك .ونتيجة لما تقدم وللمخاطر األخرى واألمور غير المؤكدة والتقديرات ،فإن توقعات األحداث
والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث على اإلطالق .وعليه ،يجب على المكتتبين
دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد عليها بشكل أساسي.

أحكام عامة
تم تقريب بعض األرقام والنسب الواردة في هذه النشرة من خالل جبرها ألقرب عدد صحيح ،وبالتالي فإن األرقام المبينة لنفس الفئة المقدمة في جداول
مختلفة قد تختلف قلي ً
ال ،كما أن األرقام اإلجمالية الواردة في بعض الجداول قد ال تكون حاصل الجمع الحسابي لألرقام التي تسبقها.
تم ذكر التواريخ الهجرية في هذه النشرة مع التواريخ الميالدية الموافقة لها .ويتم إعداد التقويم الهجري باالستناد إلى دورات القمر المرتقبة ،ولكن يتم
تحديد بداية كل شهر من خالل المراقبة والمشاهدة الفعلية للقمر .ولهذا السبب ،غالباً ما تكون التحويالت من التقويم الهجري إلى التقويم الميالدي
عرضة لتباينات تقدر بيوم واحد .فض ً
ال عن ذلك ،إن أي إشارة إلى «سنة» أو «سنوات» هي إشارة إلى سنوات ميالدية ما لم تحدد هذه النشرة صراحة
خالف ذلك.

التعريفات والمصطلحات
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة.
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
	  (1-1):لودجأعضاء مجلس إدارة الشركة
االسم

م.

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة**

تاريخ التعيين*

المنصب

الجنسية

العمر

الصفة

1

إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم
الج ّماز

رئيس مجلس
اإلدارة

سعودي

44
سنة

غير مستقل،
غير تنفيذي

ال يوجد

2

لبنى منصور أحمد قناش***

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

بريطانية

42
سنة

غير مستقل،
غير تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

3

عاصم سعود إبراهيم الج ّماز

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

45
سنة

غير مستقل،
غير تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

%0.1142

4

لويز دوميكان هلينوفسكي***

عضو مجلس
اإلدارة

بريطانية

39
سنة

غير مستقل،
غير تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

5

فيصل عمر عباس السقاف

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

60
سنة

مستقل ،غير
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1443/03/29هـ
(الموافق
2021/11/04م)

6

مي محمد حمد الهوشان

عضو مجلس
اإلدارة

سعودية

43
سنة

مستقل ،غير
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1443/03/29هـ
(الموافق
2021/11/04م)

7

ديم صالح محمد البسام

عضو مجلس
اإلدارة

سعودية

36
سنة

مستقل ،غير
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1443/03/29هـ
(الموافق
2021/11/04م)

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

ال يوجد

%3.9747

%3.9747

1443/03/29هـ
(الموافق
2021/11/04م)

ال يوجد

ال يوجد

1443/03/29هـ
(الموافق
2021/11/04م)

%0.1142

1443/03/29هـ
(الموافق
2021/11/04م)
1443/03/29هـ
(الموافق
2021/11/04م)

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمجلس اإلدارة .وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ تعيين كل منهم في المجلس أو
في أي منصب آخر (للمزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة).

** نتجت الملكية غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة بسبب اآلتي )1( :يمتلك إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز ما نسبته  %7من شركة دل ّيل لالستثمار والتي بدورها تملك  %1من كل من شركة
فرزان االستثمار وشركة تالة نجد لالستثمار وشركة رامتان لالستثمار وشركة روابي شهار لالستثمار ،والتي تملك ما نسبته  %40و %20و %20و ،%20على التوالي ،من شركة عبدالعزيز إبراهيم
الج ّماز وإخوانه باإلضافة إلى ملكيته المباشرة لما نسبته  %17.325من شركة فرزان االستثمار والتي تملك ما نسبته  %40من شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه والتي بدورها تملك ما
نسبته  %57.124من أسهم الشركة )2( .يمتلك عاصم سعود إبراهيم الج ّماز ما نسبته  %1من شركة رامتان لالستثمار والتي تملك ما نسبته  %20من شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه
والتي بدورها تملك ما نسبته  %57.124من أسهم الشركة.

*** سيقدم كل من عضوي مجلس اإلدارة لبنى منصور أحمد قناش ولويز دوميكان هلينوفسكي استقالتهما من مجلس اإلدارة فور اكتمال الطرح واإلدراج ،وستقوم الشركة بدعوة الجمعية
العامة العادية النتخاب أعضاء مجلس إدارة بديلين لهما بعد اإلدراج (وللمزيد من المعلومات حول الخطوات التي ستتبعها الشركة إلتمام ذلك ،يرجى مراجعة القسم رقم « 15تعهدات الشركة
بعد اإلدراج» من هذه النشرة).
المصدر :الشركة
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عنوان الشركة
شركة اآلمار الغذائية
شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز –العليا 4748
ص.ب ،4748 .الرياض – 11412
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 2504747 :
فاكس+966 2504748 :
الموقع اإللكترونيwww.alamar.com :
البريد اإللكترونيinfo@alamar.com :
ممثلو الشركة
الجماز
إبراهيم عبدالعزيز براهيم
ّ
رئيس مجلس اإلدارة
شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز –العليا 4748
ص.ب ،4748 .الرياض – 11412
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 2504747 :
فاكس+966 2504748 :
الموقع اإللكترونيwww.alamar.com :
البريد اإللكترونيibrahim.aljammaz@alamar.com :

فيليبو لوسيانو سغاتوني
الرئيس التنفيذي
شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز –العليا 4748
ص.ب ،4748 .الرياض – 11412
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 2504747 :
فاكس+966 2504748 :
الموقع اإللكترونيwww.alamar.com :
البريد اإللكترونيfilippo.sgattoni@alamar.com :

أمين سر مجلس اإلدارة
وديع شكيب قرطباوي
شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز – العليا 4748
ص.ب ،4748 .الرياض11412 -
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 2504747 :
فاكس+966 2504748 :
الموقع اإللكترونيwww.alamar.com :
البريد اإللكترونيsecretary@alamar.com :
سوق األسهم
مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية)
أبراج التعاونية – البرج الشمالي
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحده رقم15 :
الرياض 3388-12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 92000 1919 :
فاكس+966 )11( 218 9133 :
الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :
البريد اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :
مركز اإليداع
شركة مركز إيداع األوراق المالية
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم11 :
الرياض 3388 – 12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 92002 6000 :
الموقع اإللكترونيwww.edaa.com.sa :
البريد اإللكترونيcc@edaa.com.sa :
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المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي

 7267شارع العليا ،حي المروج
الرياض 12283 – 2255

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 920005920 :

فاكس+966 11 2992385 :

الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :

البريد اإللكترونيalamarIPO@hsbcsa.com :
المستشار القانوني للشركة
شركة سلمان متعب السديري للمحاماة
طريق الملك فهد

أبراج التطوير – البرج األول – الدور السابع
ص.ب 17411 .الرياض 11484
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2072500 :

فاكس+966 11 2072577 :

الموقع اإللكترونيwww.alsudairilaw.com.sa :

البريد اإللكترونيinfo@alsudairilaw.com.sa :

المستشار القانوني للطرح خارج المملكة العربية السعودية
ليثم آند واتكنز إل إل بي
 99بيشوبزجيت

لندن إي سي  2إم  3إكس إف
المملكة المتحدة

هاتف+44 20 77101000 :

فاكس+44 20 73744460 :

الموقع اإللكترونيwww.lw.com :

البريد اإللكترونيprojectsaghai.lwteam@lw.com :
المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية
مكتب مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة
بوابة األعمال

مبنى رقم  ،26منطقة ج

طريق المطار

ص .ب  1080الرياض 11431

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 4167300 :

فاكس+966 11 4167399 :

الموقع اإللكترونيwww.alshaalanlaw.com :

البريد اإللكترونيmas@alshaalanlaw.com :
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المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح خارج المملكة
العربية السعودية
وايت آند كيس إل إل بي
 5أولد برود ستريت

لندن إي سي  2أن  1دي دبليو
المملكة المتحدة

هاتف+44 20 7532 1000 :

فاكس+44 20 7532 1001 :

الموقع اإللكترونيwww.whitecase.com :

البريد اإللكترونيWCProjectSaghai@whitecase.com :
مستشار العناية المهنية المالية
شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
برج الفيصلية

ص.ب2732 .

الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2734740 :

فاكس+966 11 2734730 :

الموقع اإللكترونيwww.ey.com :

البريد اإللكترونيriyadh@sa.ey.com :
المحاسب القانوني
كي بي إم جي لالستشارات المهنية
برج كي بي إم جي

واجهة الرياض ،طريق المطار

ص.ب  ،92876الرياض 11663

المملكة العربية السعودية

هاتف+ 966 11 874 8500 :

فاكس+ 966 11 874 8600 :

الموقع اإللكترونيwww.kpmg.com/sa :

البريد اإللكترونيmarketingsa@kpmg.com :
مستشار دراسة السوق
شركة آرثر دي لتل ميدل إيست م.ح-ذ.م.م
مكتب  ،502الدور الخامس ،مدخل د

البالزا ،مجمع العقارية ،شارع العليا العام
ص.ب305005 .
الرياض 11361

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2930023 :

فاكس+966 11 2930490 :

الموقع اإللكترونيwww.adl.com.sa :

البريد اإللكترونيgm_ksa@adlittle.com :

تنويه:
قدم كل من المستشارين والمحاسب القانوني المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل
والمضمون الواردين في هذه النشرة ،ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة .هذا وال يمتلك أي من المستشارين أو العاملين لديهم – من
ضمن فريق العمل – أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقالليتهم.
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الجهات المستلمة
البنك األهلي السعودي

طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي
ص.ب 3208 .رقم الوحدة778 :
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )92( 0001000 :

فاكس+966 )11( 4060052 :

الموقع اإللكترونيwww.alahli.com :

البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :
مصرف الراجحي

طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 828 2515 :

فاكس+966 11 279 8190 :

الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :

البريد اإللكترونيcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :
بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي
ص.ب22622 .

الرياض 11614

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 401 3030 :

فاكس+966 11 403 0016 :

الموقع اإللكترونيwww.riyadbank.com :

البريد اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :
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ملخص الطرح
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات المتعلقة بالطرح والواردة في هذه النشرة بشكل مفصل ،إال أن هذا الملخص ال يتضمن جميع
المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح ،لذا ينبغي
على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل ،ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على مراعاة
كامل هذه النشرة .وعلى وجه الخصوص ،يجب مراجعة قسم «إشعار مهم» في الصفحة رقم (أ) والقسم رقم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة بدقة
قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح ،ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.
اسم الشركة ووصفها وتأسيسها

شركة اآلمار الغذائية ،هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت بموجب القرار الوزاري رقم /97ق وتاريخ 1433/03/16هـ
(الموافق 2012/02/08م) مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010168969وتاريخ 1422/06/20هـ (الموافق
2001/09/08م) وعنوانها المسجل هو شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز ،حي العليا ،ص.ب ،4748 .مدينة الرياض،11412 ،
المملكة العربية السعودية.

ابتدأت الشركة نشاطاتها كفرع لـ «مؤسسة الج ّماز» تحت اسم «مؤسسة الخدمات التموينية» ،مقيدة في السجل التجاري
لمدينة الرياض برقم  004/1010008800وتاريخ 1405/10/22هـ (الموافق 1985/07/11م) .بتاريخ 1419/07/01هـ (الموافق
1998/10/21م) ،تحولت مؤسسة الخدمات التموينية المتخصصة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم
«شركة الخدمات التموينية المحدودة المتخصصة» برأس مال قدره اثنين وستين مليون ( )62,000,000ريال سعودي مدفوع
بالكامل ،مقسم إلى اثنين وستين ألف ( )62,000حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة.
بتاريخ 1422/06/20هـ (الموافق 2001/09/08م) ،تحولت شركة الخدمات التموينية المتخصصة من شركة ذات مسؤولية محدودة
الجماز» مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم  .1010008800بتاريخ 1432/04/11هـ
إلى مؤسسة فردية باسم «مؤسسة
ّ
(الموافق 2011/03/16م) ،تحولت مؤسسة الج ّماز من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة اآلمار
مقسم إلى مائة ( )100حصة نقدية متساوية
الغذائية» برأس مال قدره مائة ألف ( )100,000ريال سعودي مدفوع بالكامل،
ّ
القيمة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة ،وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم
 .1010168969وبتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) ،تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري /97ق بتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) القاضي بإعالن تحول الشركة إلى
شركة مساهمة برأس مال قدره خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسمائة ألف ()500,000
سهماً عادياً بقيمة اسمية متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .تم زيادة رأس مال الشركة عدة مرات منذ
تأسيسها ،حيث تمت أول زيادة لرأس مال الشركة بتاريخ 1432/12/02هـ (الموافق 2011/10/29م) من مائة ألف ()100,000
ريال سعودي إلى خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة آالف ( )5,000حصة بقيمة اسمية
متساوية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي لكل حصة ،وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها أربعة ماليين وتسعمائة ألف ()4,900,000
ريال سعودي عن طريق رسملة جزء من أرصدة الحساب الجاري للمساهمين .وبتاريخ 1442/11/06هـ (الموافق 2021/06/16م)،
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي إلى مائتين
واثنين وخمسين مليون ( )252,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة وعشرين مليون ومائتي ألف ()25,200,000
سهماً عادياً بقيمة اسمية متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم ،وقد تم استيفاء الزيادة في رأس المال البالغ
قدرها مائتين وسبعة وأربعين مليون ( )247,000,000ريال سعودي عن طريق عن طريق رسملة مبلغ خمسة وتسعين مليون وسبعمائة
وواحد وثالثين ألف ومائة وواحد وأربعين ( )95,731,141ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة ورسملة مبلغ مائة وواحد
وخمسين مليون ومائتين وثمانية وستين ألف وثمانمائة وتسعة وخمسين ( )151,268,859ريال سعودي من حساب مساهمة في رأس
مال الشركة .وبتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال
الشركة من مائتين واثنين وخمسين مليون ( )252,000,000ريال سعودي إلى مائتين وخمسة وخمسين مليون ( )255,000,000ريال
سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً بقيمة اسمية متساوية قدرها
عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم ،وقد تم استيفاء الزيادة البالغ قدرها ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي طريق رسملة
مبلغ ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة (وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة ،يُرجى
مراجعة القسم رقم « 2-1-4تاريخ الشركة وتطور هيكل ملكية الشركة ورأس مالها» من هذه النشرة).
تتمثل أنشطة الشركة الحالية وفقاً لنظامها األساس بما يلي:

نشاطات الشركة

1 -المطاعم مع الخدمة.

2 -أنشطة الوجبات السريعة ،يشمل محالت البيتزا.
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نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

الشركات التابعة

لدى الشركة إحدى عشر ( )11شركة تابعة وهي:

 1شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة ومقيدة بالسجل التجاريرقم  1010179745وتاريخ 1423/06/09هـ (الموافق 2002/08/18م) برأس مال قدره مليونين ( )2,000,000ريال سعودي (ويشار
إليها فيما يلي بـ «شركة كاجوال بلس») .تملك الشركة ما نسبته  %45من رأس مال شركة كاجوال بلس في حين تملك النسبة المتبقية
كل من شركة األغذية المبتكرة (بنسبة  )%45وشركة االستثمارات الغذائية التجارية (بنسبة .)%10

 2شركة اآلمار الغذائية ش.ذ.م.م ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة (ويشار إليهافيما يلي بـ «اإلمارات») ومقيدة بالسجل التجاري رقم  1051049وتاريخ 1430/11/27هـ (الموافق 2009/11/15م) برأس مال قدره
ثالثمائة ألف ( )300,000درهم إماراتي (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة اآلمار الغذائية اإلمارات») .تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س
ما نسبته  %99من رأس مال شركة اآلمار الغذائية اإلمارات في حين تم تسجيل النسبة المتبقية باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز
بالوكالة عن الشركة ،وتعد الشركة هي المالك الفعلي لها.

 3شركة اآلمار الغذائية  -مصر ش.ذ.م.م ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في القاهرة ،مصر ومقيدة بالسجل التجاريرقم  56466وتاريخ 1433/03/15هـ (الموافق 2012/02/07م) برأس مال قدره مائة واثنين وعشرين مليون ( )122,000,000جنيه
مصري (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة اآلمار الغذائية مصر») .تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %99.45من رأس مال
شركة اآلمار الغذائية مصر في حين تملك شركة أوالد عبدالرحمن رستم وشركائهم للتجارة النسبة المتبقية.

 4شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في الرباط ،المغرب ومقيدة بالسجلالتجاري رقم  49875وتاريخ 1419/07/25هـ (الموافق 1998/11/15م) برأس مال قدره ثالثة ماليين ( )3,000,000درهم مغربي
(ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)») .تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %49من
رأس مال شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) ويملك النسبة المتبقية كل من العباس حكم بنسبة  ،%50.003وسلوى حمود
بنسبة  ،%0.46ونبيلة حكم بنسبة  ،%0.267وماجدولين حكم بنسبة  ،%0.267وشركة إنترموب ذ.م.م بنسبة  ،%0.003وإبراهيم
عبدالعزيز الج ّماز بنسبة  ،%0.003وفيليبو لوسيانو سغاتوني بنسبة  ،%0.003ووليد عدلي حسن محمد إبراهيم بنسبة .%0.003

 5شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في دبي ،اإلمارات ومقيدة بالسجل التجاري رقم جايال تي 2480-وتاريخ 1432/10/05هـ (الموافق 2011/07/06م) برأس مال قدره خمسمائة ألف ( )500,000درهم إماراتي (ويشار
إليها فيما يلي بـ «شركة اآلمار فودز م.د.م.س») .تملك الشركة ما نسبته  %100من رأس مال شركة اآلمار فودز م.د.م.س.

 6شركة اآلمار الغذائية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في قطر ومقيدة بالسجل التجاري رقم  56559وتاريخ1433/08/14هـ (الموافق 2012/07/04م) برأس مال قدره مائتي ألف ( )200,000ريال قطري (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة اآلمار
الغذائية قطر») .تملك شركة اآلمار الغذائية البحرين ما نسبته  %49من رأس مال شركة اآلمار الغذائية قطر في حين تم تسجيل
ملكية النسبة المتبقية باسم شركة لنكس مانجمنت سرفيسز بالوكالة عن شركة اآلمار الغذائية البحرين ،وتعد شركة اآلمار الغذائية
البحرين هي المالك الفعلي لها.
 7شركة اآلمار الغذائية ذ.م.م ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في البحرين ومقيدة بالسجل التجاري رقم 79465وتاريخ 1432/12/18هـ (الموافق 2011/11/14م) برأس مال قدره عشرين ألف ( )20,000دينار بحريني (ويشار إليها فيما يلي بـ
«شركة اآلمار الغذائية البحرين») .تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %99من رأس مال شركة اآلمار الغذائية البحرين في
حين تم تسجيل ملكية النسبة المتبقية باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار
فودز م.د.م.س هي المالك الفعلي لها.

 8شركة اآلمار الغذائية إلدارة المطاعم ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في الكويت ومقيدة بالسجل التجاري رقم 378018وتاريخ 1438/11/15هـ (الموافق 2017/08/07م) برأس مال قدره ألف ( )1,000دينار كويتي (ويشار إليها فيما يلي بـ
«شركة اآلمار الغذائية الكويت») .تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %40من رأس مال شركة اآلمار الغذائية الكويت في
حين تم تسجيل ملكية النسبة المتبقية باسم شركة برجرين للتجارة العامة والمقاوالت بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد
شركة اآلمار فودز م.د.م.س هي المالك الفعلي لها.

 9شركة اآلمار الغذائية ش.م.م ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في عمان ومقيدة بالسجل التجاري رقم 102065وتاريخ 1428/05/16هـ (الموافق 2007/06/02م) برأس مال قدره مائة ألف ( )100,000ريال عماني (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة
اآلمار الغذائية عمان») .تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %30من رأس مال شركة اآلمار الغذائية عمان ويملك النسبة
المتبقية كل من عبدالكريم حسن سليمان اللواتي بنسبة  ،%25وعلي حسن سليمان اللواتي بنسبة  ،%25ومنال محمد حسن سليمان
اللواتي بنسبة .%20

	10-شركة اآلمار الغذائية ش.م.م ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في لبنان ومقيدة بالسجل التجاري رقم 2005253
وتاريخ 1425/12/28هـ (الموافق 2005/02/08م) برأس مال قدره ستة مليارات ومائة وستة وستون مليون ( )6,166,000,000ليرة
لبنانية (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة اآلمار الغذائية لبنان») .تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %95من رأس مال
شركة اآلمار الغذائية لبنان في حين يملك مروان محمود صقر ما نسبته  %4.8كما تم تسجيل ملكية ما نسبته  %0.2باسم إبراهيم
عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار فودز م.د.م.س هي المالك الفعلي لها.
	11-شركة اآلمار الغذائية/األردن المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في األردن ومقيدة بالسجل التجاري رقم
 21025وتاريخ 1431/03/11هـ (الموافق 2010/02/25م) برأس مال قدره مليون ومائة ألف ( )1,100,00دينار أردني (ويشار إليها
فيما يلي بـ «شركة اآلمار الغذائية األردن») .تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %75من رأس مال شركة اآلمار الغذائية األردن
في حين يملك أسامة توفيق خليل هلسة ما نسبته  %4.55كما تم تسجيل ملكية ما نسبته  %20.45باسم شركة زهرة الياسمين إلدارة
المطاعم بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار فودز م.د.م.س هي المالك الفعلي لها.
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إن كبار المساهمين في الشركة ،والذين يملك كل منهم ما نسبته  %5أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر ،هم شركة عبدالعزيز
إبراهيم الج ّماز وإخوانه ،وشركة ميدو العربية السعودية ،وشركة ميدو هولدينغز (كايمن) لمتد .ويوضح الجدول التالي عدد أسهم
كبار المساهمين بشكل مباشر ونسبة ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح:

كبار املساهمني

	  (1-2):لودجكبار المساهمين بشكل مباشر وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح
قبل الطرح
المساهم

بعد الطرح

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

النسبة

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

النسبة

14,566,608

145,666,080

%57,124

14,566,608

145,666,080

%57,124

شركة ميدو هولدينغز
(كايمن) ليمتد

5,974,416

59,744,160

%23,429

-

-

-

شركة ميدو العربية السعودية

4,658,976

46,589,760

%18,270

-

-

-

25,200,000

252,000,000

%98.823

14,566,608

145,666,080

%57,124

شركة عبدالعزيز إبراهيم
الج ّماز وإخوانه

اإلجمالي
المصدر :الشركة
رأس مال الشركة

مائتان وخمسة وخمسون مليون ( )255,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل.

إجمالي عدد أسهم الشركة

خمسة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً مدفوعة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

الطرح

طرح عشرة ماليين وستمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة واثنين وتسعين ( )10,633,392سهماً عادياً تمثل  %41.699من رأس مال
الشركة لالكتتاب العام بسعر طرح قدره مائة وخمسة عشر ( )115ريال سعودي للسهم الواحد.

إجمالي عدد أسهم الطرح

عشرة ماليين وستمائة وثالثة وثالثون ألف وثالثمائة واثنان وتسعون ( )10,633,392سهماً عادياً مدفوع بالكامل.

نسبة أسهم الطرح من رأس مال
الشركة

تمثل أسهم الطرح  %41,699من أسهم الشركة.

سعر الطرح

مائة وخمسة عشر ( )115ريال سعودي.

إجمالي قيمة الطرح

مليار ومائتان واثنان وعشرون مليون وثمانمائة وأربعون ألف وثمانون ( )1,222,840,080ريال سعودي.

استخدام متحصالت الطرح

سوف يتم توزيع متحصالت الطرح ،المقدرة بمبلغ مليار ومائتين واثنين وعشرين مليون وثمانمائة وأربعين ألف وثمانين
( )1,222,840,080ريال سعودي (بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والمقدرة بمبلغ ثالثة وأربعون مليوناً
وأربعمائة وثالثة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ( )43,493,475ريال سعودي على المساهمين البائعين ،ولن تحصل
الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح (للمزيد من المعلومات حول متحصالت الطرح ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 8استخدام
متحصالت الطرح» من هذه النشرة).

عدد أسهم الطرح املتعهد
بتغطيتها

عشرة ماليين وستمائة وثالثة وثالثون ألف وثالثمائة واثنان وتسعون ( )10,633,392سهماً عادياً.

إجمالي قيمة الطرح املتعهد
بتغطيته

مليار ومائتان واثنان وعشرون مليون وثمانمائة وأربعون ألف وثمانون ( )1,222,840,080ريال سعودي.

فئات املستثمرين املستهدفني

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين ،هما:

الشريحة (أ) :الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء
سجل األوامر (يُرجى مراجعة القسم رقم « 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).

الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة
قصر من زوج غير سعودي ،حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها
أو األرملة التي لها أوالد ّ
مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين
ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري.
إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
عدد أسهم الطرح للفئات
املشاركة

ك

عشرة ماليين وستمائة وثالثة وثالثون ألف وثالثمائة واثنان وتسعون ( )10,633,392سهماً من أسهم الطرح تمثل  %100من إجمالي
أسهم الطرح ،وفي حال قيام المكتتبين األفراد باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم ،يحق للمستشار المالي ،بالتشاور مع
الشركة والمساهمين البائعين ،تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى تسعة ماليين وخمسمائة وسبعين ألف وثالثة
وخمسين ( )9,570,053سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل  %90من إجمالي أسهم الطرح.
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مليون وثالثة وستون ألف وثالثمائة وتسعة وثالثون ( )1,063,339سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى تمثل  %10من إجمالي أسهم
الطرح.

عدد أسهم الطرح للمكتتبني
األفراد

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
طريقة االكتتاب للفئات املشاركة
املسجلة يف اململكة

يحق للفئات المشاركة المسجلة في المملكة التقدم بطلبات المشاركة أثناء فترة بناء سجل األوامر من خالل نموذج الطلب الذي
سيقوم مدير سجل االكتتاب بتوفيره وفقاً للتعليمات المبينة في القسم رقم « 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة .وعلى
الفئات المشاركة المسجلة في المملكة تعبئة نموذج طلب االكتتاب للفئات المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد
األسهم المخصصة لهم بشكل مبدئي.

طريقة االكتتاب للفئات املشاركة
غير املسجلة يف اململكة

يحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة التقدم بطلبات االكتتاب أثناء بناء سجل األوامر من خالل طلب المشاركة عن طريق
مدير سجل االكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني ،دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع نموذج الطلب ،وفقاً للتعليمات الواردة
في القسم رقم « 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة .وعلى الفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تعبئة نموذج طلب
االكتتاب للفئات المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد األسهم المخصصة لهم بشكل مبدئي.

طريقة االكتتاب للمكتتبني
األفراد

ستتوفر نماذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة .ويجب تعبئة طلب
االكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في القسم رقم « 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة والتقدم به للجهات المستلمة .وبإمكان
المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه
الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن (أ) يكون للمكتتب حساب لدى إحدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة ،و(ب) أال
يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.
الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

احلد األدنى لعدد األسهم التي
ميكن االكتتاب فيها للفئات
املشاركة

مائة ألف ( )100,000سهماً.

احلد األدنى لعدد األسهم التي
ميكن االكتتاب فيها للمكتتبني
األفراد

عشرة ( )10أسهم.
قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة احلد األدنى لعدد األسهم
التي ميكن االكتتاب فيها للفئات
املشاركة

إحدى عشر مليون وخمسمائة ألف ( )11,500,000ريال سعودي.

قيمة احلد األدنى لعدد األسهم
التي ميكن االكتتاب فيها
للمكتتبني األفراد

ألف ومائة وخمسون ( )1,150ريال سعودي.
الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

احلد األعلى لعدد األسهم التي
ميكن االكتتاب فيها للفئات
املشاركة

مليون ومائتان وأربعة وسبعون وتسعمائة وتسعة وتسعون ( )1,274,999سهماً.

احلد األعلى لعدد األسهم التي
ميكن االكتتاب فيها للمكتتبني
األفراد

ثالثمائة ألف ( )300,000سهماً.
قيمة الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة احلد األعلى لعدد األسهم
التي ميكن االكتتاب فيها للفئات
املشاركة

مائة وستة وأربعون مليون وستمائة وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ( )146,624,885ريال سعودي.

قيمة احلد األعلى لعدد األسهم
التي ميكن االكتتاب فيها
للمكتتبني األفراد

أربعة وثالثون مليون وخمسمائة ألف ( )34,500,000ريال سعودي.
طريقة التخصيص ور ّد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة التخصيص ور ّد الفائض
للفئات املشاركة

ل

سيتم التخصيص المبدئي وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية
تخصيص األسهم االختيارية .وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير سجل االكتتاب بعد
إتمام عملية اكتتاب األفراد .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي عشرة ماليين وستمائة
وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة واثنين وتسعين ( )10,633,392سهماً تمثل  %100من إجمالي عدد أسهم الطرح ،علماً بأنه في حال
وجود طلب ٍ
كاف من قبل المكتتبين األفراد في أسهم الطرح ،فيحق للمستشار المالي ،بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين،
تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى تسعة ماليين وخمسمائة وسبعين ألف وثالثة وخمسين ( )9,570,053سهماً
كحد أدنى تمثل  %90من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.
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طريقة التخصيص للمكتتبني
األفراد

يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الثالثاء بتاريخ 1443/12/27هـ (الموافق 2022/07/26م) ،علماً بأن
الحد األدنى للتخصيص هو عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب فرد بينما الحد األعلى للتخصيص هو ثالثمائة ألف ( )300,000أسهم
لكل مكتتب فرد ،وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح (إن وجدت) على أساس تناسبي بنا ًء على ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي
األسهم التي طلب االكتتاب فيها .وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائة وستة آالف وثالثمائة وثالثة وثالثين ( )106,333مكتتب،
فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وفي هذه الحالة سيتم تخصيص األسهم وفقاً لما تحدده الشركة والمستشار المالي
(للمزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة).

رد فائض أموال االكتتاب

سيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة (حسب الحال) بإخطار المكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع
المبالغ التي سيتم استردادها .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم
إيداعها في حساب المكتتب المحدد في نموذج طلب االكتتاب .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في
موعد أقصاه يوم الثالثاء بتاريخ 1443/12/27هـ (الموافق 2022/07/26م).

فترة الطرح

تبدأ فترة الطرح في يوم األربعاء بتاريخ 1443/12/21هـ (الموافق 2022/07/20م) وتنتهي في يوم الخميس بتاريخ 1443/12/22هـ
(الموافق 2022/07/21م).
تستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة وتدفعها اعتباراً من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها (للمزيد
من المعلومات ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 7سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).

األحقية يف األرباح
حقوق التصويت

القيود املفروضة على األسهم
(فترة احلظر)

األسهم التي سبق للشركة
إدراجها

جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة ،وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تفضيلية ،حيث يعطي كل سهم حامله صوت
واحد .ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة والتصويت فيها ،ويجوز للمساهم تفويض مساهم آخر من غير أعضاء مجلس
اإلدارة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة (للمزيد من المعلومات حول حقوق التصويت ،يُرجى مراجعة القسم رقم
« 4-12ملخص النظام األساس للشركة» من هذه النشرة).
تخضع شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه بصفتها مساهماً كبيراً في الشركة لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر تبدأ من تاريخ
بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية ،بحيث ال يجوز لها التصرف في أسهمها خالل هذه الفترة (وللمزيد من المعلومات حول
نسبة ملكية شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه في الشركة ،يُرجى مراجعة الجدول رقم جدول « 12كبار المساهمين بشكل
مباشر وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح» من هذه النشرة).
لم يسبق إدراج أسهم الشركة سوا ًء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح .وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل األسهم
وطرحها وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،كما تقدمت إلى السوق المالية بطلب اإلدراج وفقاً لقواعد
اإلدراج .وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح ،وتم استيفاء كافة المستندات المؤيدة
التي طلبتها الهيئة .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية في ٍ
وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم
(للمزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعة قسم «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في الصفحة رقم (ن) من هذه النشرة).

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح ،ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي:

عوامل املخاطرة

1 -مخاطر متعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.

 2مخاطر متعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة.3 -مخاطر متعلقة بأسهم الطرح.

وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم رقم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي
قرار باالستثمار في أسهم الطرح.
مصاريف الطرح

سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي سيتم خصمها من متحصالت الطرح .تق ّدر
مصاريف الطرح تقريباً بمبلغ ثالثة وأربعون مليوناً وأربعمائة وثالثة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ( )43,493,475ريال
سعودي ،وتشمل أتعاب المستشار المالي ومتعهد التغطية والمستشار القانوني والمستشار القانوني لمتعهد التغطية والمحاسب
القانوني ومستشار دراسة السوق ،إضاف ّة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف
ذات العالقة بالطرح.

املستشار املالي ومدير االكتتاب
ومدير سجل االكتتاب ومتعهد
التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي

 7267شارع العليا ،حي المروج
الرياض 12283 – 2255

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 920005920 :

فاكس+966 11 2992385 :

الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :

البريد اإللكترونيsaudiarabia@hsbcsa.com :

مالحظة :يجب الرجوع إلى قسم «إشعار مهم» في الصفحة رقم (أ) ،والقسم رقم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ودراستهما بعناية تامة قبل اتخاذ
أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح بموجب هذه النشرة.

م
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
التواريخ المهمة
	  (1-3):لودجالجدول الزمني المتوقع للطرح
الحدث

التاريخ

فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر

فترة مدتها ثمانية ( )8أيام تبدأ من يوم األثنين بتاريخ 1443/11/21هـ
(الموافق 2022/06/20م) ،وحتى يوم األثنين بتاريخ 1443/11/28هـ
(الموافق 2022/٠٦/٢٧م).

فترة اكتتاب األفراد

فترة مدتها يومين ( )2تبدأ من يوم األربعاء بتاريخ 1443/12/21هـ
(الموافق 2022/07/20م) ،وحتى يوم الخميس بتاريخ 1443/12/22هـ
(الموافق 2022/07/21م).

آخر موعد لتقديم الطلبات للفئات المشاركة بنا ًء على عدد األسهم التي تم
تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم األحد بتاريخ 1443/12/04هـ (الموافق 2022/07/03م).

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة بنا ًء على عدد األسهم التي تم
تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم الثالثاء بتاريخ 1443/12/20هـ (الموافق 2022/07/19م).

آخر موعد لتقديم نماذج االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين األفراد

يوم الخميس بتاريخ 1443/12/22هـ (الموافق 2022/07/21م).

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم الثالثاء بتاريخ 1443/12/27هـ (الموافق 2022/07/26م).

إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة (إن وجدت)

يوم الثالثاء بتاريخ 1443/12/27هـ (الموافق 2022/07/26م).

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق المالية

يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات
واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة .وسيتم اإلعالن عن بدء تداول
األسهم على موقع تداول اإللكتروني (.)www.saudiexchange.sa

مالحظة :يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية ،وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر على موقع
تداول اإللكتروني ( )www.saudiexchange.saوالموقع اإللكتروني للمستشار المالي ( )www.hsbcsaudi.comوالموقع اإللكتروني للشركة
(.)www.alamar.com
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين ،هما:
-

أالفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر (يُرجى مراجعة القسم رقم « 1التعريفات
والمصطلحات» من هذه النشرة).
يحق للفئات المشاركة المسجلة في المملكة التقدم بطلبات المشاركة أثناء فترة بناء سجل األوامر من خالل نموذج الطلب الذي سيقوم مدير سجل
االكتتاب بتوفيره ،ويحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة التقدم بطلبات االكتتاب أثناء بناء سجل األوامر من خالل طلب المشاركة عن طريق
مدير سجل االكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني ،دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع نموذج الطلب ،وذلك وفقاً للتعليمات المبينة في القسم رقم
« 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة .كما يمكن للفئات المشاركة الحصول على نماذج االكتتاب من المستشار المالي بعد التخصيص المبدئي.
ويقوم مدير سجل االكتتاب – بعد الحصول على موافقة الهيئة – بعرض أسهم الطرح على الفئات المشاركة وذلك خالل مدة بناء سجل األوامر فقط.
وتبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات
االكتتاب .ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب موقع إلى مدير سجل االكتتاب ،بحيث يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والفئة
المشاركة مقدمة الطلب.
 -بالمكتتبون األفراد:

قصر من زوج غير سعودي ،حيث يحق
تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير
سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري.
سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة ،ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب أيضاً عن
طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد الذين سبق
أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة:
•أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.
•أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد (بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته) منذ اكتتابه في طرح
جرى حديثاً.
يجب تعبئة نماذج االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة في القسم رقم « 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة .وعلى كل مقدم طلب أن يكمل جميع بنود
نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة .وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من شروط وأحكام
الطرح .وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه ،ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقاً ملزماً بين المكتتب
ذي العالقة والمساهمين البائعين (للمزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة).
سوف يتم إعادة فائض االكتتاب – إن وجد – لحساب المكتتب الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتدا ًء ،ودون أي عموالت أو
استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة ،ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف ثالث.
وللمزيد من المعلومات حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة.
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ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة بشكل مفصل ،إال أن هذا الملخص ال يتضمن
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح،
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل ،ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على
مراعاة كامل هذه النشرة .وعلى وجه الخصوص ،يجب مراجعة قسم «إشعار مهم» في الصفحة رقم (أ) والقسم رقم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة
بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح ،ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

نظرة عامة على الشركة
شركة اآلمار الغذائية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت بموجب القرار الوزاري رقم /97ق وتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م)
مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010168969وتاريخ 1422/06/20هـ (الموافق 2001/09/08م) وعنوانها المسجل هو شارع األمير
سلطان بن عبدالعزيز ،حي العليا ،ص.ب ،4748 .مدينة الرياض ،11412 ،المملكة العربية السعودية.
ابتدأت الشركة نشاطاتها كفرع لـ «مؤسسة الج ّماز» تحت اسم «مؤسسة الخدمات التموينية» ،مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم
 004/1010008800وتاريخ 1405/10/22هـ (الموافق 1985/07/11م) .بتاريخ 1419/07/01هـ (الموافق 1998/10/21م) ،تحولت مؤسسة الخدمات
التموينية المتخصصة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم «شركة الخدمات التموينية المحدودة المتخصصة» برأس مال قدره
اثنين وستين مليون ( )62,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى اثنين وستين ألف ( )62,000حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ()1,000
ريال سعودي للحصة الواحدة .بتاريخ 1422/06/20هـ (الموافق 2001/09/08م) ،تحولت شركة الخدمات التموينية المتخصصة من شركة ذات مسؤولية
الجماز» مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم  .1010008800بتاريخ 1432/04/11هـ (الموافق
محدودة إلى مؤسسة فردية باسم «مؤسسة
ّ
2011/03/16م) ،تحولت مؤسسة الج ّماز من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة اآلمار الغذائية» برأس مال قدره مائة ألف
مقسم إلى مائة ( )100حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة ،وتم قيدها
( )100,000ريال سعوديّ ،
في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  .1010168969وبتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) ،تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية
محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري /97ق بتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) القاضي بإعالن تحول الشركة إلى
شركة مساهمة برأس مال قدره خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسمائة ألف ( )500,000سهماً عادياً بقيمة
اسمية متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .تم زيادة رأس مال الشركة عدة مرات منذ تأسيسها ،حيث تمت أول زيادة لرأس مال
الشركة بتاريخ 1432/12/02هـ (الموافق 2011/10/29م) من مائة ألف ( )100,000ريال سعودي إلى خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي مدفوع
بالكامل ،مقسم إلى خمسة آالف ( )5,000حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة ،وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها أربعة
ماليين وتسعمائة ألف ( )4,900,000ريال سعودي عن طريق رسملة جزء من أرصدة الحساب الجاري للمساهمين .وبتاريخ 1442/11/06هـ (الموافق
2021/06/16م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي إلى مائتين واثنين
وخمسين مليون ( )252,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة وعشرين مليون ومائتي ألف ( )25,200,000سهماً عادياً بقيمة اسمية
متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم ،وقد تم استيفاء الزيادة في رأس المال البالغ قدرها مائتين وسبعة وأربعين مليون ()247,000,000
ريال سعودي عن طريق عن طريق رسملة مبلغ خمسة وتسعين مليون وسبعمائة وواحد وثالثين ألف ومائة وواحد وأربعين ( )95,731,141ريال سعودي من
حساب األرباح المبقاة للشركة ورسملة مبلغ مائة وواحد وخمسين مليون ومائتين وثمانية وستين ألف وثمانمائة وتسعة وخمسين ( )151,268,859ريال
سعودي من حساب مساهمة في رأس مال الشركة .وبتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على
زيادة رأس مال الشركة من مائتين واثنين وخمسين مليون ( )252,000,000ريال سعودي إلى مائتين وخمسة وخمسين مليون ( )255,000,000ريال سعودي
مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً بقيمة اسمية متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
لكل سهم ،وقد تم استيفاء الزيادة البالغ قدرها ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي طريق رسملة مبلغ ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي من
حساب األرباح المبقاة للشركة (وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-1-4تاريخ الشركة وتطور هيكل ملكية الشركة
ورأس مالها» من هذه النشرة).
إن المجموعة – من خالل الشركة والشركات التابعة – هي صاحبة االمتياز الرئيسي والحصري والمشغل لكل من عالمة دومينوز بيتزا التجارية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان وعالمة دانكن التجارية في دولتي مصر والمغرب .وتعد أعمال المجموعة امتدا ًدا ألعمال «مؤسسة الخدمات
التموينية المتخصصة» التي تم تأسيسها في مدينة الرياض في عام 1985م كفرع لـ «مؤسسة الج ّماز» بموجب سجل تجاري رقم 004/1010008800
وتاريخ 1405/10/22هـ (الموافق 1985/07/11م) .وقد افتتحت المجموعة أول متجر دومينوز لها في مدينة الرياض في عام 1992م ،وأول متجر دانكن
لها في مدينة القاهرة في عام 2015م ،وأول متجر دانكن لها في مدينة الرباط في عام 2021م .وكما في  31ديسمبر 2021م ،تقوم المجموعة بتشغيل
إجمالي خمسمائة وسبعة وستين ( )567متج ًرا ،تشكل متاجر دومينوز في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان  ٪92.2منها ،وتشكل متاجر
دانكن في دولتي مصر والمغرب  ٪7.8منها.
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تُعد المجموعة أحد مشغلي مطاعم الوجبات السريعة الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان .وكما في  31ديسمبر 2021م ،بلغ
إجمالي مبيعات المجموعة  868.1مليون ريال سعودي ،شكلت إجمالي مبيعات المجموعة من متاجر دومينوز التي تشغلها المجموعة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ما نسبته  ٪92.7منها ،وإجمالي مبيعاتها من متاجر دانكن في دولتي مصر والمغرب ما نسبته  ٪7.3منها .وكما في
 31ديسمبر 2021م ،بلغت مبيعات المجموعة من متاجر دومينوز في المملكة وحدها  585.2مليون ريال سعودي ،أي ما يعادل  ٪67.4من إجمالي مبيعات
المجموعة.
تمارس المجموعة أنشطتها من خالل شركتين رئيسيتين وهما الشركة ،والتي تدير عمليات المجموعة في المملكة ،وشركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وهي
شركة تابعة للشركة ومملوكة لها بالكامل وتمتلك وتدير العمليات الدولية للمجموعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (باستثناء المملكة)
والتي استحوذت عليها الشركة في عام 2020م .ولدى الشركة إحدى عشر ( )11شركة تابعة في دول مختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
(للمزيد من المعلومات حول الشركات التابعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 3-2-12الشركات التابعة» من هذه النشرة).

األنشطة الرئيسية للشركة
تتركز األنشطة الرئيسية للشركة في قطاع األغذية وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية وفقاً لنظامها األساس بما يلي:
 1المطاعم مع الخدمة.2 -أنشطة الوجبات السريعة ،يشمل محالت البيتزا.

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها
الرؤية
أن تكون المجموعة رائدة على المستوى الدولي في المجاالت التي تعمل فيها من خالل االستفادة من أفضل ممارسات السوق واالبتكار المستمر لتقديم
خدمات ممتازة لكل من العمالء والمجتمع.
الرسالة
خلق قيمة لمساهمي المجموعة واحترام المجتمع بطريقة مسؤولة اجتماع ًيا.
االستراتيجية وسبل النمو المستقبلي
تتمثل رؤية المجموعة الخاصة بالنمو في أن تكون مشغ ً
ال لمختلف العالمات التجارية مع وجود عالمات تجارية راسخة في محفظتها وأن تهدف إلى تحقيق
نمو طويل األجل وبشكل مربح .في قطاع يواجه اضطرا ًبا متزايدًا ،ترى إدارة المجموعة فرصة لبناء شركة لمطاعم الخدمة السريعة ال مثيل لها ،والتي
تجمع بين العالمات التجارية المتميزة والمتكاملة .وتضع المجموعة النمو نصب عينيها وتستثمر في الخدمات ذات المستوى العالمي لتمكين العمليات
الفعالة وتقديم مزايا تنافسية لعمالئها ،وكل ذلك بينما تحتفظ كل عالمة تجارية بهويتها المميزة وهياكل أعمالها المخصصة.
تنتهج المجموعة استراتيجية نمو مستدامة ومربحة موجهة نحو الرؤية الطويلة األجل ،وذلك باالستناد إلى احتياجات عمالئها وأصحاب المصلحة وفرص
السوق العالمية .وتتكون استراتيجية المجموعة من خمسة ( )5عناصر أساسية )1( :التقنية؛ و( )2المنتج؛ و( )3التفوق التشغيلي؛ و( )4خدمة العمالء؛
و( )5النمو .وتعد قدرة المجموعة على فهم التوجهات الحالية والمستقبلية عنص ًرا أساس ًيا في نهجها القائم على االبتكار ،وتمكنها من الحفاظ على ميزة
تنافسية ومستدامة وطويلة األجل في كل سوق من األسواق التي تعمل فيها.
لدى المجموعة مجموعة من سبل النمو المستقبلي تتضمن ما يلي:
•تقديم خيارات صحية لتلبية سلوك المستهلكين.
•زيادة تواجد المجموعة في األسواق الحالية.
•التوسع في األسواق الجديدة وغير المستغلة التي تغطيها اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية.
•االستفادة من التغيرات التي تشهدها أنماط الحياة والتركيبة السكانية ،مع األخذ في االعتبار رؤية المملكة  2030بشكل خاص.
•زيادة التركيز على إدارة العالقات مع العمالء والوالء.
باإلضافة إلى ذلك ،تعتمد المجموعة منصة قابلة للتطوير ذات إمكانات قوية لدمج عالمات تجارية تكميلية جديدة في قطاع مطاعم الخدمة السريعة
يمكن أن تستفيد من سمعة المجموعة ووفورات الحجم.

ف
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نواحي القوة والمزايا التنافسية
عالميا ومركز سوقي رائد في سوق مطاعم الوجبات السريعة
عالمات تجارية معترف بها
ً

بموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،لدى المجموعة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجر دومينوز ومنح امتياز من الباطن لها في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (ولمزيد من المعلومات حول اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات االمتياز
التجاري» من هذه النشرة) .وقد تأسست عالمة دومينوز التجارية المعروفة عالم ًيا في والية ميشيغان بالواليات المتحدة األمريكية في عام 1960م ،ومنذ
ذلك الحين نمت لتصبح شبكة عالمية تضم أكثر من  18,7ألف متج ًرا في جميع أنحاء العالم .وتعد دومينوز من أكبر الشركات التي تعمل في قطاع البيتزا
في العالم ،حيث أنها تضم  18.7ألف متجراً في العالم كما في عام 2021م ،وحققت  17,8مليار دوالر أمريكي من مبيعات التجزئة على مستوى العالم.
ومن خالل تقديم جودة ثابتة ونكهات مألوفة ،نمت دومينوز لتصبح واحدة من أكبر العالمات التجارية وأكثرها شهرة في جميع أنحاء العالم.
باإلضافة إلى ذلك ،لدى المجموعة – بموجب اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ال ُمبرمة مع مانح االمتياز الرئيسي لدانكن – الحق في تطوير وافتتاح وتشغيل
متاجر دانكن في مصر والمغرب على أساس حصري محدود (ولمزيد من المعلومات حول اتفاقياتي االمتياز الرئيسيتين لدانكن ،يُرجى مراجعة القسم رقم
« 1-5-12اتفاقيات االمتياز التجاري» من هذه النشرة) .وقد تأسست عالمة دانكن التجارية المعروفة عالم ًيا في والية ماساتشوستس بالواليات المتحدة
األمريكية في عام 1950م ،ومنذ ذلك الحين أصبحت إحدى العالمات التجارية األكثر شهرة في قطاع مطاعم الوجبات السريعة في العالم .ومن خالل
قائمة طعام بسيطة وموثوقة ،نمت عالمة دانكن التجارية لتصبح وجهة لمحبي القهوة والكعك.
تمكن اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية واتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية المجموعة من استخدام عالمات دومينوز ودانكن التجارية المعترف بها عالم ًيا
لتنمية أعمالها والوصول إلى أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،إلى جانب االستفادة من الخبرة الفنية والتسويقية والتشغيلية
المرتبطة بعالماتي دومينوز ودانكن التجارية .ونظ ًرا للشهرة العالمية لعالمتي دومينوز ودانكن التجارية ،ال تضطر المجموعة إلى تكبد تكاليف كبيرة عند
افتتاح متاجر جديدة فيما يخص اإلعالن أو التسويق أو تطوير تقنية المعلومات.
أسواق عالية الجاذبية غير مستغلة بشكل كامل وتتمتع بإمكانات نمو كبيرة

تعتقد المجموعة أنها تعمل في أسواق كبيرة قابلة لالستهداف وتتميز بالمرونة في الدورات االقتصادية وتتمتع بإمكانات نمو إضافية كبيرة مدفوعة بالتوجهات
االجتماعية واالقتصادية األساسية اإليجابية .ويستفيد السوق الذي تعمل فيه المجموعة ،وبالتحديد قطاع الوجبات السريعة ،بما في ذلك القطاعات الفرعية
للبيتزا والقهوة المتكاملة مع المنصات الرقمية ومنصات التوصيل ،من شريحة كبيرة من سكان العالم (تشمل متوسط أكبر وأصغر السكان) ومن توقعات النمو
االقتصادي (ولمزيد من المعلومات حول استراتيجية نمو المجموعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 6-4االستراتيجية وسبل النمو المستقبلي» من هذه النشرة).
سجل حافل بالنمو المرن والمربح

زاد عدد متاجر المجموعة بمقدار ثالثة وثمانين ( )83متج ًرا في الفترة الممتدة من 2019م و2021م .وفي الفترة ذاتها ،حققت المجموعة معدل نمو
سنوي مركب قدره  %37.8و %66.5من مبيعات المجموعة واألرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ،على التوالي .هناك عدة
عوامل ساهمت في مرونة أداء المجموعة خالل أوقات عدم االستقرار مثل جائحة كوفيد 19-وعدم االستقرار الجغرافي والسياسي في بعض األسواق
التي تعمل فيها والتي تشمل النمو في األسواق المستهدفة من قبل المجموعة ،والقدرات الرقمية وقدرات التوصيل القوية لديها ،وعالقاتها مع الموردين
الدوليين والمحليين ،والرقابة الصارمة على تكاليف الطعام ،والرافعة التشغيلية.
منصة متعددة القنوات متكاملة مع مجموعة دينامكية من تصميمات المتاجر

تبنت المجموعة منصة قوية وموثوقة متعددة القنوات تشمل القنوات الرقمية والطلبات الداخلية واستالم الطعام من المتجر والتوصيل ،وذلك في إطار
سعيها لتقديم تجربة سلسة لعمالئها .وقد أدى نموذج أعمال القنوات المتعددة القوي إلى تمكين المجموعة من التمتع بالمرونة خالل جائحة كوفيد،19-
مما سمح لها بالخروج من الجائحة بصورة أقوى.
فريق إدارة متمرس يحظى بدعم المساهمين

تعتقد المجموعة أن لفريق إدارتها دور فعال في تحقيق خطط إطالق المتاجر وتحقيق نمو في اإليرادات وزيادة الربحية في أسواقها .وقد حصل فريق
اإلدارة في الشركة على العديد من الجوائز التي ترعاها دومينوز بما في ذلك جائزة جولد فراني ( )Gold Franny Awardالمرموقة على مدار األعوام
2018م و2019م و2020م .وجائزة جولد فراني ( )Gold Franny Awardهي أرقى تكريم يُمنح ألصحاب امتياز دومينوز بيتزا .وتستند الجوائز إلى
عدة عوامل رئيسية بما في ذلك نمو المبيعات ،ونتائج تدقيق العمليات ،والمشاركة المجتمعية ،وسالمة المتجر وأمنه ،ومعنويات أعضاء الفريق .وقد تم
إنشاء جوائز جولد فراني ( )Gold Franny Awardمنذ أكثر من خمسة وعشرين ( )25عا ًما وهي مصممة لتكريم المتميزين بين أصحاب االمتياز.
أمضى فريق اإلدارة العليا لدى المجموعة ما يقارب سبع ( )7سنوات ،في المتوسط ،مع المجموعة .وتعتقد المجموعة أن مركزها الرائد في السوق وعالمتها
التجارية القوية واستراتيجية نموها الواضحة ينبغي أن تمكنها من مواصلة جذب مديرين من ذوي الكفاءات العالية في المستقبل وتطويرهم واالحتفاظ بهم.

ص
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مرافق إنتاج وسلسلة توريد مركزية لدعم المتاجر التابعة للمجموعة ومتاجر االمتياز من الباطن

تقوم المجموعة بتأدية وظائف التوريد والمشتريات لديها بشكل مركزي وذلك بهدف تحقيق جودة ثابتة لمنتجاتها ،وأسعار تنافسية للموردين وتسليم
العناصر في الوقت المناسب إلى متاجرها.
تستلم متاجر المجموعة جميع المكونات (مثل عجين البيتزا الطازج والصلصات واإلضافات الخاصة بدومينوز ،والكعك والقهوة والحليب الخاص بدانكن)،
والمستلزمات والمواد (مثل علب البيتزا ،وقوائم الطعام ،واألزياء الرسمية ،ومنتجات التنظيف) من مستودعات المجموعة.
فيما يخص كل من عالمتي دومينوز ودانكن ،وجميع متاجرها في مختلف المناطق التي تعمل فيها ،تعمل المجموعة في كل سوق من خالل نموذج مركز
توريد مركزي يدير المراحل التالية من إدارة سلسلة التوريد:
•المشتريات.
•إنتاج عجائن دومينوز وكعك دانكن.
•التخزين.
•التوزيع.
ً
خططا قوية لسلسلة التوريد لمواصلة االستثمار في مستودعاتها لتنمية وتعزيز إنتاجها وتخزينها وقدراتها وإمكاناتها اللوجستية التي
وضعت المجموعة
من شأنها أن تساعد المجموعة في إدارة النمو المربح ألعمالها ودعمه في المستقبل.
يعتبر هذا النموذج المركزي بمثابة نقطة قوة رئيسية للمجموعة ،حيث يساعدها في إدارة الجودة واالستمرارية والكفاءة والحفاظ على النمو المربح.
وقد أنشأت المجموعة سلسلة توريد قوية وتخطط لمواصلة االستثمار في عمليات سلسلة التوريد لتنمية قدراتها ،مما سيساعد المجموعة في إدارة نمو
أعمالها ودعمه في المستقبل.
االبتكار في قائمة الطعام وتوطين العالمات التجارية الدولية

تعيد المجموعة تنشيط ابتكاراتها الغذائية في دومينوز (لكل من منتجات البيتزا والمنتجات األخرى) وفي دانكن .وللحفاظ على الجاذبية في قوائم الطعام
التي تقدمها ،ولمواصلة مواكبة التوجهات الجديدة ،تطرح المجموعة منتجات جديدة بانتظام .فعلى سبيل المثال ،على مدار السنوات الثالث الماضية،
قدمت المجموعة عدداً من المنتجات الجديدة لمتاجر دومينوز ،بما في ذلك المخبوزات المحشوة والبيتزا بطريقة نيويورك و «بانير تكا» ومخبوزات
التورتيال ولفائف القرفة ولفائف الدجاج .وفيما يخص متاجر دانكن الخاصة بها ،قدمت المجموعة ً
أيضا عد ًدا من المنتجات المتنوعة على مدار السنوات
الثالث الماضية ،مثل «مشروبات الماكياتو المثلجة» ،وحلوى اإلكلير ،وكعك البرتقال والليمون ،وحلقات الكعك المحشوة ،وكعك «أوريو» ،وكعك الموكا.
تهدف المجموعة دائ ًما إلى إيجاد التوازن الصحيح بين توحيد قوائم الطعام وتوطينها وذلك بهدف تلبية احتياجات العمالء ومتطلباتهم في األسواق
المتنوعة مع األخذ في االعتبار الظروف المميزة ألسواقها المستهدفة .فعلى سبيل المثال ،فيما يخص متاجر دومينوز التابعة لها ،تقدم المجموعة منتجات
محلية متنوعة ألسواقها المختلفة ،بما في ذلك «باكستاني هوت» وكريمي موغالي» و «كريمي بيري بيري» لمتاجرها في باكستان و «حنيني» و «ديناميت
تشيكن بيتزا» لمتاجرها في المملكة ،و «تشيز ُبرست بيتزا» و «دجاج تكا بيتزا» لمتاجرها في اإلمارات .باإلضافة إلى ذلك ،فيما يخص متاجر دانكن
التابعة لها في مصر ،تقدم المجموعة كعك «قمر الدين» و «السوبيا» خالل شهر رمضان المبارك.
االستثمار الكبير في قدرات التوصيل والبنية التحتية الرقمية

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية للمجموعة في قدرتها على االستفادة من الخبرة الرقمية لتقوية نماذج األعمال التشغيلية لكل من دومينوز ودانكن
وتعزيزها .تشتهر عالمة دومينوز التجارية بخدمة التوصيل القوية والسريعة ،وتلعب دو ًرا رئيس ًيا في جذب والء العمالء واالحتفاظ به .وفيما يخص
دومينوز ،تأتي كل من المبيعات الرقمية والتوصيل في صدارة أعمالها ،ويمثالن أحد عروضها ذات القيمة المضافة .تتمتع المجموعة بإمكانية الوصول إلى
نظام نقاط البيع «بلس ( »)Pulseالتابع لدومينوز و «قولو ( ،»)GOLOوهو تطبيق للهاتف المحمول وموقع إلكتروني لنظام الطلبات العالمية عبر اإلنترنت،
في جميع متاجرها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان .ويؤدي استخدام كل من «بلس ( »)Pulseو «قولو ( »)GOLOإلى تبسيط عملية
الطلب بما يخدم عمالء وعمليات المجموعة (ولمزيد من المعلومات حول االتفاقية التي تمنح المجموعة حق استخدام نظامي «بلس ( »)Pulseو «قولو
( ،»)GOLOيُرجى مراجعة القسم رقم « 2-5-12اتفاقيات أخرى متعلقة باالمتياز» من هذه النشرة).
باإلضافة إلى «بلس ( »)Pulseو «قولو ( ،»)GOLOاستثمرت المجموعة في تطوير تطبيق «باث ون ( ،»)PathOneوهو تطبيق للهاتف المحمول طورته
المجموعة وتمتلكه ،مما يعزز قدرات التوصيل لدى المجموعة وينقل عمليات التوصيل لديها إلى المستوى التالي من خالل تحسين المسار المتقدم،
واإلرسال اآللي ،وتتبع األسطول في الوقت الفعلي ،والتحليالت القوية .تساعد بعض الخصائص مثل اإلشعارات التلقائية عبر الرسائل النصية القصيرة،
وتتبع السائقين في الوقت الفعلي ،وإثبات التوصيل ،ومجموعات المالحظات أدوات رئيسية المجموعة في تحسين كل تجربة توصيل (ولمزيد من
المعلومات حول تقنيات التوصيل لدى المجموعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 13-4تقنية المعلومات» من هذه النشرة).

ق

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

فيما يخص دانكن ،استجابت المجموعة لإلجراءات الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد 19-من خالل تطوير نظام «الطلب عبر اإلنترنت» (قولو
( ))GOLOوإصداره في صورة تطبيق للهاتف المحمول وموقع إلكتروني لعملياتها في مصر والمغرب .ويشتمل نظام «قولو (ً »)GOLO
أيضا ،باإلضافة
إلى تمكين الطلب عبر اإلنترنت ،على مكافآت الوالء وميزات المحفظة اإللكترونية .وتهدف المجموعة إلى أن يكون لها الريادة في سوق القهوة الرقمية
في المناطق التي تشغل فيها عالمة دانكن التجارية.
تتعاون المجموعة ً
أيضا مع تطبيقات التوصيل لغرض توصيل الطعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان لعرض قوائم دومينوز ودانكن
وتحقيق مزيد من الطلبات للمجموعة .تقوم المجموعة بالتوصيل في المرحلة األخيرة للطلبات المقدمة من خالل تطبيقات التوصيل من خالل أنظمة
التوصيل المتقدمة لديها ،مما يسمح للمجموعة بتحقيق هوامش أعلى والحصول على بيانات ورؤية أكبر للعمالء ،باإلضافة إلى تحسين والء العمالء
ووتيرة طلبهم.

نظرة عامة على السوق والقطاع
من المتوقع أن تتعافى أسواق خدمات الطعام في جميع أنحاء المملكة واإلمارات ومصر والمغرب بعد التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد 19-في عام
2020م .وسيكون النمو نتيجة لالنتعاش االقتصادي بعد الجائحة ،والتركيبة السكانية المواتية ،والنمو السياحي ،وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة،
واعتماد التقنية ،والسياسات /اللوائح الحكومية الداعمة ،ونماذج األعمال المبتكرة .وقد لُوحظت مجموعة من االتجاهات الشائعة في جميع البلدان تتم ّثل
في زيادة استخدام القنوات الرقمية ،واعتماد نموذج أعمال المطابخ السحابية ،وظهور العالمات التجارية «المحلية» ،والوعي الصحي ،وإضافة طابع
محلي على قوائم الطعام ،واستخدام العروض الترويجية/الخصومات ،وشعبية المأكوالت الجديدة وما إلى ذلك .ونتيج ًة لجائحة كوفيد ،19-فقد زاد
ٍ
بوجه عام في دول
منظمو خدمات الطعام في كل دولة من تركيزهم على سالمة األغذية والنظافة العامة .يعتبر سوق مطاعم الخدمة السريعة تنافسي
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ظل وجود سالسل مطاعم الخدمة السريعة /المقاهي العالمية الكبرى في جميع األسواق (مثل ماكدونالدز ،وكنتاكي
فرايد تشيكن ،وصب واي ،ودومينوز ،وبيتزا هت ،وبابا جونز ،وستاربكس ،ودانكن دوناتس ،وكوستا كوفي ،وما إلى ذلك) .وتتسم المملكة واإلمارات بتركيز
أعلى نسب ًيا من حيث سالسل المطاعم ،في حين أن أسواق مطاعم الخدمة السريعة في مصر والمغرب أكثر انقسا ًما في ظل وجود العديد من الجهات
المحلية المستقلة .وتحاول الجهات الفاعلة لمطاعم الخدمة السريعة تمييز أنفسها بنا ًء على جودة الطعام ،وتنوع القوائم ،واألسعار ،وإمكانيات الطلب عبر
القنوات الرقمية ،والبنية التحتية للتوصيل ،وسالمة األغذية ،وما إلى ذلك.
تُعد المملكة أكبر سوق لخدمات الطعام في الشرق األوسط .ويُقدر سوق مطاعم الخدمة السريعة في المملكة بنحو  29.1مليار ريال سعودي من حيث
إجمالي قيمة المنتجات في عام 2021م ،ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  ٪10.1خالل الفترة بين عامي 2021م و2025م ليصل إلى
 42.7مليار ريال سعودي في عام 2025م .وقد كان تأثير جائحة كوفيد 19-على هذه المطاعم أقل من الفئات األخرى نظراً لالعتماد على القنوات الرقمية
مدفوعا باالنتعاش االقتصادي والتركيبة السكانية المواتية
والبنية التحتية لتوصيل الطلبات إلى المنازل .وسيكون النمو المستقبلي في سوق هذه المطاعم
ً
ونمو السياحة واعتماد التقنية ونماذج األعمال المبتكرة وبرامج األنشطة الترويجية /الوالء المستمرة وما إلى ذلك .ويتم تقديم خدمات ثلثي سوق هذه
المطاعم في المملكة من خالل عالمات تجارية ذات سالسل (محلية وعالمية) ،وتحاول الجهات الفاعلة تمييز نفسها بنا ًء على جودة الطعام ،وتنوع القوائم،
واألسعار ،وإمكانيات الطلب عبر القنوات الرقمية ،والبنية التحتية للتوصيل ،وتجربة العمالء ،والنماذج الجديدة مثل المطابخ السحابية وغير الرسمية
السريعة وما إلى ذلك .وتحتل شركة ماكدونالدز مركزاً رائداً ضمن فئة مطاعم الخدمة السريعة في السوق من حيث إجمالي قيمة المنتجات وعدد الفروع،
بينما تحتل شركة دومينوز مركزاً رائداً في سوق البيتزا والتي نمت في السنوات األخيرة بسبب جودة الطعام والبنية التحتية للتوصيل.
يُقدر سوق مطاعم الخدمة السريعة في اإلمارات بنحو  11.7مليار ريال سعودي في عام 2021م ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة
 ٪10.7خالل الفترة بين عامي 2021م و2025م ليصل إلى  17.6مليار ريال سعودي بحلول عام 2025م من حيث إجمالي قيمة المنتجات .وسيكون
مدفوعا باالنتعاش االقتصادي ،والتركيبة السكانية المواتية ،ونمو السياحة ،واعتماد التقنية ،ونماذج
النمو المستقبلي في سوق اإلمارات للخدمة السريعة
ً
األعمال المبتكرة .وقد يعزّز معرض إكسبو  2020المبيعات بدرجة أكبر في الفترة 2020م2021-م بسبب زيادة عدد السياح في البالد .وقد زادت حصة
القنوات الرقمية في مبيعات مطاعم الخدمة السريعة ،وتسارعت وتيرة هذا االتجاه بدرجة أكبر بسبب جائحة كوفيد .19-ويكتسب نموذج المطبخ
السحابي في اإلمارات زخ ًما فيما يتعلق بمطاعم التوصيل فقط التي تتطلع إلى اختيار نموذج منخفض المخاطر واالستثمار على السواء .وسوق مطاعم
الخدمة السريعة تنافسي نظ ًرا لوجود مجموعات مطاعم كبيرة وزيادة المعروض والمنافسة القائمة من قطاعات خدمات الطعام األخرى .ويتركز السوق
رسخت حضو ًرا قو ًيا في فئة هذه المطاعم .وشركة ماكدونالدز هي الشركة الرائدة في السوق بامتالكها ما
بوجه عام من خالل دور األعمال الكبيرة التي ّ
يق ّدر بنحو  165فرعاً في اإلمارات .وشركات بيتزا هت ،وبابا جونز ،ودومينوز هي أفضل ثالث جهات فاعلة في الفئة الفرعية للبيتزا ،وتُعتبر بيتزا هت
توسعت شركة دومينوز بسرعة من حيث المبيعات وعدد الفروع استنا ًدا إلى التسويق الذكي وأساليب الطلب المبتكرة
هي الشركة الرائدة في السوق .وقد ّ
والبنية التحتية للتوصيل.
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باعتبار مصر واحد ًة من أكبر االقتصادات وأسرعها نم ًوا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فإنها تسير على الدرب الصحيح نحو استقرار
االقتصاد الكلي والنمو بعد أن قامت الدولة بتعويم عملتها والبدء في تنفيذ برنامج إصالح اقتصادي محلي .وقد تأ ّثر قطاع خدمات الطعام في مصر ج ّراء
جائحة كوفيد 19-بدرجة أقل مقارن ًة بالدول األخرى بسبب القيود المخفّفة على حركة الناس واألنشطة االقتصادية .ويُقدر سوق مطاعم الخدمة السريعة
فيها بنحو  9.3مليار ريال سعودي من حيث إجمالي قيمة المنتجات في عام 2021م ،ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  ٪11.1خالل
الفترة بين عامي 2021م و2025م ليصل إلى  14.2مليار ريال سعودي في عام 2025م .وتتسم مساهمة المقاهي في مصر بأنها أعلى نسب ًيا ( )٪35نظ ًرا
لشعبية المشروبات الساخنة والعصائر والمشروبات المجمدة وما إلى ذلك .ويُق ّدر حجم سوق المقاهي بنحو  7.1مليار ريال سعودي في عام 2021م
ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪8.1خالل الفترة بين عامي 2021م و2025م ليصل إلى  9.7مليار ريال سعودي في عام 2025م.
مدفوعا بعدد السكان الكبير والمتزايد ( 101مليون) ،والتركيبة السكانية الشا ّبة ،والتوقعات السياحية
وسيكون نمو السوق في فئة مطاعم الخدمة السريعة
ً
المواتية ،واالستثمارات في ابتكارات المنتجات ،والتحسينات التي تشهدها البنية التحتية للتوصيل ،وما إلى ذلك .وعلى الرغم من أن سوق هذه المطاعم
تتسم بالتنافسية ،ثمة إمكانات نمو قوية في ظل توسع العالمات التجارية خارج المدن الرئيسية واستهداف المستهلكين ألول مرة .وتعمل سالسل العالمات
التجارية المحلية مثل بافلو برجر وكوك دور على تعزيز مكانتها في هذا السوق .وتتصدر ماكدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن سوق هذه المطاعم في مصر
لكل منهما ،بينما تتمتع دومينوز وبيتزا هت وبابا جونز بحضور قوي في فئة سالسل مطاعم البيتزا بما يقرب من  170فرعاً موزعة بينهم.
بنحو  150فرعاً ٍ
وتدير دومينوز نحو  26فرعاً في جميع أنحاء مصر وتمتلك خطط توسع قوية .وفي فئة المقاهي ،تهيمن شركات كوستا كوفي وستاربكس ودانكن دوناتس
على السوق إلى جانب سالسل محلية أخرى مثل بينو كافيه وإسبريسو الب .وكوستا كوفي وستاربكس من الجهات الفاعلة الرائدة في فئة المقاهي في
مصر من حيث عدد الفروع ( 43و 42فرعا على التوالي) .وتدير دانكن دوناتس  35فرعاً وهي صاحبة ثالث أكبر سلسلة مقاهي.
وبصفة المغرب جهة فاعلة رئيسة في الشؤون االقتصادية األفريقية ،فإنها تُعد خامس أكبر اقتصاد أفريقي من حيث الناتج المحلي اإلجمالي (حسب
تعادل القدرة الشرائية) .ويُقدر سوق مطاعم الخدمة السريعة في المغرب بنحو  4.4مليار ريال سعودي من حيث إجمالي قيمة المنتجات في عام 2021م،
ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  ٪10.7خالل الفترة بين عامي 2021م و2025م ليصل إلى  6.7مليار ريال سعودي في عام 2025م.
وعلى الرغم من أنّ سالسل مطاعم الخدمة السريعة تكتسب مكانة في السوق ،فهذه الفئة ال تزال تحت سيطرة جهات فاعلة مستقلة تقدم الطعام بأسعار
أق ّل – وهو عامل تمييز بالغ األهمية في سوق ذات تأثر بالسعر .ويُقدر سوق المقاهي فيها بنحو  6.7مليار ريال سعودي في عام 2021م ،ومن المتوقع أن
ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪10.0خالل الفترة بين عامي 2021م و2025م ليصل إلى  9.9مليار ريال سعودي في عام 2025م .وسيكون نمو السوق
مدفوعا بالتركيبة السكانية المواتية والتعافي من الجائحة وانخفاض تكلفة المكونات الغذائية والعمالة .وللسياحة دور مهم في قطاع خدمات الطعام إذ
ً
يزور البلد عد ٌد كبي ٌر من السياح الوافدين من أوروبا وشمال أفريقيا كل عام .وفي ظل زيادة انتشار الهواتف الذكية ونمو شركات التجميع المعنية بتوصيل
الطعام عبر القنوات الرقمية مثل شركتي جلوفو وجوميا فود ،من المتوقع أن يزداد انتشار توصيل الطعام عبر القنوات الرقمية ( ٪8.1حال ًيا) في المغرب.
وتعمل شركات تجميع المواد الغذائية على زيادة حضورها في السوق من خالل االرتباط بالجهات الفاعلة الرئيسية .وتُعد ماكدونالدز وكنتاكي فرايد
تشيكن من العالمات التجارية الرائدة في ميدان مطاعم الخدمة السريعة بخالف البيتزا في المغرب ،في حين تُعد بيتزا هت (نحو  54فرعاً) ودومينوز
(نحو  24فرعاً) وبابا جونز (نحو  6فروع) من كبار الجهات الفاعلة في فئة البيتزا .وقد اعتمدت جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال مطاعم الخدمة
السريعة درجة معينة من توطين قوائم الطعام لجذب المستهلكين المحليين .وفي فئة المقاهي ،تحتل شركة ستاربكس (نحو  15فرعاً) مركز الصدارة من
حيث عدد الفروع ،تليها شركة بول (نحو  14فرعاً) وشركة كوفي شوب (نحو  7فروع) .وتخطط دانكن دوناتس لفتح فروع تابعة لها بحلول نهاية عام 2021م
في المغرب وتستثمر في تصميم الفروع لتقديم تجربة عميل أفضل.
منهجية البحث
يعتمد تطور حجم السوق على األسعار الثابتة لعام  2018لتثبيت شتى مستويات التضخم في الدول التي جرى تحليلها .جميع تقديرات السوق الواردة في
الدراسة بالريال السعودي وبأسعار الصرف التالية 1 :درهم إماراتي =  1.02ريال 1 ،جنيه مصري = 0.24ريال سعودي 1 ،درهم مغربي =  0.43ريال
سعودي.
تقسم مطاعم خدمات الطعام إلى ثالث ( )3فئات رئيسية ،هي:
•مطاعم الخدمة الكاملة – مطاعم يتم تناول الطعام بداخلها وتقدم قائمة كبيرة وخدمة طعام مباشرة إلى طاولة العمالء .وتشمل األكل الفاخر
والمطاعم غير الرسمية.
•مطاعم الخدمة السريعة – نوع من المطاعم تقدم المأكوالت السريعة ،ولديها حد أدنى للخدمة التي تُق ّدم على المائدة وتُدفع فيها الفاتورة
قبل تلقي الخدمة.
•المقاهي – نوع من المطاعم تكون فيه المشروبات هي المنتج األساسي .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم المقاهي وجبات الطعام الخفيفة مثل
األطعمة المخبوزة أو الوجبات الخفيفة.

ش

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

ملخص عوامل المخاطرة
يوضح التالي ملخصاً لعوامل المخاطرة المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح ،إال أن هذا الملخص ال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المستثمرين،
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل ،ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على
مراعاة كامل هذه النشرة .وعلى وجه الخصوص ،يجب مراجعة قسم «إشعار مهم» في الصفحة رقم (أ) والقسم رقم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة
بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح ،ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة
•المخاطر المتعلقة باالعتماد على اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية.
•المخاطر المتعلقة باالعتماد على اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية.
•المخاطر المتعلقة بأصحاب االمتياز من الباطن لدومينوز.
•المخاطر المتعلقة بترتيبات الوكالة في بعض الدول التي تعمل بها المجموعة.
•المخاطر المتعلقة باالحتفاظ بالعمالء الحاليين أو جذب عمالء جدد.
بشكل ٍ
كاف.
•المخاطر المتعلقة بقدرة البنية التحتية أو األنظمة الداخلية للمجموعة في دعم نموها واستراتيجيتها المخطط لها
ٍ
•المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين ومقدمي الخدمات الرئيسيين.
•المخاطر المتعلقة بقدرة المجموعة على التقدير الدقيق للطلب على المنتجات الغذائية.
•المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على العقارات المستأجرة.
•المخاطر المتعلقة بالتقلبات في القطاع العقاري للمناطق والبلدان التي تمارس فيها المجموعة أعمالها.
•المخاطر المتعلقة بتحديد مواقع مناسبة للمتاجر الجديدة.
•المخاطر المتعلقة باعتماد استراتيجية نمو المجموعة بشكل جزئي على افتتاح متاجر جديدة ذات ربحية.
•المخاطر المتعلقة بأعمال تجديد متاجر المجموعة.
•المخاطر المتعلقة بتسليم المنتجات للعمالء في الوقت المناسب وبشكل آمن.
•المخاطر المتعلقة باالعتماد على تصنيع وتسليم عجين البيتزا في الوقت المناسب من قبل مسؤولي التموين لدى المجموعة.
•المخاطر المتعلقة بمشاكل الجودة أو الصحة المتصلة بالمنتجات المقدمة في متاجر المجموعة.
•المخاطر المتعلقة بأنظمة وبروتوكوالت مراقبة الجودة.
•المخاطر المتعلقة بزيادة تكاليف مكونات الغذاء األساسية والمواد الخام.
•المخاطر المتعلقة باالنقطاعات التشغيلية غير المتوقعة في أعمال المجموعة.
•المخاطر المتعلقة بتحقيق النمو والربحية بالمعدل المرغوب فيه في المستقبل.
•المخاطر المتعلقة باإلخفاق في تنفيذ استراتيجيات العمل المستقبلية بنجاح ،وفي الوقت المحدد ،أو عدم تنفيذها على اإلطالق.
•المخاطر المتعلقة بالمشاريع المشتركة وعمليات االستحواذ.
•المخاطر المتعلقة بالمبادرات والبرامج التسويقية واإلعالنية.
•المخاطر المتعلقة بسمعة المجموعة واعتمادها على السمعة والنجاح المستمر لعالمتي دومينوز ودانكن.
•المخاطر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمجموعة.
•المخاطر المتعلقة بحماية المعلومات السرية الخاصة بالمنتجات والوصفات واألسعار.
•المخاطر المتعلقة بأنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة.
•المخاطر المتعلقة بمواكبة التطورات التقنية والتطورات السريعة في قطاع األغذية والمشروبات.
•المخاطر المتعلقة بحماية البيانات والهجمات اإللكترونية.
•المخاطر المتعلقة بالتمويل.
•المخاطر المتعلقة بمستويات المخزون.
•المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل.
•المخاطر المتعلقة بالنفقات الرأسمالية المستقبلية.
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•المخاطر المتعلقة باالمتثال لألنظمة واللوائح في جميع البلدان التي تعمل فيها المجموعة.
•المخاطر المتعلقة بعدم االمتثال لنظام االمتياز التجاري الجديد.
•المخاطر المتعلقة بالتراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات.
•المخاطر المتعلقة بالزكاة والضريبة.
•المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية.
•المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وأخطائهم.
•المخاطر المتعلقة بالمطالبات والدعاوى القضائية.
•المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركات.
•المخاطر المتعلقة بااللتزام بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
•المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة.
•المخاطر المتعلقة باالعتماد على فريق اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين.
•المخاطر المتعلقة بقدرة المجموعة على جذب المواهب الجديدة وتدريبها أو االحتفاظ بالكفاءات الحالية.
•المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية.
•المخاطر المتعلقة باستقالة اثنين من أعضاء مجلس اإلدارة بعد اإلدراج بعد تخارج المساهمين البائعين.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
•المخاطر المتعلقة بالمنافسة.
•المخاطر المتعلقة بسلوك المستهلكين وإنفاقهم.
•المخاطر المتعلقة بتفضيالت المستهلكين وتصوراتهم.
•المخاطر المتعلقة بالتغيرات الموسمية.
•المخاطر المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية.
•المخاطر المتعلقة باالقتصاد العالمي واقتصاد الدول التي تمارس فيها المجموعة أعمالها.
•المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في الدول التي تمارس أو قد تمارس فيها المجموعة أنشطتها.
•المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كوفيد  19-أو أي مرض ٍ
معد آخر.
•المخاطر المتعلقة باالعتماد على المنتجات المستوردة.
•المخاطر المتعلقة بالتقيد بمتطلبات السعودة.
•المخاطر المتعلقة بتكاليف العمالة.
•المخاطر المتعلقة بأسعار الطاقة والكهرباء والمياه والخدمات ذات العالقة.
•المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي.
•المخاطر المتعلقة بالفيضانات والزالزل والكوارث الطبيعية األخرى أو األعمال التخريبية.

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح
•المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعالة بعد الطرح من قبل شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه.
•المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق نشطة وذات سيولة ألسهم الطرح.
•المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار األسهم في السوق.
•المخاطر المتعلقة بقدرة المجموعة على توزيع األرباح.
•المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد الطرح.
•المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم إضافية في السوق بعد انتهاء فترة الحظر.
•المخاطر المتعلقة باألبحاث المنشورة عن المجموعة أو أي شركات أخرى تعمل بنفس العالمات التجارية التي تعمل بها المجموعة.
•المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المستثمرين األجانب غير المؤهلين على امتالك أسهم بشكل مباشر.
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ملخص المعلومات المالية
تم استخراج البيانات المالية للمجموعة المدرجة أدناه من القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م .يجب قراءة البيانات المالية المحددة ومؤشرات األداء الرئيسية جن ًبا إلى جنب مع المعلومات الواردة في القسم رقم « 2عوامل المخاطرة»
والقسم رقم « 6مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات» والقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م و2020م و2021م الموجودة في القسم رقم « 19القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني حولها» مع أي معلومات مالية أخرى في أي قسم آخر
في النشرة .تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل المجموعة وتم مراجعتها وف ًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة في المملكة
والمعايير والمنشورات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
	  (1-4):لودجملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية الموحدة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م
ألف ريال سعودي

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

قائمة الدخل الشامل
اإليرادات

457,271

695,448

868,136

تكلفة اإليرادات

()322,795

()464,699

()561,036

إجمالي الربح

134,476

230,749

307,100

مصاريف البيع والتوزيع

()49,684

()63,948

()84,583

مصاريف عمومية وإدارية

()66,859

()93,192

()95,935

9,762

12,067

19,187

خسارة انخفاض القيمة على النقد وما يعادله

-

()3,750

-

خسارة انخفاض القيمة على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

-

()36

()2,712

27,695

81,890

143,057

-

1,900

1,121

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

()6,786

()14,857

()16,038

حصة الخسائر من استثمار على طريقة حقوق الملكية

()1,340

()816

796

خسارة انخفاض قيمة االستثمار في مشروع مشترك

-

()6,617

1,533

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

19,569

61,500

130,469

الزكاة وضريبة الدخل

()3,296

()5,578

()13,061

الربح ( /اخلسارة) من العمليات املستمرة

16,273

55,922

117,408

إيرادات أخرى

دخل العمليات
رد خسارة انخفاض القيمة على الممتلكات والمعدات

العمليات املتوقفة
الربح ( /الخسارة) من العمليات المتوقفة ،صافي الزكاة وضريبة الدخل

7,850

-

-

الربح ( /اخلسارة) للسنة

24,123

55,922

117,408

البند الذي لن يتم إعادة تصنيفه الحق ًا إلى الربح أو اخلسارة
ربح ( /خسارة) إعادة قياس مطلوبات برنامج المنافع المحددة

37

()1,025

()2,814

البند الذي مت إعادة تصنيفه الحق ًا إلى الربح أو اخلسارة:
العمليات األجنبية – فروق ترجمة العمالت األجنبية

-

2,529

()8,658

الدخل الشامل اآلخر

37

1,504

()11,472

24,160

57,426

105,936

إجمالي الدخل ( /اخلسارة) الشاملة األخرى للسنة
ملخص قائمة املركز املالي
إجمالي حقوق امللكية

238,230

226,992

340,365

إجمالي الموجودات غير المتداولة

247,075

374,219

412,189
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2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

إجمالي الموجودات المتداولة

226,377

237,384

337,717

مجموع املوجودات

473,452

611,603

749,906

مجموع المطلوبات غير المتداولة

113,438

170,941

188,215

مجموع المطلوبات المتداولة

121,784

213,670

221,326

مجموع املطلوبات

235,222

384,611

409,541

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

473,452

611,603

749,906

ألف ريال سعودي

ملخص قائمة التدفقات النقدية
صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

13,716

193,623

193,039

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج عن األنشطة االستثمارية

52,664

()21,885

()48,732

صافي النقدية المستخدم في األنشطة التمويلية

()92,630

()56,389

()76,202

صافي فرق تحويل العمالت االجنبية

()1,568

()518

()5,643

النقد وما يعادله في بداية السنة

44,842

17,024

128,105

النقد وما يعادله في نهاية السنة – إجمالي كما في  31ديسمبر

17,024

131,855

190,567

ناقص :خسارة انخفاض القيمة

-

()3,750

-

النقد وما يعادله يف نهاية السنة

17,024

128,105

190,567

مؤشرات األداء الرئيسية
اإليرادات  -دومينوز بيتزا

439,269

644,158

788,423

اإليرادات – دانكن دونتس

-

35,819

63,174

18,002

15,471

16,539

عدد المتاجر المملوكة للشركة – دومينوز بيتزا

248

359

383

عدد المتاجر المملوكة للشركة – دانكن دونتس

-

33

44

متوسطاإليرادات لكل متجر – دومينوز بيتزا

1,771

1,794

2,058

متوسطاإليرادات لكل متجر – دانكن دونتس

-

1,085

1,436

هامش إجمالي الربح

%29.4

%33.2

%35.4

هامش صافي الدخل

%5.3

%8.0

%13.5

نسبة التداول

1.9

1.1

1.5

%49.7

%62.9

%54.6

اإليرادات – األخرى

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م
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 1.التعريفات والمصطلحات
اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية

اتفاقية االمتياز الرئيسية المبرمة بين الشركة ومانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بتاريخ 1443/06/28هـ (الموافق
2022/01/31م) ،والتي بموجبها يمنح مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل – ومنح
امتيازات من الباطن لتطوير وتشغيل – متاجر دومينوز في المملكة والبحرين والكويت وعمان وقطر واإلمارات وتونس والجزائر
والمغرب وليبيا ومصر واليمن واألردن ولبنان والعراق وباكستان.

اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية
للمملكة املنتهية

اتفاقية االمتياز الرئيسية المبرمة ما بين الشركة ومانح االمتياز الرئيسي لدومينوز (شركة دومينوز بيتزا الدولية لالمتياز
التجاري بي.في) بتاريخ 1432/08/05هـ (الموافق 2011/07/07م) ،وتم التنازل عنها من قبل شركة دومينوز بيتزا أوفرسيز
فرانشايزنق إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بتاريخ 1433/04/22هـ (الموافق 2012/03/15م) وذلك فيما يتعلق بمنح
الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل – ومنح امتيازات من الباطن لتطوير وتشغيل – متاجر دومينوز في المملكة.

اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية
ملنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وباكستان املنتهية

اتفاقية االمتياز الرئيسية المبرمة ما بين شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وهي شركة إماراتية مملوكة بالكامل بشكل مباشر من قبل
الشركة ،مع مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز (شركة دومينوز بيتزا الدولية لالمتياز التجاري بي.في) بتاريخ 1433/01/04هـ
(الموافق 2011/08/29م) وذلك فيما يتعلق بمنح شركة اآلمار فودز م.د.م.س الحق الحصري في تطوير وتشغيل – ومنح
امتيازات من الباطن لتطوير وتشغيل – متاجر دومينوز في البحرين والكويت وعمان وقطر واإلمارات وتونس والجزائر والمغرب
وليبيا ومصر واليمن وسوريا واألردن ولبنان والعراق وباكستان

اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية ملصر

اتفاقية االمتياز الرئيسية المبرمة بين شركة اآلمار الغذائية مصر ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن بتاريخ 1435/11/02هـ
(الموافق 2014/08/28م) والمعدلة بتاريخ 1441/10/10هـ (الموافق 2020/06/02م) ،والتي بموجبها يمنح مانح االمتياز
الرئيسي لدانكن شركة اآلمار الغذائية مصر الحق في تطوير وتشغيل متاجر دانكن في جمهورية مصر.

اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية
للمغرب

اتفاقية االمتياز الرئيسية المبرمة بين شركة اآلمار فودز م.د.م.س ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن بتاريخ 1441/10/15هـ
(الموافق 2020/06/07م) والمعدلة بتاريخ 1443/03/19هـ (الموافق 2021/10/25م) ،والتي بموجبها يمنح مانح االمتياز
الرئيسي لدانكن شركة اآلمار فودز م.د.م.س الحق في تطوير وتشغيل متاجر دانكن في المغرب.

اتفاقية تطوير دانكن يف املغرب

اتفاقية تطوير منطقة في المغرب المبرمة بين شركة اآلمار فودز م.د.م.س وشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)
بتاريخ 1443/04/02هـ (الموافق 2021/11/07م) والتي بموجبها تمنح شركة اآلمار فودز م.د.م.س لشركة إتش إي أيه للتجارة
والخدمات (المغرب) الحق الحصري في فتح وتطوير وتشغيل متاجر دانكن في المغرب.

اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية

اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،واتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب.

اتفاقية ترخيص العالمة التجارية
لدانكن مصر

اتفاقية ترخيص العالمة التجارية المبرمة ما بين شركة اآلمار الغذائية مصر ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن بتاريخ
1436/09/07هـ (الموافق 2015/06/24م).

اتفاقية تطوير وتشغيل متاجر دومينوز المبرمة بين الشركة ويزيد أحمد علي العقيل (صاحب مؤسسة المستقبل األولى
اتفاقية تطوير متاجر دومينوز يف مكة
للتموين) بتاريخ 1435/11/16هـ (الموافق 2014/09/11م) والتي منحته بموجبها امتياز من الباطن لتطوير وتشغيل متاجر
املكرمة والطائف
دومينوز في منطقة مكة المكرمة والطائف في المملكة.
اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي تم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائعين ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح.

اتفاقية التنازل

اتفاقية تنازل وموافقة على التنازل المبرمة ما بين شركة اآلمار فودز م.د.م.س ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن وشركة اآلمار
الغذائية مصر بتاريخ 1441/10/15هـ (الموافق 2020/06/07م).

اتفاقية توريد اجلنب

اتفاقية توريد مع شركة لوبرينو للغذاء ومنتجات األلبان بتاريخ 1438/03/22هـ (الموافق 2016/12/21م) ،والتي تم تجديدها
بتاريخ 1440/07/18هـ (الموافق 2019/03/25م).

اتفاقية توريد صناديق الكرتون

اتفاقية توريد صناديق كرتون مع مشروع مصنع الميدان لصناعة الكرتون بتاريخ 1441/04/28هـ (الموافق 2019/12/25م).

اتفاقية توريد اللحوم والدواجن مع
شركة النبيل

اتفاقية التوريد غير الحصرية مع شركة النبيل للصناعات الغذائية والدواجن بتاريخ 1440/12/18هـ (الموافق 2019/08/19م).

اتفاقية توريد اللحوم والدواجن مع
مصنع األوائل

اتفاقية التوريد غير الحصرية مع مصنع األوائل للصناعات الغذائية بتاريخ 1440/08/30هـ (الموافق 2019/05/05م).

اتفاقية توريد املشروبات الغازية وغير
الغازية

اتفاقية التوريد مع بيبسي كوال-كورك بتاريخ 1439/10/10هـ (الموافق 2014/06/24م).

اتفاقية توريد وتوزيع األغذية

اتفاقية خدمات التوزيع مع إمبوريم المحدودة بتاريخ 1440/10/06هـ (الموافق 2019/06/09م).

اإلدراج

قبول إدراج أسهم الشركة في السوق وفقاً لقواعد اإلدراج.
خمسة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً في الشركة والمدفوعة قيمتها بالكامل والتي تبلغ قيمتها
االسمية عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
عشرة ماليين وستمائة وثالثة وثالثون ألف وثالثمائة واثنان وتسعون ( )10,633,392سهماً عادياً تمثل  %41.699من رأس
مال الشركة.

األسهم
أسهم الطرح

أعضاء مجلس إدارة الشركة.

أعضاء املجلس
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نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

الزوج والزوجة واألوالد القصر.

وألغراض الئحة حوكمة الشركات:

•اآلباء ،واألمهات ،واألجداد ،والجدات وإن علوا.

األقارب

•األوالد ،وأوالدهم وإن نزلوا.

•اإلخوة واألخوات األشقاء ،أو ألب ،أو ألم.
•األزواج والزوجات.

اإلمارات

اإلمارات العربية المتحدة.

إمبورمي

شركة فود إمبوريم المحدودة.

أمني سر املجلس

أمين سر مجلس إدارة الشركة.

إقليم اتفاقية تطوير دانكن يف املغرب

أراضي المملكة المغربية ،باستثناء بعض مواقع المتاجر غير التقليدية والتي تشمل – على سبيل المثال ال الحصر – مواقع
المطارات والمنشآت العسكرية أو الدبلوماسية أو الحكومية أو المؤسسات األكاديمية أو محطات القطار أو مناطق خدمة
الطرق السريعة الموجودة اآلن أو الح ًقا في المغرب.

تعليمات بناء سجل األوامر

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 2016-94-2م
بتاريخ 1437/10/15هـ الموافق 2016/07/20م وتعديالته الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم  2019-102-3وتاريخ
1441/01/18هـ (الموافق 2019/09/17م).

جائحة كوفيد19-

الجائحة المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (سارس-كوف )19-المعروف بكوفيد.19-

اجلريدة الرسمية

صحيفة أم القرى ،وهي الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

اجلمعية العامة

الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية ،وتعني «الجمعية العامة» أي جمعية عامة للشركة.

اجلمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساس.

اجلمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي تعقد وفقاً للنظام األساس.
األشخاص غير المذكورين أدناه:
1 -تابعي المصدر.

2 -المساهمين الكبار في المصدر.

3 -أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.

4 -أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

اجلمهور

 5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.6 -أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله

7 -أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله

8 -األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين  %5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.

اجلهات املستلمة

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤها في الصفحة رقم (ح) من هذه النشرة.

احلكومة

حكومة المملكة العربية السعودية ،وتفسر كلمة «حكومية» وفقاً لذلك.

دراسة السوق

دراسة السوق المعدة من قبل شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست م.ح-ذ.م.م.

ريال أو ريال سعودي

الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

سعر الطرح

مائة وخمسة عشر ( )115ريال سعودي للسهم الواحد.

السعودة

متطلبات التوطين المطبقة في المملكة فيما يتعلق بسوق العمل.

السوق املالية أو تداول

السوق المالية السعودية (تداول).

السنة املالية

السنة المالية للشركة والتي تبدأ من  1يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة مالية.

الشركات التابعة

شركة اآلمار الغذائية قطر ،وشركة اآلمار الغذائية اإلمارات ،وشركة اآلمار الغذائية مصر ،وشركة اآلمار فودز م.د.م.س،
وشركة اآلمار الغذائية البحرين ،وشركة اآلمار الغذائية عمان ،وشركة اآلمار الغذائية الكويت ،وشركة اآلمار الغذائية لبنان،
وشركة اآلمار الغذائية األردن ،وشركة كاجوال بلس ،وشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب).

الشركات التابعة اجلوهرية

شركة اآلمار الغذائية اإلمارات ،وشركة اآلمار الغذائية مصر ،وشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب).

الشركة أو املصدر

شركة اآلمار الغذائية.
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شركة إتش إي أيه للتجارة واخلدمات
(املغرب)

شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في رباط ،المغرب ومقيدة بالسجل التجاري رقم  49875وتاريخ 1419/07/25هـ
(الموافق 1998/11/15م) برأس مال قدره ثالثة ماليين ( )3,000,000درهم مغربي .تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما
نسبته  %49من رأس مال شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) ويملك النسبة المتبقية كل من العباس حكم بنسبة
 ،%50.003وسلوى حمود بنسبة  ،%0.46ونبيلة حكم بنسبة  ،%0.267وماجدولين حكم بنسبة  ،%0.267وشركة إنترموب ذ.م.م
بنسبة  ،%0.003وإبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بنسبة  ،%0.003وفيليبو لوسيانو سغاتوني بنسبة  ،%0.003ووليد عدلي حسن
محمد إبراهيم بنسبة .%0.003

شركة اآلمار الغذائية قطر

شركة اآلمار الغذائية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في قطر ومقيدة بالسجل التجاري رقم  56559وتاريخ
1433/08/14هـ (الموافق 2012/07/04م) برأس مال قدره مائتي ألف ( )200,000ريال قطري .تملك شركة اآلمار الغذائية
البحرين ما نسبته  %49من رأس مال شركة اآلمار الغذائية قطر في حين تم تسجيل ملكية النسبة المتبقية باسم شركة لنكس
مانجمنت سرفيسز بالوكالة عن شركة اآلمار الغذائية البحرين ،وتعد شركة اآلمار الغذائية البحرين هي المالك الفعلي له.

شركة اآلمار الغذائية اإلمارات

شركة اآلمار الغذائية ش.ذ.م.م ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ومقيدة
بالسجل التجاري رقم  1051049وتاريخ 1430/11/27هـ (الموافق 2009/11/15م) برأس مال قدره ثالثمائة ألف ()300,000
درهم إماراتي .تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %99من رأس مال شركة اآلمار الغذائية اإلمارات في حين تم
تسجيل النسبة المتبقية باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة عن الشركة ،وتعد الشركة هي المالك الفعلي لها.

شركة اآلمار الغذائية مصر

شركة اآلمار الغذائية-مصر ش.ذ.م.م ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في القاهرة ،مصر ومقيدة بالسجل
التجاري رقم  56466وتاريخ 1433/03/15هـ (الموافق 2012/02/07م) برأس مال قدره مائة واثنين وعشرين مليون
( )122,000,000جنيه مصري .تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %99.45من رأس مال شركة اآلمار الغذائية مصر
في حين تملك شركة أوالد عبدالرحمن رستم وشركائهم للتجارة النسبة المتبقية.

شركة اآلمار فودز م.د.م.س

شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في دبي ،اإلمارات ومقيدة بالسجل التجاري رقم جاي ال تي 2480-وتاريخ
1432/10/05هـ (الموافق 2011/07/06م) برأس مال قدره خمسمائة ألف ( )500,000درهم إماراتي .تملك الشركة كامل
رأس مال شركة اآلمار فودز م.د.م.س.

شركة اآلمار الغذائية البحرين

شركة اآلمار الغذائية ذ.م.م ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في البحرين ومقيدة بالسجل التجاري رقم
 79465وتاريخ 1432/12/18هـ (الموافق 2011/11/14م) برأس مال قدره عشرين ألف ( )20,000دينار بحريني .تملك شركة
اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %99من رأس مال شركة اآلمار الغذائية البحرين في حين تم تسجيل ملكية النسبة المتبقية
باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار فودز م.د.م.س هي المالك الفعلي
لها.

شركة اآلمار الغذائية عمان

شركة اآلمار الغذائية ذ.م.م ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في عمان ومقيدة بالسجل التجاري رقم
 102065وتاريخ 1428/05/16هـ (الموافق 2007/06/02م) برأس مال قدره مائة ألف ( )100,000ريال عماني .تملك شركة
اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %30من رأس مال شركة اآلمار الغذائية عمان ويملك النسبة المتبقية كل من عبدالكريم حسن
سليمان اللواتي بنسبة  ،%25وعلي حسن سليمان اللواتي بنسبة  ،%25ومنال محمد حسن سليمان اللواتي بنسبة .%20

شركة اآلمار الغذائية الكويت

شركة اآلمار الغذائية إلدارة المطاعم ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في الكويت ومقيدة بالسجل التجاري
رقم  378018وتاريخ 1438/11/15هـ (الموافق 2017/08/07م) برأس مال قدره ألف ( )1,000دينار كويتي .تملك شركة
اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %40من رأس مال شركة اآلمار الغذائية الكويت في حين تم تسجيل ملكية النسبة المتبقية
باسم شركة برجرين للتجارة العامة والمقاوالت بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار فودز م.د.م.س
هي المالك الفعلي لها.

شركة اآلمار الغذائية لبنان

شركة اآلمار الغذائية ش.م.م ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في لبنان ومقيدة بالسجل التجاري رقم
 2005253وتاريخ 1425/12/28هـ (الموافق 2005/02/08م) برأس مال قدره ستة مليارات ومائة وستة وستون مليون
( )6,166,000,000ليرة لبنانية .تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %95من رأس مال شركة اآلمار الغذائية لبنان في
حين يملك مروان محمود صقر ما نسبته  %4.8كما تم تسجيل ملكية ما نسبته  %0.2باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة
عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار فودز م.د.م.س هي المالك الفعلي لها.

شركة اآلمار الغذائية األردن

شركة اآلمار الغذائية/األردن المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في األردن ومقيدة بالسجل التجاري
رقم  21025وتاريخ 1431/03/11هـ (الموافق 2010/02/25م) برأس مال قدره مليون ومائة ألف ( )1,100,00دينار أردني.
تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %75من رأس مال شركة اآلمار الغذائية األردن في حين يملك أسامة توفيق خليل
هلسة ما نسبته  %4.55كما تم تسجيل ملكية ما نسبته  %20.45باسم شركة زهرة الياسمين إلدارة المطاعم بالوكالة عن شركة
اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار فودز م.د.م.س هي المالك الفعلي لها.

شركة كاجوال بلس

شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في المملكة العربية السعودية
ومقيدة بالسجل التجاري رقم  1010179745وتاريخ 1423/06/09هـ (الموافق 2002/08/18م) برأس مال قدره مليونان
( )2,000,000ريال سعودي .تملك الشركة ما نسبته  %45من رأس مال شركة كاجوال بلس في حين تملك النسبة المتبقية كل
من شركة األغذية المبتكرة بنسبة ( )%45وشركة االستثمارات الغذائية التجارية (بنسبة .)%10

شركة لوبرينو

شركة لوبرينو للغذاء ومنتجات األلبان.

ضوابط الشركات املدرجة
الطرح
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الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس
الهيئة بموجب القرار رقم 2016م 8-127-وتاريخ 1438/01/16هـ (الموافق 2016/10/17م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة
رقم  2020-122-4وتاريخ 1442/04/03هـ (الموافق 2020/11/18م).
ً
ً
طرح عشرة ماليين وستمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة واثنين وتسعين ( )10,633,392سهما عاديا تمثل  %41.699من رأس
مال الشركة لالكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول).

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

يشمل مصطلح «طرف ذو عالقة» أو «أطراف ذوي عالقة» في هذه النشرة وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح
هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2004-11-4وتاريخ 1425/08/20هـ (الموافق
2004/10/4م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2022-5-5وتاريخ 1443/06/02هـ (الموافق 2022/01/05م) على ما يلي:
 -أتابعي المصدر.

 -بالمساهمين الكبار في المصدر.

 -جأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.

 -دأعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

طرف ذو عالقة

 هأعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر. -وأي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) أعاله.

 -زأي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) أعاله.

وألغراض الفقرة (ز) ،يقصد بـ «السيطرة» القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من حقوق التصويت في
شركة( ،ب) حق تعيين  %30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري ،وتفسر كلمة «المسيطر» وفقاً لذلك.
الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر هي:

 أالصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكامالصندوق تتيح لها بذلك ،مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء
سجل األوامر.
 بمؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع االلتزام باألحكامالمنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم نموذج الطلب.
 جعمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص عليهافي تعليمات بناء سجل األوامر.

 داألشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع .باستثناءالمستثمرين األجانب غير المقيمين من غير المستثمرين األجانب المؤهلين وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة ،وفقاً لتعميم الهيئة رقم  05158/6وتاريخ 1435/08/11هـ
(الموافق 2014/06/09م) الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم  2014-28-9وتاريخ 1435/07/20هـ (الموافق
2014/05/19م).

الفئات املشاركة

 هالجهات الحكومية ،وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق المالية ،أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع.
ً
 والشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة. زالشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك. -حالمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

 طمستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروطوأحكام اتفاقيات المبادلة.

فترة التطوير لدانكن يف مصر

الفترة التي تكون فيها حقوق التطوير ضمن اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر سارية وهي من 1435/11/02هـ (الموافق
2014/08/28م) حتى 1446/06/14هـ (الموافق 2024/12/15م).

فترة التطوير لدانكن يف املغرب

الفترة التي تكون فيها حقوق التطوير ضمن اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب سارية وهي من 1441/10/15هـ (الموافق
2020/06/07م) حتى 1446/06/14هـ (الموافق 2024/12/15م).

فترة توسع اتفاقية تطوير دانكن يف
املغرب

الفترة التي تبدأ من 1442/11/21هـ (الموافق 2020/07/01م) إلى 1447/01/05هـ (الموافق 2025/06/03م).

فترة الطرح

الفترة التي تبدأ من يوم األربعاء بتاريخ 1443/12/21هـ (الموافق 2022/07/20م) ،وتستمر لمدة يومان ( )2شاملة آخر يوم
إغالق في االكتتاب الموافق يوم الخميس بتاريخ 1443/12/22هـ (الموافق 2022/07/21م).

فترة احلظر

المدة التي تخضع شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه خاللها – بصفتها مساهماً كبيراً في الشركة – لفترة حظر مدتها
ستة ( )6أشهر ،تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية ،بحيث ال يجوز لها التصرف في أسهمها خالل
هذه الفترة.

قانون األوراق املالية األمريكي

قانون األوراق المالية األمريكي للعام 1933م ( )1933 US Securities Act ofوتعديالته.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس الهيئة رقم 2017-123-3م بتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م)،
والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2019-104-1بتاريخ 1441/02/01هـ (الموافق 2019/09/30م) ،والمعدلة بموجب قرار
مجلس الهيئة رقم  2022-52-1وتاريخ 1443/09/12هـ (الموافق 2022/04/13م).

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 2017-123-3م وتاريخ
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات
1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2022-5-5وتاريخ 1443/06/02هـ (الموافق
املستمرة
2022/01/05م).
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القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات
املالية األجنبية

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس الهيئة
بموجب القرار رقم 2015-42-1م وتاريخ 1437/07/15هـ (الموافق 2015/05/04م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم
 2019-65-3وتاريخ 1440/10/14هـ (الموافق 2019/06/17م).

كبار التنفيذيني

أي شخص طبيعي يكون مكلفاً – وحده أو مع آخرين – من قبل مجلس إدارة الشركة أو من قبل عضو في مجلس إدارة الشركة
بمهام إشراف وإدارة ،وتكون مرجعيته إلى مجلس اإلدارة مباشرة أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي.

كبار املساهمني

كل شخص يملك  ٪5أو أكثر من أسهم الشركة وهم – كما في تاريخ هذه النشرة – كل من شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز،
وشركة ميدو العربية السعودية ،وشركة ميدو هولدينغز (كايمن) لمتد.

الئحة «إس»

أحكام الئحة «إس» ( )Regulation Sمن قانون األوراق المالية األمريكي للعام 1933م وتعديالته.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بنا ًء على نظام الشركات بموجب القرار رقم 2017-16-8م وتاريخ
1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) ،والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق
2021/01/14م).

الئحة صناديق االستثمار

الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم  2006-219-1وتاريخ 1427/12/03هـ (الموافق
2006/12/24م) 1424هـ والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2021-22-2وتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م).

م

ميالدي.

مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز

شركة دومينوز بيتزا الدولية لالمتياز التجاري بي.في.

مانح االمتياز الرئيسي لدانكن

شركة دانكن دونتس فرانشايزنق.

متاجر االمتياز من الباطن لدومينوز

متاجر دومينوز في الكويت وباكستان ومنطقة مكة المكرمة والطائف التي يتم تشغيلها عبر اتفاقيات لتطوير وتشغيل متاجر
دومينوز مبرمة مع أصحاب امتياز من الباطن تابعين ألطراف أخرى,

متاجر دومينوز التابعة للمجموعة

متاجر دومينوز التي تقوم المجموعة بتشغيلها في البحرين ومصر والمغرب و ُعمان وقطر واإلمارات ولبنان عبر اتفاقيات
لتطوير وتشغيل متاجر دومينوز مبرمة مع الشركات التابعة لها في هذه المناطق.

متعهد التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

املجموعة

الشركة والشركات التابعة لها ،وألغراض القسم رقم « 4خلفية عن المجموعة وطبيعة أعمالها» من هذه النشرة ،فإن أي إشارة
إلى «المجموعة» تعني شركة اآلمار الغذائية (المصدر) فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بدومينوز في المملكة وشركة اآلمار
فودز م.د.م.س فيما يتعلق بالعمليات الدولية الخاصة بدومينوز ودانكن في منطقة الشركة األوسط وشمال أفريقيا وباكستان
(باستثناء المملكة) قبل عام 2020م ،وبعد عام 2020م فإنها تعني شركة اآلمار الغذائية (المصدر) والشركات التابعة.

املجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة.

مجلس التعاون

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

احملاسب القانوني أو مراجع
احلسابات

كي بي إم جي لالستشارات المهنية.

مدير االكتتاب

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

مدير سجل االكتتاب

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

املساهمون

أي مالك ألسهم في الشركة.
المساهمون البائعون كما في تاريخ هذه النشرة وهم:

املساهمون البائعون

املستثمر األجنبي املؤهل

1 -شركة ميدو العربية السعودية.

 2شركة ميدو هولدينغز (كايمن) لمتد.مستثمر أجنبي مؤهل لالستثمار في األوراق المالية المدرجة وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية
المؤهلة في األوراق المالية المدرجة .ويتم تقديم طلب التأهيل إلى مؤسسة سوق مالية مرخص لها لتقوم بتقييم الطلب وقبوله
وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

مستشار دراسة السوق

شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست م.ح-ذ.م.م.

املستشار املالي

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

املستشار القانوني

شركة سلمان بن متعب السديري للمحاماة.

املستشارون

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح والذين تظهر أسماؤهم في الصفحات رقم (و) و (ز) من هذه النشرة.

املعايير الدولية للتقرير املالي
()IFRS

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين.

املكتتبون األفراد

األشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي
التي يحق لها أن تكتتب بأسمائهم ،شريطة أن تقدم ما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم
أو المستثمرين الخليجيين من ذوي الصفة الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح
حساب استثماري.
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املكتتبني

تشمل الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد.

اململكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية.

منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وباكستان

تشمل المملكة ،والبحرين ،والكويت ،وعمان ،وقطر ،واإلمارات ،ولبنان ،واألردن ،والعراق ،واليمن ،ومصر ،والمغرب ،والجزائر،
وتونس ،وباكستان.

مؤسسة السوق املالية

مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة للقيام بأعمال األوراق المالية.

نشرة اإلصدار أو النشرة

نشرة اإلصدار هذه والتي أعدتها الشركة فيما يتعلق بالطرح.

النظام األساس

النظام األساس للشركة والموافق عليه من قبل الجمعية العامة.

نظام السوق املالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) وتعديالته.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) وتعديالته.

نظام العمل

نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ (الموافق 2005/09/27م) وتعديالته.

منوذج الطلب

نموذج الطلب الذي يستخدم من قبل الفئات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر .ويشمل
هذا المصطلح (حسب الحال) نموذج الطلب اإللحاقي عند تغيير النطاق السعري.

منوذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد والفئات المشاركة (حسب مقتضى الحال) تعبئته لالكتتاب في أسهم
الطرح.

هـ

هجري.

الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة.

هيئة الغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

وزارة التجارة

وزارة التجارة في المملكة.

وزارة املوارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.

يوم عمل

أي يوم تكون فيها الجهات المستلمة مفتوحة للعمل في المملكة (باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية).
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 2.عوامل المخاطرة
على المستثمرين المحتملين دراسة جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة الواردة أدناه قبل اتخاذ أي قرار االستثمار في
أسهم الطرح ،علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه هي التي تعتقد الشركة حالياً أنها قد تؤثر عليها أو على أي استثمار في أسهم الطرح .وال تمثل المخاطر
المذكورة أدناه بالضرورة جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح .فقد تكون هناك مخاطر وشكوك أخرى غير
معروفة للشركة في الوقت الحالي ،أو يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنها غير جوهرية حالياً .إن وقوع أي من تلك المخاطر والشكوك أو تحققها قد يؤثر
بشكل سلبي وجوهري في أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ،وقد يؤدي إلى انخفاض في سعر األسهم ،وإضعاف قدرة
الشركة على توزيع أرباح على المساهمين ،وقد يؤدي إلى خسارة المستثمرين كامل استثمارهم في األسهم أو جزء منه.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة على أنه حسب علمهم واعتقادهم فال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف ما ذكر في هذا
القسم – من شأنها التأثير في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح .وعلى كافة المستثمرين المحتملين الراغبين باالستثمار في أسهم
الطرح تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار وأسهم الطرح بشكل عام ،والبيئة االقتصادية والتنظيمية التي تعمل فيها المجموعة بشكل خاص.
ال يناسب االستثمار في أسهم الطرح إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر االستثمار ومن لديهم ما يكفي من الموارد لتحمل أي خسارة قد تنتج
عنه .وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم شكوك حول اإلجراءات التي عليهم اتخاذها الحصول على استشارة من مستشار مالي مرخص له
من قبل الهيئة وذلك قبل االستثمار في أسهم الطرح.
إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقاً لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على المجموعة .كما قد يكون لدى المجموعة أو مجلس اإلدارة مخاطر
أخرى غير معلومة أو قد يعتبرونها غير جوهرية في الوقت الراهن ويكون لها نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة .وعليه ،فإن المخاطر المبينة
في هذا القسم أو في أي قسم آخر من هذه النشرة قد( :أ) ال تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على المجموعة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها
أو األسواق التي تعمل فيها؛ و/أو (ب) ال تبين جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.

2-1المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة
2 -1-1المخاطر المتعلقة باالعتماد على اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية
تعتمد أعمال المجموعة المرتبطة بالعالمة التجارية «دومينوز» على شروط اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية المبرمة فيما بين الشركة وشركة دومينوز
بيتزا الدولية لالمتياز التجاري بي.في (ويشار إليها فيما يلي بـ «مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز») ،بتاريخ 1443/06/28هـ (الموافق 2022/01/31م)
(ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية») ،والتي يقوم بموجبها مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بمنح المجموعة عدداً من الحقوق،
والتي تشمل الحق الحصري في تطوير وتشغيل ،ومنح امتياز من الباطن بالحق في تطوير وتشغيل – ومنح امتيازات من الباطن لتطوير وتشغيل – متاجر
دومينوز في المملكة والبحرين والكويت وعمان وقطر واإلمارات وتونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر واليمن واألردن ولبنان والعراق وباكستان (ويشار
إليها فيما يلي بـ «منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان») .كما قام مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بمنح المجموعة حقوق التشغيل لكل متجر
من متاجر دومينوز داخل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان وف ًقا التفاقيات امتياز المتجر التي تم إبرامها بشكل منفصل لكل متجر من
متاجر دومينوز (ولمزيد من المعلومات عن اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات االمتياز التجاري» من هذه
النشرة) .شكلت المبيعات الناتجة من هذه االتفاقية ما نسبته  ٪96.1و ٪92.6و  ٪90.8من إجمالي مبيعات المجموعة للسنوات المالية المنتهية في
2019م و2020م و2021م ،على التوالي .وقد شكلت مبيعات المملكة واإلمارات ومصر نسبة  %86.2و %85.1و %88.6من إجمالي مبيعات متاجر دومينوز
للسنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م و2021م ،على التوالي.
تنتهي المدة الحالية التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية في ( )1تاريخ انقضاء أو إنهاء جميع اتفاقيات امتياز المتاجر واتفاقيات تطوير وتشغيل متاجر
دومينوز ال ُمبرمة مع المجموعة أو مع أصحاب االمتياز من الباطن ،حسبما ينطبق ،بموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،أو ( )2بعد خمسة عشر ()15
سنة من تاريخ االتفاقية (أي بتاريخ 1458/12/14هـ (الموافق 2037/01/31م)) ،أيهما أسبق .وتتجدد اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية لمدة عشر ()10
سنوات إضافية بعد انتهاء المدة األولية ما لم تقم الشركة – وفقاً لسلطتها التقديرية – بإشعار مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز برغبتها في عدم التجديد
بما ال يقل عن ستة ( )6أشهر وال يزيد عن اثني عشر ( )12شهراً قبل تاريخ انتهاء المدة األولية ،وذلك بشرط امتثال المجموعة لشروط تجارية ونظامية
وتشغيلية معينة على النحو المحدد في اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،بما في ذلك اتفاق المجموعة ومانح االمتياز الرئيسي لدومينوز على جدول
تطوير إضافي للفترة المجددة قد تتضمن اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية المجددة على تكاليف أعلى كما قد تتضمن شروط تختلف بشكل جوهري عن
شروط اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية الحالية .ونتيجة لذلك ،تعتمد قدرة المجموعة على تجديد اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية على الوضع الجيد
الذي تتمتع به المجموعة فيما يتعلق بعالقاتها التعاقدية مع مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز (بما في ذلك بموجب اتفاقيات امتياز المتاجر) وقدرتها على
االتفاق على جدول تطوير إضافي للتوسع في المناطق ذات العالقة .يجدر بالذكر أنه يجب على المجموعة وفقاً التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية إبرام
اتفاقية امتياز المتجر مع مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بخصوص أي متجر دومينوز يتم افتتاحه ،وتبلغ مدة كل اتفاقية من اتفاقيات امتياز المتجر
عشرة ( )10سنوات تبدأ من تاريخ توقيع االتفاقية ذات العالقة وتتجدد تلقائياً لمدة عشرة ( )10سنوات ما لم يتم إشعار المجموعة من قبل مانح االمتياز
الرئيسي لدومينوز بعدم رغبته في التجديد قبل ستة ( )6أشهر من انتهاء االتفاقية ذات العالقة .وبالتالي ،وفي حال انتهاء مدة اتفاقية دومينوز الرئيسية
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وفقاً لشروطها وأحكامها ،إال أن ذلك ال يعني بالضرورة انتهاء اتفاقيات امتياز المتجر المبرمة بموجبها .وقد ال تكون المجموعة قادرة على تجديد اتفاقية
امتياز دومينوز الرئيسية أو اتفاقيات امتياز المتجر على اإلطالق أو بشروط وأحكام مالئمة للمجموعة كما قد ال تتمكن المجموعة من االتفاق على جدول
التطوير اإلضافي مما سيؤثر على قدرتها على تجديد اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية .وفي حال فشلت المجموعة في تجديد اتفاقية امتياز دومينوز
الرئيسية أو اتفاقيات امتياز المتجر أو في حال تجديدها بشروط وأحكام غير مالئمة للمجموعة ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
تعتمد قدرة المجموعة على االستمرار في القيام بأعمال دومينوز الخاصة بها وتشغيلها بالشكل الحالي على امتثالها لشروط اتفاقية امتياز دومينوز
الرئيسية .وتشتمل اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية على التزامات دفع للمجموعة باإلضافة إلى شروط تشغيلية يجب على المجموعة الوفاء بها بما في
ذلك االلتزام بالحصول على موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز على فتح أي متجر دومينوز وإبرام اتفاقية امتياز للمتجر ذو الصلة مع مانح االمتياز
الرئيسي لدومينوز عن كل متجر دومينوز يتم فتحه (ولمزيد من المعلومات حول هذه الشروط ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات االمتياز
التجاري» من هذه النشرة) .وكما في تاريخ هذه النشرة ،لم تتلق المجموعة أي إخطار رسمي باإلخالل من مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز .وفي حال
إخالل المجموعة بأي من شروط اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،فيجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز إنهاؤها .إال أنه وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز
الرئيسية ،إذا كانت المجموعة غير قادرة على االمتثال بالتزامات معينة كإخفاق المجموعة في سداد المدفوعات عند استحقاقها أو االمتثال اللتزاماتها
فيما يتعلق بجودة البيتزا أو نظافة أو تعقيم أي متجر من متاجر دومينوز ،فيحق لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز اتخاذ أي من اآلتي بدالً من إنهاء اتفاقية
امتياز دومينوز الرئيسية )1( :تقليص المنطقة التي تتمتع فيها المجموعة حال ًيا بالحق الحصري في التطوير والتشغيل ،والحق بمنح امتياز من الباطن
بالحق في التطوير والتشغيل لمتاجر دومينوز ،وذلك حسبما يراه مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز مناسباً؛ أو ( )2مطالبة المجموعة بالتنازل عن حقوقها
بموجب أي من اتفاقياتها ال ُمبرمة مع أصحاب االمتياز من الباطن ،أو جميعها ،إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز (ولمزيد من المعلومات عن حقوق
اإلنهاء من جانب مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات االمتياز التجاري» من هذه النشرة) .وعند ممارسة مانح
االمتياز الرئيسي لدومينوز ألي من هذه الحقوق ،سيتعين على المجموعة إيقاف عملياتها المتعلقة بدومينوز بشكل كلي أو جزئي ونقل هذه العمليات إلى
مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز مما سيترتب عليه خسارة المجموعة لجزء كبير من إيراداتها .وباإلضافة إلى ذلك ،قد ينتج عن ذلك تعثر الشركة في سداد
المبالغ المستحقة للمؤجرين و/أو الموردين الذين تتعاقد معهم ومطالبتهم بهذه المبالغ أو اضطرارها إلى بيع بعض أصولها بأقل من قيمتها السوقية،
وسيكون ألي مما سبق تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ومن جهة أخرى ،تتضمن اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية قيود مفروضة على المجموعة ومساهميها المباشرين والتي تمنعهم – طوال مدة اتفاقية امتياز
دومينوز الرئيسية – من المنافسة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي عمل أو أي نشاط تجاري يعمل بشكل أساسي في تقديم البيتزا أو توصيلها أو المشاركة
في أي نشاط أو كيان لديه امتيازات أو تراخيص أو يمنح لآلخرين الحق في تشغيل أعمال توصيل البيتزا أو تقديمها في المنطقة الجغرافية الخاضعة لالتفاقية
المعنية دون الحصول على موافقة مسبقة من مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز .وبالتالي ،في حال رغبت المجموعة في القيام بأي من تلك األنشطة ،فقد ال
تتمكن المجموعة من الحصول على موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز المسبقة على ذلك النشاط مما قد يترتب عليه عدم قدرة المجموعة على التوسع
في أعمالها ،كما قد يؤدي قيام المجموعة بمثل ذلك النشاط دون موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز المسبقة إلى إنهاء اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية
باعتباره حالة إخالل بذلك القيد ،وهو ما سيترتب عليه تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية .باإلضافة إلى
ذلك ،وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،توافق المجموعة والمساهمين المالكين ألسهم الشركة (وقت إنهاء أو انقضاء اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية)
على أنه – بعد إنهاء أو انقضاء اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية – سيمتنع كل منهم عن المشاركة لمدة عامين (تبدأ من التاريخ الفعلي لإلنهاء أو االنقضاء)
بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة تشارك بشكل أساسي في تقديم البيتزا أو توصيلها أو المشاركة في أي نشاط أو كيان لديه امتيازات أو تراخيص
أو يمنح لآلخرين الحق في تشغيل أعمال توصيل البيتزا أو تقديمها في المنطقة الجغرافية الخاضعة لالتفاقية بدون موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز.
وبالتالي ،عند انقضاء أو إنهاء اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،لن تتمكن المجموعة لمدة عامين من ممارسة أي أنشطة تشارك بشكل أساسي في تقديم
البيتزا أو توصيلها أو المشاركة في أي نشاط أو كيان لديه امتيازات أو تراخيص أو يمنح لآلخرين الحق في تشغيل أعمال توصيل البيتزا أو تقديمها في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ما لم يوافق مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ،وهي أنشطة تشكل جز ًءا كبي ًرا من أعمال المجموعة ،مما سيكون له
تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية
تعتمد أعمال المجموعة المتعلقة بدانكن على شروط اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ،المبرمة مع شركة دانكن دونتس فرانشايزنق (ويشار إليه فيما
يلي بـ «مانح االمتياز الرئيسي لدانكن») ،وهما اتفاقية امتياز رئيسية مبرمة فيما بين شركة اآلمار الغذائية مصر ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن بتاريخ
1435/11/02هـ (الموافق 2014/08/28م) والمعدلة بتاريخ 1441/10/10هـ (الموافق 2020/06/02م) فيما يخص امتياز متاجر دانكن في مصر (ويشار
إليها فيما يلي بـ «اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر») ،واتفاقية امتياز رئيسية مبرمة فيما بين شركة اآلمار فودز م.د.م.س ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن
بتاريخ 1441/10/15هـ (الموافق 2020/06/07م) والمعدلة بتاريخ 1443/03/19هـ (الموافق 2021/10/25م) فيما يخص امتياز متاجر دانكن في المغرب
(ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب») (ويشار إلى اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر واتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب
معاً بـ «اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية») ،والتي يقوم بموجبها مانح االمتياز الرئيسي لدانكن بمنح عدداً من الحقوق ،والتي تشمل الحق في تطوير وافتتاح
وتشغيل متاجر دانكن في مصر والمغرب .كما قام مانح االمتياز الرئيسي لدانكن بمنح المجموعة حقوق حصرية محدودة ،والتي بموجبها لن يعطي مانح
ترخيصا ألي طرف خارجي بخالف المجموعة لتطوير وافتتاح متاجر دانكن في مصر أو المغرب ،وذلك فيما عدا ما يتعلق ببعض
االمتياز الرئيسي لدانكن
ً
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مواقع المتاجر «غير التقليدية» ،مثل محطات القطار والمطارات والمجمعات الترفيهية والرياضية ومراكز المؤتمرات ومرافق الطعام محدودة الوصول على
الطرق السريعة (ولمزيد من المعلومات عن اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات االمتياز التجاري» من هذه النشرة).
وشكلت المبيعات الرئيسية الناتجة من هذه االتفاقيين ما نسبته  ٪5.2و ٪7.3من إجمالي مبيعات المجموعة للسنوات المالية المنتهية في 2020م و2021م،
على التوالي .وقد حققت المجموعة إيرادات دانكن بالكامل من مصر خالل في السنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م.
تنتهي حقوق التطوير الممنوحة ضمن كل اتفاقية من اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية بتاريخ 1446/06/14هـ (الموافق 2024/12/15م) .وبالنسبة التفاقية
امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،يجب على الطرفين عند امتثال المجموعة اللتزاماتها االجتماع عند أو قبل مرور عشر ( )10سنوات على تاريخ سريان
االتفاقية (أي بتاريخ 1446/02/24هـ (الموافق 2024/08/28م) للتفاوض بشأن الشروط واألحكام التي بموجبها يمكن تجديد اتفاقية امتياز دانكن
الرئيسية لمصر ،وتخضع الموافقة على هذا التجديد للسلطة التقديرية لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن .وال تتضمن اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب
على بند مماثل حيث ال تتضمن أي بنود تخص تجديد االتفاقية ،وبالتالي سيتعين على الطرفين الوصول إلى اتفاق بشأن أي شروط وأحكام للتجديد .ونتيجة
لذلك ،تعتمد قدرة المجموعة على تجديد اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية على قدرتها على االتفاق على الشروط واألحكام الخاصة بهذا التجديد .يجدر
بالذكر أنه وفقاً التفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية فإن حق المجموعة في تشغيل أي متجر دانكن يتم افتتاحه بموجبهما يستمر لمدة عشرين ( )20عاماً من
تاريخ افتتاح المتجر المعني ،وعند انتهاء هذه المدة ،يحق لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن تمديد فترة تشغيل المتجر المعني أو االمتناع عن ذلك .وبالتالي،
وفي حال انتهاء مدة اتفاقيتي دانكن الرئيسية وفقاً لشروطها وأحكامها ،إال أن ذلك ال يعني بالضرورة انتهاء فترة تشغيل متاجر دانكن التي تم افتتاحها
بموجبها .وقد ال تتمكن المجموعة من تجديد اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية أو فترة تشغيل متاجر دانكن المفتتحة بموجبها على اإلطالق أو بشروط
وأحكام مالئمة للمجموعة .وفي حال فشلت المجموعة في تجديد اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية أو فترة تشغيل متاجر دانكن المفتتحة بموجبها أو في حال
تجديدها بشروط وأحكام غير مالئمة للمجموعة ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
تعتمد قدرة المجموعة على االستمرار في القيام بأعمال دانكن الخاصة بها وتشغيلها بالشكل الحالي ،على امتثالها لشروط اتفاقيتي امتياز دانكن
الرئيسية .وتتضمن كل اتفاقية من اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية التزامات دفع على المجموعة باإلضافة إلى شروط تشغيلية يجب على المجموعة الوفاء
بها .وكما في تاريخ هذه النشرة ،لم تتلق المجموعة أي إخطار رسمي باإلخالل من مانح االمتياز الرئيسي لدانكن .وفي حال كانت المجموعة غير قادرة
على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ،فيحق لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن إنهاء االتفاقيتين وف ًقا لشروطهما حيث يجوز لمانح
االمتياز الرئيسي لدانكن إنهاء اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر في حال إخالل شركة اآلمار الغذائية مصر بشروط االتفاقية ،وذلك بموجب إشعار
خطي مدته ثالثون ( )30يوماً دون تصحيح حالة اإلخالل ،كما يجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن إنهاء اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب بموجب
إشعار خطي مدته عشرة ( )10أيام عند عدم قيام شركة اآلمار فودز م.د.م.س بدفع المبالغ الالزمة لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن بموجب اتفاقية امتياز
دانكن الرئيسية للمغرب أو إشعار خطي مدته ثالثون ( )30يوماً بالنسبة لحاالت اإلخالل األخرى الممكن تصحيحها والتي ال يتم تصحيحها خالل تلك
الفترة ،أما بالنسبة لحاالت اإلخالل التي ال يمكن تصحيحها ،فيجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن إنهاء اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب فوراً
بموجب إشعار خطي (ولمزيد من المعلومات عن اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات االمتياز التجاري» من
هذه النشرة) .وعند اإلنهاء نتيجة اإلخالل بأي من اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ،قد يطالب مانح االمتياز الرئيسي لدانكن المجموعة بإيقاف عملياتها
المتعلقة بدانكن على الفور أو نقل هذه العمليات إلى مانح االمتياز الرئيسي لدانكن مما سيترتب عليه خسارة المجموعة لجزء من إيراداتها .وباإلضافة إلى
ذلك ،قد ينتج عن ذلك تعثر الشركة في سداد المبالغ المستحقة للمؤجرين و/أو الموردين الذين تتعاقد معهم ومطالبتهم بهذه المبالغ أو اضطرارها إلى بيع
بعض أصولها بأقل من قيمتها السوقية ،وسيكون ألي مما سبق تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ووفقاً التفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب ،أبرمت شركة اآلمار فودز م.د.م.س اتفاقية تطوير منطقة في المغرب مع شركة إتش إي أيه للتجارة
والخدمات (المغرب) بتاريخ 1443/04/02هـ (الموافق 2021/11/07م) (ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية تطوير دانكن في المغرب») ،والتي بموجبها تمنح
شركة اآلمار فودز م.د.م.س لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) الحق الحصري في فتح وتطوير وتشغيل متاجر دانكن في المغرب ابتدا ًء من
تاريخ 1442/11/21هـ (الموافق 2021/07/1م) (ولمزيد من المعلومات عن هذه االتفاقية ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-5-12اتفاقيات أخرى متعلقة
باالمتياز» من هذه النشرة) .يجوز لشركة اآلمار فودز م.د.م.س إنهاء اتفاقية تطوير دانكن في المغرب بشكل فوري في حاالت معينة منصوص عليها
في االتفاقية والتي تشمل – على سبيل المثال ال الحصر – في حالة توقف شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) عن تشغيل متاجر دانكن في
المغرب أو وقوع أي حوادث تشغيلية في متاجر دانكن في المغرب تهدد الصحة العامة والسالمة أو فتح أي مواقع جديدة تحمل عالمات دانكن التجارية
دون الحصول على موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدانكن ،كما يجوز لشركة اآلمار فودز م.د.م.س ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن إنهاء اتفاقية تطوير
دانكن في المغرب في حاالت أخرى غير المنصوص عليها بموجب حق اإلنهاء الفوري وذلك بموجب إشعار خطي مدته عشرة ( )10أيام عند اإلخالل
بدفع المبالغ الالزمة لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن أو إشعار خطي مدته ثالثون ( )30يوماً بالنسبة لحاالت اإلخالل األخرى الممكن تصحيحها والتي ال
يتم تصحيحها خالل تلك الفترة .وعند اإلنهاء نتيجة اإلخالل باتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب ،سيكون على شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات
(المغرب) إيقاف عملياتها المتعلقة بدانكن في المغرب على الفور ،وقد ال تتمكن المجموعة من إيجاد بديل لتشغيل متاجر دانكن في المغرب مما سيترتب
عليه خسارة المجموعة لجزء من إيراداتها .وباإلضافة إلى ذلك ،قد ينتج عن ذلك تعثر شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) في سداد المبالغ
المستحقة للمؤجرين و/أو الموردين الذين تتعاقد معهم ومطالبتهم بهذه المبالغ أو اضطرارها إلى بيع بعض أصولها بأقل من قيمتها السوقية ،وسيكون
ألي مما سبق تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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باإلضافة إلى ذلك ،وف ًقا التفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ،يجب على المجموعة افتتاح عدد محدد من متاجر دانكن في مصر والمغرب واالحتفاظ بها
سنو ًيا (ولمزيد من المعلومات حول ذلك ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات االمتياز التجاري» من هذه النشرة) .وإذا أخلت المجموعة بهذه
االلتزامات ،فسيكون لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن الحق في )1( :إنهاء حق الحصرية المحدود الممنوح للمجموعة؛ و/أو ( )2إنهاء حقه المجموعة في
تطوير وافتتاح وتشغيل متاجر دانكن؛ و/أو ( )3تطوير (أو الترخيص لآلخرين بتطوير) متاجر دانكن في مصر أو المغرب (حسب االقتضاء) .وعند ممارسة
مانح االمتياز الرئيسي لدانكن ألي من هذه الحقوق ،فسوف تتأثر عمليات المجموعة المتعلقة بدانكن في مصر أو المغرب (حسب االقتضاء) ،األمر الذي
سيؤثر بدوره بشكل سلبي في أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
يجدر بالذكر أنه وف ًقا التفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ،يجب على المجموعة تعويض مانح االمتياز الرئيسي لدانكن والشركات التابعة له وشركاته الفرعية
وخلفائه والمتنازل لهم وأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين والمساهمين والشركاء والوكالء والممثلين والعاملين والموظفين التابعين له عن أي خسائر
يتكبدونها نتيجة أي طرح عام أولي ألي من شركات المجموعة .وعند تكبد أي من هذه الخسائر نتيجة لعملية الطرح ،يحق لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن
الحصول على تعويض من المجموعة ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما قدمت الشركة ضمانات بموجب اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ،حيث قدمت بتاريخ 1435/11/02هـ (الموافق 2014/08/28م) ضمان بتنفيذ
التزامات شركة اآلمار الغذائية مصر كاملة وأداء جميع االلتزامات المالية بموجب اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر إلى مانح االمتياز الرئيسي لدانكن،
وقدمت بتاريخ 1441/10/14هـ (الموافق 2020/06/07م) ضمان بتنفيذ التزامات شركة اآلمار فودز م.د.م.س كاملة وأداء جميع االلتزامات المالية
بموجب اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب إلى مانح االمتياز الرئيسي لدانكن (ولمزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-5-12اتفاقيات
أخرى متعلقة باالمتياز» من هذه النشرة) .وفي حال إخالل أي من شركة اآلمار الغذائية مصر أو شركة اآلمار فودز م.د.م.س بالتزاماتهم باتفاقيتي امتياز
دانكن الرئيسية ،فسيكون لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن الحق بالرجوع على الشركة لتنفيذ التزاماتهم كاملة وأداء جميع االلتزامات المالية المتعلقة بهاتين
االتفاقيتين ،مما قد يؤدي إلى تكبد الشركة تكاليفاً إضافية لتنفيذ التزامات شركة اآلمار الغذائية مصر أو شركة اآلمار فودز م.د.م.س بموجب اتفاقيتي
امتياز دانكن الرئيسية ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ومن جهة أخرى ،تتضمن اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية واتفاقية تطوير دانكن في المغرب والضمانات التي قدمتها الشركة بموجبها قيود مفروضة على
المجموعة والتي تمنعهم – طوال مدة اتفاقيتي دانكن الرئيسية واتفاقية تطوير دانكن في المغرب – من المنافسة في أي عمل يتضمن تصنيع أو توزيع أو بيع
منتجات مماثلة لمنتجات دانكن أو مشابهة لها في المنطقة الجغرافية الخاضعة لالتفاقية المعنية ،وذلك بخالف األعمال التي يتم الحصول على  ٪10أو أقل
من إيراداتها من بيع هذه المنتجات (بالنسبة للشركة بموجب الضمانات التي قدمتها بموجب اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية واتفاقية تطوير دانكن في المغرب)
باإلضافة إلى القيود المفروضة على الشركة والتي تمنعها من استخدام أو اإلفصاح عن أي معلومات سرية تم الحصول عليها من مانح االمتياز الرئيسي لدانكن
بموجب هذه الضمانات أو بموجب نشاطات الشركة .وبالتالي ،في حال رغبت المجموعة في القيام بأي من تلك األنشطة في مصر أو المغرب ،فقد ال تتمكن
المجموعة من الحصول على تنازل من مانح االمتياز الرئيسي لدانكن عن هذه القيود مما قد يترتب عليه عدم قدرة المجموعة على التوسع في أعمالها ،كما
قد يؤدي قيام المجموعة بمثل ذلك النشاط دون موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدانكن المسبقة إلى إنهاء أي من اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية أو اتفاقية
تطوير دانكن في المغرب باعتباره حالة إخالل بذلك القيد ،وهو ما سيترتب عليه تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها
المستقبلية .باإلضافة إلى ذلك ،وف ًقا التفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية واتفاقية تطوير دانكن في المغرب والضمانات التي قدمتها الشركة ،ال يجوز للمجموعة
لمدة عامين بعد نقل أو انقضاء اتفاقية االمتياز الرئيسية لدانكن ذات العالقة ،أن تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر ،سوا ًء لنفسها أو من خالل أي شخص أو
جهة نظامية ،أو نيابة عنها ،أو باالشتراك معها ،أو أن تحتفظ أو تشترك أو يكون لديها أي مصلحة في أي عمل في المنطقة ذات العالقة بما في ذلك تصنيع
أو توزيع أو بيع القهوة أو الكعك و/أو منتجات المخابز ،وذلك بخالف األعمال التي يتم الحصول على  ٪10أو أقل من إيراداتها من بيع هذه المنتجات .وبالتالي،
عند انقضاء أو إنهاء اتفاقية االمتياز الرئيسية لدانكن ذات العالقة أو اتفاقية تطوير دانكن في المغرب ،ستكون المجموعة خاضعة لقيود من الناحية التعاقدية
لمدة عامين فيما يتعلق بممارسة أنشطة تتضمن تصنيع أو توزيع أو بيع القهوة أو الكعك و/أو منتجات المخابز في المنطقة ذات العالقة ،وهي أنشطة تشكل
جز ًءا كبي ًرا من أعمال المجموعة ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-3المخاطر المتعلقة بأصحاب االمتياز من الباطن لدومينوز
وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،أبرمت المجموعة ترتيبات امتياز من الباطن مع أصحاب امتياز من الباطن من الغير في مدينتي مكة والطائف في
المملكة ،وفي الكويت وباكستان .وتم تحقيق مبلغ  18.0مليون ريال سعودي و 15.5مليون ريال سعودي و 16.5مليون ريال سعودي من مبيعات المجموعة
في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،على التوالي ،من بيع التوريدات إلى أصحاب االمتياز من الباطن لدومينوز (ولمزيد
من المعلومات عن اتفاقيات تطوير وتشغيل متاجر دومينوز ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-5-12اتفاقيات أخرى متعلقة باالمتياز» من هذه النشرة) .وبنا ًء
على ذلك ،تعتمد المجموعة على أداء أصحاب االمتياز من الباطن لدومينوز في افتتاح وتشغيل متاجر االمتياز بنجاح ودفع مقابل التوريدات ورسوم االمتياز
والرسوم األخرى للمجموعة في الوقت المناسب .وقد يؤثر أي إخالل من قبل أصحاب االمتياز من الباطن لدومينوز بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات تطوير
وتشغيل متاجر دومينوز ذات العالقة ،بما في ذلك أي إخالل نتيجة أي ضائقة مالية يمر بها أصحاب االمتياز من الباطن لدومينوز ،على قدرة المجموعة على
تحصيل المدفوعات المستحقة من أصحاب االمتياز من الباطن لدومينوز ،األمر الذي قد يضر بدوره بعالقات المجموعة مع مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز
ويلحق ضر ًرا بالشهرة المرتبطة بعالمة دومينوز التجارية وبسمعة المجموعة ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.

10

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

يعد أصحاب االمتياز من الباطن لدومينوز مشغلون مستقلون وموظفوهم ليسوا من موظفي المجموعة .وبالتالي ،ال تستطيع المجموعة السيطرة على
نشاطاتهم .وال يمكن للمجموعة أن تضمن أن يكون لدى أصحاب االمتياز من الباطن لدومينوز الخبرة التجارية أو الموارد المالية الالزمة لتشغيل
االمتيازات بنجاح .كما قد ال ينجح أصحاب االمتياز من الباطن لدومينوز في تشغيل متاجر االمتياز بطريقة تتوافق مع معايير المجموعة و/أو المعايير
التي يفرضها مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ،أو المتطلبات أو االستراتيجية ،أو قد ال يقوموا بتوظيف مديرين مؤهلين وغيرهم من موظفي المتاجر
وتدريبهم بشكل مناسب أو قد ال يكون لديهم موارد مالية لتجديد المتاجر بما يتوافق مع استراتيجية المجموعة .وقد يعترض أصحاب االمتياز من الباطن
لدومينوز على استراتيجية المجموعة أو يرفضونها بما في ذلك مبادرات التسعير الجديدة ،أو االستثمار في متاجرهم ،كتجديدها ،أو قد يضغطون على
المجموعة لتغيير سياسات أو إجراءات معينة أو التخلي عنها .يجوز للشركة بموجب اتفاقيات تطوير وتشغيل متاجر دومينوز المبرمة مع أصحاب االمتياز
من الباطن انهاء أي من تلك االتفاقيات في حاالت معينة تشمل – على سبيل المثال – توقف أصحاب االمتياز من الباطن عن تشغيل متاجر دومينوز
الخاضعة لتلك االتفاقيات أو عدم مقدرتهم على تشغيلها باستمرار ،أو قيامهم بتقديم تقارير خاطئة عن مبيعات متاجر دومينوز الخاضعة لتلك االتفاقيات.
وفي حال إخالل أي من أصحاب االمتياز من الباطن بأي من اتفاقيات تطوير وتشغيل متاجر دومينوز ،فقد تضطر الشركة إلى إنهاء تلك االتفاقيات وقد
ال تستطيع الشركة إيجاد مشغلين آخرين يمكن التعاقد معهم من الباطن لتشغيل متاجر دومينوز الخاضعة لالتفاقيات المنهاة كما قد تتكبد المجموعة
تكاليف إضافية وانقطاع في أعمالها في سبيل تشغيل أو نقل متاجر دومينوز إلى صاحب امتياز من الباطن آخر .كما أنه في حال إخفاق أصحاب االمتياز
من الباطن لدومينوز في تشغيل امتيازاتهم بنجاح أو بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة ومعاييرها ،بما في ذلك اإلجراءات التي يتخذها موظفوها،
فسيكون لذلك تأثير سلبي على سمعة المجموعة وعالقاتها مع مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز والعالمة التجارية والقدرة على جذب أصحاب االمتياز
من الباطن المحتملين ،مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما يجدر بالذكر أن الشركة أبرمت اتفاقية تطوير وتشغيل متاجر دومينوز بتاريخ 1435/11/16هـ (الموافق 2014/09/11م) مع يزيد أحمد علي العقيل
(صاحب مؤسسة المستقبل األولى للتموين) والتي منحته بموجبها امتياز من الباطن لتطوير وتشغيل متاجر دومينوز في منطقة مكة المكرمة والطائف
في المملكة (ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية تطوير متاجر دومينوز في مكة المكرمة والطائف») .تنتهي اتفاقية تطوير متاجر دومينوز في مكة المكرمة
والطائف بأثر فوري في حال الوفاة أو العجز العقلي أو اإلعاقة الدائمة لصاحب االمتياز من الباطن (يزيد أحمد علي العقيل) .وبالتالي ،في حال تحقق
أي من تلك الحاالت ،فقد ال تستطيع المجموعة إبرام اتفاقية بديلة مع صاحب امتياز من الباطن آخر في منطقة مكة المكرمة والطائف ،كما قد تتكبد
المجموعة تكاليف إضافية وانقطاع في أعمالها في سبيل تشغيل أو نقل متاجر دومينوز الواقعة في مكة المكرمة والطائف إلى صاحب امتياز من الباطن
آخر ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-4المخاطر المتعلقة بترتيبات الوكالة في بعض الدول التي تعمل بها المجموعة
تمارس المجموعة أعمالها في عدد من الدول من خالل تسجيل نسبة معينة من أسهم الشركات بأسماء وكالء ،علماً بأن الشركة هي المالك الفعلي
لألسهم المملوكة المسجلة باسم الوكالء ،وذلك لغرض استيفاء عدد من المتطلبات النظامية في عدد من الدول مثل القيود المفروضة على الشركات
ذات الشخص الواحد .وتشمل تلك الترتيبات تسجيل ما نسبته  %1من أسهم شركة اآلمار الغذائية اإلمارات باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة عن
الشركة ،وتسجيل ما نسبته  %51من أسهم شركة اآلمار الغذائية قطر باسم شركة لنكس مانجمنت سرفيسيز بالوكالة عن شركة اآلمار الغذائية البحرين،
وتسجيل ما نسبته  %20.5من أسهم شركة اآلمار الغذائية األردن باسم شركة زهرة الياسمين إلدارة المطاعم بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س،
وتسجيل ما نسبته  %1من أسهم شركة اآلمار الغذائية البحرين باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتسجيل ما
نسبته  %60من أسهم شركة اآلمار الغذائية الكويت باسم شركة برجرين للتجارة العامة والمقاوالت بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتسجيل ما
نسبته  %0.2من أسهم شركة اآلمار الغذائية لبنان باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س (وللمزيد من المعلومات حول
هذه الترتيبات ،يرجى مراجعة القسم « 3-2-12الشركات التابعة» من هذه النشرة) .وقد ال تكون ترتيبات الوكالة القائمة متماشية مع األنظمة واللوائح في
الدول ذات العالقة .باإلضافة إلى ذلك ،قد ال يقوم الوكالء المعينون من قبل المجموعة بموجب ترتيبات الوكالة بأداء التزاماتهم المفروضة عليهم من قبل
المجموعة .وفي حال تعارض ترتيبات الوكالة هذه مع األنظمة واللوائح في الدول ذات العالقة فقد يعرض ذلك المجموعة إلى عقوبات تنظيمية .كما قد
تتعرض المجموعة إلى خسائر في حال عدم التزام الوكالء بأي من التزاماتهم المفروضة من المجموعة ،وقد ال تتمكن المجموعة من الرجوع عليهم بأي
مطالبات عن تلك الخسائر وهو ما سيؤدي إلى تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-5المخاطر المتعلقة باالحتفاظ بالعمالء الحاليين أو جذب عمالء جدد
يعتمد نمو أعمال المجموعة وإيراداتها على قدرتها على االستمرار في االحتفاظ بعمالئها الحاليين وجذب عمالء جدد بتكاليف مناسبة .وفي حال عدم
قدرة المجموعة على زيادة عدد متاجرها بوتيرة مناسبة أو زيادة عددها على اإلطالق ،فقد ال تتمكن من جذب المزيد من العمالء .وقد ال تتمكن المجموعة
من االحتفاظ بالعمالء الحاليين إذا لم يكونوا راضين عن المنتجات أو األسعار أو تنوع الخيارات أو جودة الخدمات المقدمة وتوقيت تقديمها .وقد ال تتمكن
المجموعة ً
أيضا من االحتفاظ بالعمالء الحاليين أو جذب عمالء جدد إذا كانت غير قادرة على الحفاظ على صلتها بقاعدة عمالئها أو إذا تم تشويه هوية
أو سمعة العالمات التجارية التي تشغلها المجموعة ألي سبب (ولمزيد من المعلومات عن المخاطر المتعلقة بالسمعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم 24-1-2
«المخاطر المتعلقة بسمعة المجموعة واعتمادها على السمعة والنجاح المستمر لعالمتي دومينوز ودانكن» من هذه النشرة) .وقد يكون لإلخفاق في
االحتفاظ بالعمالء الحاليين أو جذب عمالء جدد تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية .كما قد
تتكبد المجموعة تكاليف كبيرة لجذب العمالء بعيدًا عن المنافسين خاصة عند الدخول إلى أسواق في مناطق جغرافية جديدة (ولمزيد من المعلومات
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عن المخاطر المتعلقة بالمنافسة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-2-2المخاطر المتعلقة بالمنافسة» من هذه النشرة) ،وقد يكون لذلك تأثير سلبي على
أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-6المخاطر المتعلقة بقدرة البنية التحتية أو األنظمة الداخلية للمجموعة في دعم نموها واستراتيجيتها المخطط
كاف
بشكل
لها
ٍ
ٍ
قد ال تكون األنظمة والضوابط الداخلية وشبكات التوزيع والتوصيل وأنظمة تقنية المعلومات الحالية لدى المجموعة كافية لدعم نموها واستراتيجيتها
المخطط لهما (ولمزيد من المعلومات عن نمو المجموعة واستراتيجيتها المخطط لهما ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 6-4االستراتيجية وسبل النمو
المستقبلي» من هذه النشرة) .يجب على المجموعة – لتتمكن من إدارة نموها بشكل فعال – أن تقوم بتحسين وتطوير أنظمتها وإجراءاتها وقدراتها
على التحكم بشكل مستمر ،باإلضافة الى قيامها باستقطاب وتدريب موظفين تشغيل متخصصين والمحافظة عليهم .وقد ال تكون المجموعة قادرة على
االستجابة في الوقت المناسب للطلبات التي سيفرضها نموها واستراتيجيتها المخطط لهما على اإلدارة وعلى البنية التحتية الحالية للمجموعة ،أو قد ال
تكون المجموعة قادرة على توظيف موظفي اإلدارة والتشغيل الالزمين أو االحتفاظ بهم .وقد يؤدي عدم تلبية تلك المطالب إلى تشغيل المجموعة ألعمالها
الحالية بصورة أقل فعالية ،والذي يؤدي بدوره إلى تراجع األداء المالي للمجموعة .وفي حال شهدت المجموعة تراج ًعا في األداء المالي ،فقد تقلل من
عدد المتاجر التي تنوي افتتاحها أو توقف افتتاح المتاجر أو تحد من نمو نظام االمتياز لديها ،أو قد تقرر إغالق المتاجر التي ال تستطيع تشغيلها بطريقة
مربحة ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-7المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين ومقدمي الخدمات الرئيسيين
تعتمد المجموعة في القيام بأعمالها على توقيت وجودة توصيل المكونات الغذائية األساسية ومواد التعبئة والتغليف وغيرها من المستلزمات الضرورية
األخرى التي تحتاجها متاجرها .وتعتمد المجموعة بشكل كبير على الموردين المعتمدين الذين تشتري منهم المكونات الغذائية األساسية ومواد التعبئة
والتغليف حيث أبرمت المجموعة ستة ( )6اتفاقيات توريد جوهرية بالنسبة ألعمالها لتوريد الجبن واللحوم والدواجن والمكونات الغذائية والمشروبات
الغازية وغير الغازية وصناديق الكرتون (وللمزيد من المعلومات ،يرجة مراجعة القسم رقم « 3-5-12اتفاقيات التوريد» من هذه النشرة) .وقد يخفق أي
من موردي المجموعة في تزويد متاجر المجموعة بكميات كافية من المكونات الغذائية األساسية ومواد التعبئة والتغليف ضمن اإلطار الزمني المحدد
والمعايير المتفق عليها نتيجة نقص أو انقطاع التوريدات الخاصة بهم أو نتيجة أي عوامل أخرى قد تؤدي إلى أي انقطاع أو تأخير في تسليم المكونات
ومواد التعبئة والتغليف والتوريدات الضرورية األخرى التي تحتاجها متاجر المجموعة .وحتى في حال وجود عدد كافي من الموردين البديلين فيما يخص
المكونات الغذائية األساسية للمجموعة ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بها ،إال أنه قد تحدث حاالت نقص أو أي اضطرابات أخرى على مستوى القطاع،
كما هو الحال فيما يتعلق بجائحة كوفيد .19-وقد ال تتمكن المجموعة من الحصول على مكونات الغذائية األساسية أو مواد تعبئة وتغليف بديلة تكون
ذات جودة مناسبة أو بكمية كافية وبشروط مقبولة تجار ًيا وفي الوقت المحدد ،مما قد يتطلب من المجموعة تكبد تكاليف إضافية ،وبالتالي سيكون لذلك
تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
قد ال تتمكن المجموعة من ضمان فعالية وجودة الموردين ومقدمي الخدمات بشكل مباشر عند إبرام العقود .وقد تكون المجموعة مسؤولة بشكل غير
مباشر في حال عدم قدرة هؤالء الموردين ومقدمي الخدمات على تنفيذ التزاماتهم بموجب العقود المبرمة معهم بنجاح وتقديم المنتجات أو الخدمات
ضمن اإلطار الزمني المحدد ووف ًقا للمعايير المتفق عليها .وإذا كانت المجموعة غير قادرة على تجاوز الخسائر (كل ًيا أو جزئ ًيا) نتيجة تقصير من قبل
الموردين أو مقدمي الخدمات ،فسيتعين على المجموعة أن تتحمل هذه الخسائر .وبالتالي ،سيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
يجدر بالذكر أن شركة اآلمار الغذائية قد أبرمت اتفاقية خدمات التوزيع مع شركة فود إمبوريم المحدودة (يشار اليها فيما يلي بـ «إمبوريم») بتاريخ
1440/10/06هـ (الموافق 2019/06/09م) والتي بموجبها تقوم إمبوريم بالحصول على المنتجات وشرائها واستيرادها وتخزينها وتوزيعها على أصحاب
االمتياز (ويشار اليها فيما يلي بـ «اتفاقية توريد وتوزيع األغذية») والتي يمكن ألي من الطرفين إنهاؤها بإشعار خطي مدته ستين ( )60يوماً .في حال
قامت إمبوريم بإنهاء اتفاقية توريد وتوزيع األغذية ،فقد ال تتمكن الشركة من إيجاد مورد بديل قادر على تنفيذ أعمال التوريد على اإلطالق أو بشروط
مناسبة ،مما قد يتطلب من المجموعة تكبد تكاليف إضافية أو يؤدي إلى انقطاع أعمال التوريد على أصحاب االمتياز مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال
المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك ،فإنه وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،ال يجوز للمجموعة استخدام ،أو الموافقة على استخدام أصحاب االمتياز من الباطن
التابعين لها ،أي مكونات أو إمدادات أو مواد تُستخدم في تحضير منتجات دومينوز وتعبئتها وتغليفها وتوصيلها ما لم يكن هذا المورد تم اعتماده مسب ًقا
بشكل خطي من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز (ولمزيد من المعلومات عن اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يُرجى مراجعة القسم رقم 1-5-12
«اتفاقيات االمتياز التجاري» من هذه النشرة) .قد ال تتمكن المجموعة من االحتفاظ بالموردين المعتمدين مسب ًقا من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز
أو الموردين الجدد الذين يستوفون معايير مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز في الوقت المناسب أو على اإلطالق .وبالتالي ،قد يؤدي ذلك إلى تعليق عمليات
المجموعة بشكل مؤقت أو دائم ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-8المخاطر المتعلقة بقدرة المجموعة على التقدير الدقيق للطلب على المنتجات الغذائية
يعتمد توريد مكونات الغذاء األساسية ومواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية الخاصة بالمجموعة بصورة أساسية على عملية تخطيط الطلب التي
تجريها المجموعة ،والتي تأخذ في االعتبار مستويات المخزون ،باإلضافة إلى توقعات المبيعات المتجددة للمجموعة لفترة االثني عشر شه ًرا التالية.
وتعتمد المجموعة على هذه التوقعات في تعاملها مع مورديها وموزعيها التابعين لجهات خارجية (ولمزيد من المعلومات عن اتفاقيات التوريد الخاصة
بالمجموعة ،يرجى مراجعة القسم رقم « 3-5-12اتفاقيات التوريد» من هذه النشرة) .وقد ال تتمكن من التنبؤ بدقة بالطلب نتيجة لمجموعة من العوامل،
بما في ذلك التغيرات التي تطرأ على سلوك وتوجهات المستهلكين ،باإلضافة إلى األحداث غير المتوقعة مثل جائحة كوفيد ،19-والذي قد يؤدي إلى زيادة
أو نقص في توريد المكونات ومواد التعبئة والتغليف من الموردين والموزعين التابعين لجهات خارجية ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-9المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على العقارات المستأجرة
تعتمد المجموعة على المواقع المستأجرة بالنسبة لمتاجرها (ولمزيد من المعلومات عن عقود اإليجار التي أبرمتها المجموعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم
« 2-7-12العقارات المستأجرة من قبل الشركة والشركات التابعة الجوهرية» من هذه النشرة) .ونظ ًرا ألن معظم عقود إيجار المجموعة محددة المدة ويتم
تجديدها بنا ًء على طلب أطراف العقد ،فإن أي زيادة في اإليجار يفرضها المؤجرون على المجموعة عند التجديد ستؤدي إلى تكبد المجموعة التزامات
إضافية غير متوقعة ،والذي سيؤثر بدوره بشكل سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
انتهى عقد إيجار متجر دومينوز واحد التابع للشركة واثنا عشر ( )12عقد إيجار سكن الموظفين والمكاتب في المملكة ضمن السياق االعتيادي لألعمال
والتي تعمل الشركة على تجديدها كما في تاريخ هذه النشرة ،كما تستخدم الشركة عقارات مستأجرة لسكن موظفيها في المملكة بموجب عقدي إيجار
والتي لم تبرمها الشركة باسمها وتعمل كما في تاريخ هذه النشرة على نقلها إلى اسمها .باإلضافة إلى ذلك ،انتهى عقد إيجار متجر دومينوز واحد في
اإلمارات التابع لشركة اآلمار الغذائية اإلمارات ضمن السياق االعتيادي لألعمال والتي تعمل شركة اآلمار الغذائية اإلمارات على تجديده كما في تاريخ
هذه النشرة .قد ال تتمكن المجموعة من تجديد جميع اتفاقيات اإليجار أو نقلها باسم الشركة ،أو قد يتم تجديدها أو نقلها باسم الشركة بموجب شروط
وأحكام مختلفة قد ال تتناسب مع خطط المجموعة وأهدافها االستراتيجية .وإذا ُطلب من المجموعة إخالء أي موقع من مواقعها المستأجرة بسبب إنهاء
أو عدم تجديد اتفاقية اإليجار ذات العالقة ،فستتكبد المجموعة تكاليف إضافية فيما يتعلق باالنتقال إلى موقع جديد ،والتي قد تتضمن زيادة في قيمة
اإليجار و/أو التكاليف المتعلقة بالتجديدات الضرورية للموقع الجديد .كما قد تفقد المجموعة بشكل مؤقت – عند انتقالها إلى موقع جديد – اإليرادات
التي كان من الممكن أن يحققها المتجر ذي العالقة في حال عدم االنتقال .وبالتالي ،فإن أي تكاليف تتعلق باالنتقال وأي خسارة مؤقتة في اإليرادات،
سيكون لها تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-10المخاطر المتعلقة بالتقلبات في القطاع العقاري للمناطق والبلدان التي تمارس فيها المجموعة أعمالها
تتأثر ربحية المجموعة بشكل كبير بأسعار اإليجار ،وذلك نظ ًرا ألن مصاريف اإليجار تمثل  ٪10.7و ٪10.1و ٪8.7من إجمالي تكاليف المجموعة في
السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،على التوالي .وفي السنوات األخيرة ،شهد القطاع العقاري في الدول التي تمارس فيها
المجموعة أعمالها العديد من التقلبات في أسعار العقارات واإليجارات نتيجة لعوامل تتعلق بالسوق ،بما في ذلك على سبيل المثال زيادة العرض لمساحات
التجزئة .وتتأثر أعمال المجموعة بشكل مباشر بهذه التقلبات ،حيث قد تؤدي الزيادة في أسعار اإليجار بما يفوق توقعات المجموعة حتى ولو كانت زيادة
مؤقتة إلى تكبد المجموعة للخسائر مما قد يؤدي إلى انخفاض أو تعليق جميع عملياتها أو أي منها .ونظ ًرا ألن أعمال المجموعة تعتمد بشكل مباشر على
القطاع العقاري ،فهي معرضة لمخاطر التركز القطاعي مقارنة بالشركات التي تعمل في قطاعات متنوعة .ونتيجة لذلك ،قد يكون للتقلبات غير المواتية
في القطاع العقاري تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-11المخاطر المتعلقة بتحديد مواقع مناسبة للمتاجر الجديدة
يعتمد أداء المجموعة بشكل كبير على مواقع متاجرها .وعند اختيار موقع لمتجر جديد ،تأخذ إدارة المجموعة في االعتبار عوامل مختلفة ،بما في ذلك
على سبيل المثال:
•الكثافة السكانية وحركة العمالء.
•قرب المنافسين وأدائهم في المنطقة المحيطة.
•إمكانية وصول العمالء ،بما في ذلك مواقف السيارات.
•امتيازات الموقع ومدى مالءمتها لمواصفات خطط البناء لدى المجموعة.
•القدرة على التفاوض والوصول إلى شروط تجارية مقبولة.
•متاجر المجموعة الموجودة في نفس المنطقة.
•قدرات التوزيع وسلسلة التوريد الحالية للمجموعة.
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تقوم المجموعة بتأمين المواقع من خالل عقود اإليجار ،وفق ما يجري تحديده في كل حالة على حدة .وستحتاج المجموعة في المستقبل إلى تأمين مواقع
جديدة لدعم نموها واستراتيجيتها المخطط لهما (ولمزيد من المعلومات عن نمو المجموعة واستراتيجيتها المخطط لهما ،يُرجى مراجعة القسم رقم
« 6-4االستراتيجية وسبل النمو المستقبلي» من هذه النشرة) .إال أن المواقع المتاحة للمتاجر الجديدة بما يتناسب مع أهداف المجموعة قد تكون غير
متوفرة .وفي حال واجهت المجموعة صعوبات في تأمين المواقع المناسبة بما يتماشى مع استراتيجيتها التوسعية ،فإن فرص نموها سوف تتأثر سلبا،
مما سيؤثر بدوره بشكل سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-12المخاطر المتعلقة باعتماد استراتيجية نمو المجموعة بشكل جزئي على افتتاح متاجر جديدة ذات ربحية
كجزء من نمو المجموعة واستراتيجيتها المخطط لهما ،تعتزم المجموعة زيادة عدد متاجرها ،بما في ذلك متاجر االمتياز من الباطن ،بنسبة  ٪50بحلول عام
2025م (ولمزيد من المعلومات عن نمو المجموعة واستراتيجيتها المخطط لهما ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 6-4االستراتيجية وسبل النمو المستقبلي»
من هذه النشرة) .وقد يستغرق كل متجر جديد بعض الوقت من تاريخ افتتاحه للوصول إلى مستويات تشغيل مربحة بسبب أوجه القصور المرتبطة عاد ًة
بالمتاجر الجديدة ،بما في ذلك عدم الوعي بالسوق والمنافسة والحاجة إلى تعيين موظفين جدد وتدريبهم .وال يوجد ما يضمن بأن أي متجر جديد سيكون
مربحا أو سيحقق عوائده االستثمارية المتوقعة .كما يمكن أن تؤثر المتاجر الجديدة للمجموعة في مبيعات متاجرها الحالية الموجودة في نفس المنطقة
ً
المجاورة نظ ًرا ألن بعض العمالء قد يفضلون زيارة المتاجر الجديدة أو الطلب منها .قد يحدث تجزء في المبيعات أو قد يزداد في المستقبل مع زيادة تواجد
المجموعة في األسواق الحالية ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما في  31ديسمبر 2021م ،تدير المجموعة ثالثمائة وثالثة وثمانين ( )427فرعاً لدومينوز مملوكين للشركة (مائتين وسبعة وأربعين ( )247منها في
المملكة) وأربعة وأربعين ( )44فرعاً لدانكن مملوكين للشركة (أربعين ( )40منها في مصر وأربعة ( )4منها في المغرب) .وقد ساهمت الفروع الجديدة
بمقدار  30.4مليون ريال سعودي و  37.3مليون ريال سعودي و 39.1مليون ريال سعودي من إجمالي اإليرادات في عام 2019م و2020م و2021م ،على
التوالي ،بما في ذلك  20.3مليون ريال سعودي من االستحواذ على عمليات المغرب خالل عام 2020م.
2 -1-13المخاطر المتعلقة بأعمال تجديد متاجر المجموعة
تتطلب متاجر المجموعة أعمال تجديد وتوسعة وتحسين متاجرها الحالية بشكل مستمر ،من أجل الحفاظ على جاذبيتها واستمرار الطلب عليها من
قبل عمالء المجموعة .ونظراً لتطور قطاع المطاعم والمقاهي في المناطق الجغرافية التي تمارس فيها المجموعة أعمالها ،فقد تتغير تطلعات العمالء
تنوعا من خيارات المنتجات.
وأذواقهم واختياراتهم .وقد يتضمن ذلك ،على سبيل المثال ،توقع وتغيير في التصميم بشكل أكثر ابتكاراً ومجموعة أكثر
ً
وقد ال تكون المتاجر الحالية التابعة للمجموعة قابلة إلجراء تعديالت عليها بشكل يلبي هذه التطلعات .باإلضافة إلى ذلك ،فقد ال تتمكن المتاجر الحالية
التابعة للمجموعة من منافسة متاجر الشركات األخرى الجديدة واألكثر تنوعاً بفاعلية ،حتى في حال قيام المجموعة بتنفيذ أعمال التجديد المذكورة.
كما قد تسبب أي أعمال تجديد للمتاجر إلى انخفاض إيرادات المجموعة بشكل جزئي ومؤقت خالل فترة إجراء أعمال التجديد تلك .وإذا زادت تكاليف
أعمال تجديد وتوسعة وتحسين و /أو إعادة تطوير متاجر المجموعة عما هو متوقع أو إذا دعت الحاجة إلى استبدال هذه األعمال في المتاجر في وقت
أبكر من العمر اإلنتاجي المقدر ،فقد ال تستطيع المجموعة تحقيق اإليرادات المستهدفة .كما أنه من الممكن أن تؤدي زيادة التكاليف إلى انخفاض الدخل
التشغيلي للمجموعة مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-14المخاطر المتعلقة بتسليم المنتجات للعمالء في الوقت المناسب وبشكل آمن
تخضع المجموعة لعدد من المخاطر المرتبطة بخدمات توصيل الطلبات ،حيث أنه كما في  31ديسمبر 2021م ،مثلت مبيعات المجموعة من خالل قنوات
توصيل الطلبات ما يقارب  %37من إجمالي مبيعات المجموعة .وبالتالي ،فإن عمليات المجموعة تعتمد على أسطولها من المركبات وسائقي التوصيل.
وقد يكون هؤالء السائقون ومركباتهم ،أو قد كانوا في الماضي ،متورطين في حوادث تسببت في إصابات وأضرار في الممتلكات .وتعرض أي حوادث من
هذا القبيل المجموعة اللتزامات وتكاليف مالية ،والتي قد ال يتم تغطيتها بشكل ٍ
كاف من خالل أي وثائق تأمين سارية تحتفظ بها المجموعة ،كما قد تؤثر
أيضاً في سمعة المجموعة وعالمتها التجارية .باإلضافة إلى ذلك ،تخضع عمليات المجموعة لحالة شبكات الطرق العامة والتي قد ال تكون متطورة بشكل
كبير في بعض الدول التي تعمل فيها ،أو في مناطق معينة في تلك الدول .وإذا لم تكن المجموعة قادرة على الحفاظ على أسطول مركباتها أو توظيف
وبشكل آمن كما قد ال تتمكن من الحفاظ على معايير
سائقي توصيل مؤهلين بأعداد كافية ،فقد ال تتمكن من تسليم المنتجات للعمالء في الوقت المناسب
ٍ
التوصيل للعمالء أو تحسينها .وإذا كانت المجموعة غير قادرة على تلبية معايير التوصيل الخاصة بها والمحافظة عليها ،وتعرضت لضرر في سمعتها
نتيجة ٍأي من هذه العوامل ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-15المخاطر المتعلقة باالعتماد على تصنيع وتسليم عجين البيتزا في الوقت المناسب من قبل مسؤولي التموين
لدى المجموعة
يعد إنتاج المجموعة المركزي لعجين البيتزا الخاص بها في المملكة عام ً
ال أساس ًيا لقدرة المجموعة على الحفاظ على اتساق المنتجات في جميع متاجر
المجموعة .وقد يؤثر إخفاق المجموعة في تصنيع مواد الطعام في وتيرة عمليات التسليم إلى المتاجر أو جودة المنتجات التي يتم تسليمها ،مما قد
يؤثر بدوره على قدرة المتاجر على خدمة العمالء بطريقة تتفق مع عرض القيمة للعمالء الذي تقدمه المجموعة أو خدمة العمالء على اإلطالق .ونتيجة
لذلك ،سيكون لإلخفاق في عمليات التصنيع لدى المجموعة تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-16المخاطر المتعلقة بمشاكل الجودة أو الصحة المتصلة بالمنتجات المقدمة في متاجر المجموعة
قد تدفع المخاوف المحيطة بسالمة المنتجات المقدمة في متاجر المجموعة أو سالمة وجودة سلسلة التوريد الخاصة بالمجموعة و/أو أصحاب االمتياز
من الباطن عمالء المجموعة إلى تجنب شراء منتجات معينة من متاجر المجموعة و/أو أصحاب االمتياز من الباطن ،أو البحث عن مصادر بديلة ،حتى وإن
كانت هذه المخاوف خارجة عن سيطرة المجموعة .إن الدعاية السلبية لهذه المخاوف ،سواء كانت تستند إلى وقائع فعلية ومؤكدة أو غير ذلك ،وسواء كانت
تنطوي على منتجات تُباع في متاجر المجموعة و/أو أصحاب االمتياز من الباطن أو مكونات أساسية لهذه المنتجات أو غير ذلك ،يمكن أن تثني العمالء
عن شراء المنتجات من متاجر المجموعة ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تكون الضوابط التشغيلية للمجموعة وتدريب الموظفين فعالين في الوقاية من األمراض المنقولة عن طريق األغذية والتالعب
باألغذية وغيرها من مشاكل سالمة األغذية (بما في ذلك مخاطر الفشل في اكتشاف مواد الطعام منتهية الصالحية المقدمة من الموردين) التي قد تؤثر
في عملياتها .قد تقع الحوادث المتعلقة بسالمة وجودة المنتجات أو المكونات المعروضة في متاجر المجموعة في المستقبل ،مما قد يؤدي إلى مطالبات
ضد المجموعة بالمسؤولية عن هذه المنتجات ،وسحب المنتجات والذي قد يؤدي إلى دعاية سلبية ،وإيقاع غرامات على المجموعة من قبل الجهات
التنظيمية ذات العالقة مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء (ويشار إليها فيما يلي بـ «هيئة الغذاء والدواء») ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ،أو
إيقاع عقوبات أخرى مثل إغالق متاجر المجموعة أو مستودعاتها ،مما سيؤثر على سمعة المجموعة وانقطاع أعمالها أو تكبدها لتكاليف إضافية ،وهو ما
سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-17المخاطر المتعلقة بأنظمة وبروتوكوالت مراقبة الجودة
تعد جودة وسالمة الطعام الذي تقدمه متاجر المجموعة أم ًرا بالغ األهمية لنجاح المجموعة .ويعتمد الحفاظ على جودة ثابتة للطعام بشكل كبير على
فعالية أنظمة مراقبة الجودة لدى المجموعة وأصحاب االمتياز من الباطن ،والتي تعتمد بدورها على عدد من العوامل ،بما في ذلك تصميم أنظمة مراقبة
الجودة للمجموعة وتنفيذ الموظفين ألنظمة وبروتوكوالت مراقبة الجودة هذه واالمتثال لها .تعتمد سمعة المجموعة على جودة منتجاتها ومالءمة عروضها،
والتزامها تجاه عمالئها ،والثقافة القوية لموظفيها والجو العام لمتاجرها وتصميمها .ويجب على المجموعة حماية أنظمة مراقبة الجودة المعمول بها حال ًيا
للمحافظة على نجاحها واالستمرار في جذب العمالء واالحتفاظ بهم .وقد يقلل أي حادث سلبي ،من شأنه أن يؤثر في والء العمالء للعالمة التجارية،
بشكل كبير من قيمتها ويضر بأعمال المجموعة.
قد تتزايد مخاطر اإلخفاق في الحفاظ على المستوى المتوقع من مراقبة الجودة بسبب التصرفات التي يتخذها كل من أصحاب االمتياز من الباطن
والموردين التابعين للمجموعة ،والتي تكون خارجة عن سيطرة المجموعة .وبينما تحاول المجموعة ضمان محافظة أصحاب االمتياز من الباطن والموردين
على جودة منتجاتها ،قد يتخذ أصحاب االمتياز من الباطن أو الموردون التابعون للمجموعة تصرفات تؤثر سل ًبا في سمعة المجموعة.
باإلضافة إلى ذلك ،هناك زيادة ملحوظة في استخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي والوسائل المماثلة ،بما في ذلك المدونات اإللكترونية وغيرها
من وسائل التواصل القائمة على اإلنترنت والتي توفر لألفراد إمكانية الوصول إلى جمهور عريض من المستهلكين وغيرهم من األشخاص المهتمين.
ولذلك ،قد يتم نشر أي تراجع في الجودة يعاني منه عمالء المجموعة ،ويتم ذلك غال ًبا بدون تمحيص أو تحقق من دقة المحتوى ،مما سيكون له تأثير
سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-18المخاطر المتعلقة بزيادة تكاليف مكونات الغذاء األساسية والمواد الخام
تعتمد المجموعة في القيام بأعمالها على مصادر موثوقة لتوفير كميات كبيرة من مكونات الطعام والمواد الخام مثل البروتين (بما في ذلك الدواجن واللحوم)
والجبن والزيت والدقيق والخضروات .وتخضع مكونات الطعام والمواد الخام لتقلب األسعار الناتج عن أي تذبذب في إجمالي العرض والطلب ،أو الظروف
الخارجية األخرى ،مثل التغيرات التي تطرأ على سياسات التجارة الدولية وعوائق التجارة الدولية ،وظهور أي حرب تجارية ،والمناخ والظروف البيئية ،إذ قد
تؤثر الظروف الجوية أو األحداث أو الكوارث الطبيعية في المحاصيل المتوقعة من هذه المواد الخام ،فض ً
ال عن انتشار الفيروسات واألمراض ،مثل فيروس
كوفيد .19-وال يوجد ما يضمن بأن المجموعة ستستمر في شراء مكونات الطعام والمواد الخام بأسعار معقولة ،أو أن أسعار مكونات الطعام والمواد الخام
ستظل ثابتة في المستقبل .وسيكون لذلك بدوره تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-19المخاطر المتعلقة باالنقطاعات التشغيلية غير المتوقعة في أعمال المجموعة
يعتمد نجاح المجموعة بشكل كبير على استمرارية تشغيل متاجرها دون معوقات .وتتعرض المجموعة ٍ
لعدد من المخاطر فيما يتعلق بتشغيل متاجرها ،بما
في ذلك سوء األحوال الجوية أو األضرار المادية للمباني أو انقطاع التيار الكهربائي أو األعطال أو تعطل المعدات أو انخفاض أدائها عن المعدل المطلوب
أو إمكانية توقف األعمال أو حدوث أعمال إجرامية أو حدوث كوارث طبيعية أو حرائق أو أي تأخير أو إشكال قد تواجهه المجموعة مع مورديها فيما يتعلق
باستالم المنتجات ومكونات الغذاء األساسية ومواد التعبئة والتغليف والمواد الخام من قبل الموردين إلى مستودعات ومتاجر المجموعة ألسباب مثل سوء
المناولة أو االختناقات المرورية ،مما قد يؤدي إلى تأخير أو تعذر التسليم أو تلف المنتجات وتعطل توريد هذه المنتجات ،مما يؤثر تأثي ًرا سلب ًيا وجوهر ًيا
في أعمال المجموعة .وفي حالة حدوث انقطاعات تشغيلية كبيرة في متجر أو أكثر من متاجر المجموعة ،قد تتأثر إيرادات المجموعة وربحيتها ،مما
سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-20المخاطر المتعلقة بتحقيق النمو والربحية بالمعدل المرغوب فيه في المستقبل
ارتفع صافي إيرادات المجموعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪37.8خالل الفترة من 2019م إلى 2021م .ومع ذلك ،ال ينبغي اعتبار نمو اإليرادات
السريع للمجموعة في الفترات األخيرة مؤش ًرا على أدائها المستقبلي ،وال يوجد ما يضمن بأن المجموعة ستكون قادرة على الحفاظ على نمو اإليرادات
أو الربحية المتحققة في الفترات األخيرة أو تجاوزها .ومع زيادة إيرادات المجموعة ،قد تنخفض ربحيتها ً
أيضا مع توسيع المجموعة لعملياتها التجارية
وخدمات التوصيل ،وتنويعها في منتجات وأعمال وأسواق ومصادر جديدة لإليرادات ،بما في ذلك قطاعات األعمال ذات الهوامش المنخفضة.
قد ال تنجح المجموعة في جهودها الهادفة إلى زيادة نمو إيراداتها وربحيتها .كما قد ال تتمكن المجموعة من تجاوز المخاطر والصعوبات التي قد تواجهها
في سوق سريعة التغير وتنافسية .وإذا لم يتطور الطلب على األغذية والمشروبات على النحو الذي تتوقعه المجموعة ،أو إذا كانت المجموعة غير قادرة
على تلبية احتياجات عمالئها ،سيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
على الرغم من تفشي وباء كوفيد 19-خالل 2020م ،ارتفع هامش صافي الدخل من  %5.3في عام 2019م إلى  %13.5في عام 2021م مدفوعاً بطبيق
المجموعة لمناهج قوية إلدارة التكاليف مع انخفاض نسبي في أسعار الجبن والدعم الحكومي المؤقت في بعض األسواق الذي شمل دعم على المنافع
ورواتب الموظفين .ال يوجد ما يضمن بأن الشركة ستكون قادرة على الحفاظ على نمو الربحية في المستقبل ،حتى لو ارتفعت اإليرادات المستقبلية قد
تنخفض ربحية الشركة بسبب ارتفاع التكاليف مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-21المخاطر المتعلقة باإلخفاق في تنفيذ استراتيجيات العمل المستقبلية بنجاح ،وفي الوقت المحدد ،أو عدم تنفيذها
على اإلطالق
يعتمد األداء المستقبلي للمجموعة على قدرتها على تنفيذ خططها واستراتيجيات نموها ،والتي تشمل افتتاح متاجر جديدة ودخول أسواق جديدة.
وتعتمد هذه األنشطة على قدرة المجموعة على االستمرار في تنفيذ عملياتها وتحسينها بكفاءة وفي الوقت المناسب ،وكذلك الحصول على أي موافقات
تنظيمية مطلوبة .وال يوجد ما يضمن بأن موظفي المجموعة أو عملياتها الحالية كافيان لدعم التوسع والنمو المستقبلي كما قد ال تتمكن المجموعة من
الحصول على أي موافقات الزمة ألي خطط نمو مستقبلية في الوقت المناسب أو الحصول عليها من األساس .كما تخضع خطط المجموعة التوسعية
لجداول زمنية محددة وقد تتطلب تموي ً
ال إضاف ًيا لتغطية التكاليف اإلضافية ،وقد يؤدي عدم االلتزام بهذه الجداول الزمنية أو اإلخفاق في الحصول على
تمويل إضافي إلى إعاقة قدرة المجموعة على تحقيق النتيجة التجارية المنشودة من خطط النمو والتوسع .وقد يكون إلخفاق المجموعة في تنفيذ خطط
أعمالها واستراتيجيات نموها ألي سبب وفي الوقت المناسب تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
تعتزم المجموعة كجزء من نموها واستراتيجيتها المخطط لهما توسيع انتشارها الجغرافي في بعض األسواق غير المستغلة .كما قد تقرر المجموعة
إطالق عالماتها التجارية الخاصة أو غيرها من العالمات التجارية ذات االمتياز (ولمزيد من المعلومات عن نمو المجموعة واستراتيجيتها المخطط لهما،
يُرجى مراجعة القسم رقم « 6-4االستراتيجية وسبل النمو المستقبلي» من هذه النشرة) .ومع ذلك ،قد ال تنجح المجموعة في تحقيق ذلك .ومن شأن
حدوث أي من األمور الواردة أعاله أن يكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-22المخاطر المتعلقة بالمشاريع المشتركة وعمليات االستحواذ
تقوم المجموعة في إطار استراتيجية النمو الخاصة بها بتقييم فرص النمو الجديدة من خالل المشاريع المشتركة أو عمليات االستحواذ .وقد تقرر
المجموعة االستحواذ على أعمال وخدمات ومنتجات وأصول أخرى جديدة أو الدخول في مشاريع مشتركة من وقت آلخر وذلك بنا ًء على مناسبتها
الستراتيجية المجموعة ووضعها المالي .وقد ينطوي ذلك على مخاطر مختلفة ،بما في ذلك عدم قدرة المجموعة على تقدير قيمة عملية االستحواذ أو
المشروع المشترك أو ما يكتنفها من مزايا ومخاطر ،أو عدم قدرتها على دمج األعمال أو األصول ال ُمستحوذ عليها مع أعمالها الحالية بشكل فعال ،أو
تحقيق االستفادة المتوقعة من أوجه التعاون ،أو استرداد تكاليف شراء األعمال أو األصول ال ُمستحوذ عليها .كما قد تتكبد المجموعة تكاليف غير متوقعة
أو تتحمل التزامات وخسائر غير متوقعة فيما يتعلق بأي أعمال أو أصول تستحوذ عليها أو تدخل فيها ،بما في ذلك ما يتعلق باالحتفاظ بالموظفين
الرئيسيين أو الحاالت الطارئة النظامية (مثل االلتزامات التعاقدية أو المالية أو التنظيمية أو البيئية أو غيرها من االلتزامات والمسؤوليات) وقد تتعرض
لمخاطر متعلقة باألعمال التي استحوذت عليها أو التي دخلت فيها والحفاظ على اإلجراءات والضوابط ومعايير الجودة وتكاملها .وقد تؤثر هذه الصعوبات
في أعمال المجموعة الجارية ،وتشتت انتباه إدارتها وموظفيها ،وتزيد من نفقاتها ،وهو ما سيؤثر بدوره بشكل سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-23المخاطر المتعلقة بالمبادرات والبرامج التسويقية واإلعالنية
يعد وجود إدراك عالي بالعالمة التجارية أم ًرا ضرور ًيا للنمو المستمر للمجموعة ونجاحها المالي ،وتتأثر إيرادات المجموعة بشكل كبير بتسويق عالمتها
التجارية واإلعالن عنها ،فض ً
ال عن التسويق واإلعالن لدى منافسيها .وبالتالي ،فإن المجموعة تتكبد تكاليف كبيرة في جهودها التسويقية .وقد مثلت
نفقات التسويق واإلعالن للمجموعة ما نسبته  ٪7.1و ٪4.6و ٪5.5من مبيعاتها الموحدة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م ،على التوالي .ومع ذلك ،قد ال تنجح هذه المبادرات في زيادة المبيعات أو زيادة الوعي بالعالمة التجارية .كما قد يُعد العديد من منافسي
المجموعة الحاليين أو المستقبليين أكبر حج ًما وقد يكون لديهم موارد مالية وتسويقية وموارد أخرى أكبر من موارد المجموعة ،ويخصصون موارد أكبر
لتسويق وبيع منتجاتهم ،أو الحصول على قدر أكبر من االعتراف بالعالمة التجارية على المستوى الدولي ،أو يتبنون استراتيجيات تسعير أكثر قوة مما
تستطيع المجموعة القيام به .وإذا كانت مبادرات وبرامج المجموعة التسويقية واإلعالنية أقل فاعلية من المبادرات والبرامج الخاصة بمنافسيها ،فسيؤثر
ذلك بشكل سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-24المخاطر المتعلقة بسمعة المجموعة واعتمادها على السمعة والنجاح المستمر لعالمتي دومينوز ودانكن
تُعد سمعة المجموعة عام ً
ال مه ًما في الحفاظ على عمالئها الحاليين وجذب عمالء جدد .وتتأثر المجموعة بشدة بسمعة وشعبية عالمتي دومينوز ودانكن،
السيما وأن محفظة العالمات التجارية الحالية للمجموعة تتكون من هاتين العالمتين التجاريتين فقط .ويمكن أن تتأثر سمعة المجموعة ودومينوز ودانكن
سلباً وبصورة جوهرية بسبب حدوث وقائع معينة ،مثل المنازعات مع العمالء أو أوجه القصور في مراقبة الجودة أو حاالت اإلخفاق في التوصيل أو اعدم
االمتثال لألنظمة والقوانين المعمول بها .وبالمثل ،قد تتأثر سمعة المجموعة ودومينوز ودانكن سلباً بسبب أي أفعال يقوم بها أو تصريحات يدلو بها أي
من العمالء الحاليين أو السابقين والموظفين والمنافسين والمتعهدين والخصوم في اإلجراءات النظامية والهيئات التنظيمية الحكومية وأعضاء المجتمع
االستثماري أو وسائل اإلعالم عن المجموعة أو دومينوز أو دانكن ،مما قد يؤثر سل ًبا في أعمالهم .وقد يكون اإلضرار بسمعة المجموعة أو «دومينوز بيتزا»
أو «دانكن» أم ًرا صع ًبا ومكل ًفا ويستغرق وقتًا طوي ً
ال لمعالجته أو قد يجعل العمالء المحتملين أو الحاليين يترددون في اختيار متاجر المجموعة ،مما يؤدي
إلى خسارة األعمال .كما قد تؤدي األضرار التي تلحق بسمعة المجموعة أو دومينوز أو دانكن إلى خفض قيمة وفعالية االسم التجاري للمجموعة وقد تقلل
من ثقة العمالء بها ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-25المخاطر المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمجموعة
حصلت المجموعة على الحق باستخدام العالمة التجارية الخاصة بدومينوز في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،كما حصلت المجموعة
على الحق باستخدام العالمة التجارية الخاصة بدانكن في مصر والمغرب ،وذلك وفقاً التفاقيات أبرمتها مع مالكي تلك العالمات التجارية (وللمزيد
من المعلومات حول تلك االتفاقيات ،يرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات االمتياز التجاري» والقسم رقم « 2-5-12اتفاقيات أخرى متعلقة
باالمتياز» من هذه النشرة) .وعلى أساس ذلك ،تستخدم المجموعة تسعة وثالثين ( )39عالمة تجارية ،بصفتها مرخص لها من الباطن ،مسجلة من قبلها
في المملكة وخارج المملكة والتي تعتمد أعمال المجموعة عليها بشكل كبير (ولمزيد من المعلومات عن العالمات التجارية التي تستخدمها المجموعة،
يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-8-12العالمات التجارية» من هذه النشرة) .يجدر بالذكر أن بعض العالمات التجارية الخاصة بدانكن والمرخص للمجموعة
باستخدامها بموجب اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية قد انتهت صالحيتها أو تم إلغاؤها وبالتالي ال تستطيع المجموعة من استغاللها .ومن جهة أخرى،
وكما في تاريخ هذه النشرة ،لم تقم الشركة بتسجيل عالمتها التجارية الخاصة «اآلمار الغذائية» في أي دولة .وفي حالة عدم قدرة المجموعة على تسجيل
أو تجديد عالماتها التجارية أو العالمات التجارية التي تستخدمها ،أو في حالة قيام أي شخص باالعتراض على تسجيل تلك العالمات ،فقد يؤثر ذلك
في أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ويعتمد الوضع التنافسي للمجموعة على قدرتها على االستمرار في استخدام هذه العالمات التجارية وحماية حقوقها فيما يتعلق بتلك العالمات التجارية
ضد أي استخدام غير نظامي لها من قبل جهات خارجية .في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعالمات التجارية للمجموعة ،بما في ذلك
نتيجة االستخدام غير المصرح به أو اإلخفاق في حماية هذه الحقوق من قبل الجهات المختصة وف ًقا للوائح الدول ذات العالقة ،فقد تواجه المجموعة
دعاوى قضائية مكلفة وتعاني من تشتيت وقت اإلدارة وصرف انتباهها بعيدًا عن أعمالها األساسية .باإلضافة إلى ذلك ،قد تتطلب نتيجة النزاع أن
تبرم المجموعة اتفاقيات امتياز أو ترخيص الستخدام حقوق الملكية الفكرية ،والتي قد ال تكون متاحة بشروط مقبولة للمجموعة ،أو ال تكون متاحة
على اإلطالق .ومن شأن حدوث أي من األمور الواردة أعاله أن يكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها
المستقبلية .ومن جهة أخرى ،فإن المجموعة تملك الحق في استخدام عالمة دومينوز التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان
وعالمة دانكن التجارية في مصر والمغرب ،إال أنها ال تملكها .وبالتالي ،فإن المجموعة غير قادرة على حماية تلك العالمات التجارية في حال وقع أي
تعدي عليها ،وفي حال عدم قيام المالك المسجل لتلك العالمات التجارية باتخاذ الخطوات الالزمة إليقاف أي تعدي عليها ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على
أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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من جهة أخرى ،عند انقضاء أو إنهاء أي من اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية أو اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ،يجوز لمانح االمتياز الرئيسي ذي العالقة
أن يطالب المجموعة بإيقاف عملياتها بموجب عالمة دومينوز أو دانكن (حسب االقتضاء) على الفور ،بما في ذلك استخدام العالمات التجارية المرخصة
من الباطن ،األمر الذي بدوره سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية (ولمزيد من المعلومات
عن المخاطر المتعلقة باتفاقيات االمتياز الرئيسي ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على اتفاقية امتياز دومينوز
الرئيسية» والقسم رقم « 2-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية» من هذه النشرة) .يجدر بالذكر أنه وفقاً التفاقيتي
امتياز دانكن الرئيسية ،يمنح مانح االمتياز الرئيسي لدانكن ترخيصاً محدوداً غير قابل للتحويل لشركة اآلمار فودز م.د.م.س الستخدام بعض العالمات
التجارية فقط فيما يتعلق بتطوير وفتح وتشغيل متاجر دانكن في مصر والمغرب .وال تنص االتفاقية المذكورة على أن ذلك الحق حصري لشركة اآلمار
فودز م.د.م.س ،وبالتالي يجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن منح رخصة باستغالل عالمات دانكن التجارية المرخصة لغير المجموعة في كل من مصر
والمغرب ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية .كما يجدر بالذكر أن شركة اآلمار
الغذائية مصر تنازلت عن اتفاقية االمتياز الرئيسية لدانكن لصالح شركة اآلمار فودز م.د.م.س والتي ال تتضمن بشكل خاص التنازل عن اتفاقية ترخيص
العالمة التجارية لدانكن مصر (وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقيات ،يرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات االمتياز التجاري» والقسم
رقم « 2-5-12اتفاقيات أخرى متعلقة باالمتياز» من هذه النشرة) وبالتالي ،فهناك مخاطر تتمثل في احتمالية أال يكون التنازل عن الترخيص باستعمال
العالمة التجارية لدانكن المسجلة في الواليات المتحدة األمريكية قانونياً وبالتالي قد ال تكون شركة اآلمار فودز م.د.م.س قادرة على استغالل تلك العالمة
التجارية بشكل قانوني مما يعرض شركة اآلمار فودز م.د.م.س لمخاطر االستخدام غير المصرح له للعالمة التجارية ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي على
أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-26المخاطر المتعلقة بحماية المعلومات السرية الخاصة بالمنتجات والوصفات واألسعار
يجب على المجموعة بموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية واتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ،المحافظة على المعلومات السرية حول المنتجات
والوصفات واألسعار باعتبارها أسراراً تجارية (ولمزيد من المعلومات عن اتفاقيات االمتياز الرئيسي ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات
االمتياز التجاري» من هذه النشرة) .وفي حال عدم تمكن المجموعة من حماية هذه المعلومات السرية ألي سبب ،بما في ذلك تسريبها من قبل أحد
موظفي المجموعة ،أو نتيجة اإلهمال أو هجمات األمن السيبراني ،فستكون عرضة لإلجراءات القضائية التي قد تنتج عن ذلك .كما سيكون ألي نتيجة
غير مواتية في أي إجراءات قانونية وتنظيمية مستقبلية تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-27المخاطر المتعلقة بأنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة
تعتمد قدرة المجموعة على جذب العمالء واالحتفاظ بهم ،ومراقبة عملياتها وتكاليفها بدقة ،والمنافسة بفعالية ،على تطور وموثوقية أنظمة تقنية
خصيصا لتتبع جميع المعامالت التي
المعلومات الخاصة بها وتوافر خدماتها السحابية ،وعلى وجه الخصوص ،نظام إدارة تقنية المعلومات ال ُمصمم
ً
تُجرى في متاجر المجموعة (ولمزيد من المعلومات عن أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 13-4تقنية المعلومات»
من هذه النشرة).
تشكل جميع المخاطر الخارجية والداخلية ،مثل البرامج الضارة ،واالختالالت البرمجية ،ومحاوالت اختراق أنظمة المجموعة ،وعدم توفر التحديثات
أو التعديالت المطلوبة ،وتسرب البيانات واألخطاء البشرية ،تهديدًا مباش ًرا لخدمات المجموعة وبياناتها .وقد تتعرض أنظمة المجموعة ً
أيضا للتوقف
بسبب أحداث القوة القاهرة غير المتوقعة أو انقطاع التيار الكهربائي .وقد تتأثر أعمال المجموعة بشكل سلبي في حالة تعرض سرية أو سالمة أو توفر
معلومات المجموعة والعمالء للخطر نتيجة فقدان البيانات من قبل المجموعة أو من قبل جهة خارجية موثوق بها .وباإلضافة إلى ذلك ،قد تكون التكلفة
والعواقب التشغيلية كبيرة لتنفيذ المزيد من التحديثات ألنظمة وشبكات تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة ،وتدابير حماية البيانات أو األنظمة ،سواء
بسبب التوسع أو الترقيات أو التقنية الجديدة أو األنظمة واللوائح الجديدة أو غير ذلك.
من شأن أي انقطاع لإلنترنت أو أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة و/أو البنية التحتية للتقنية ،بما في ذلك االنقطاعات التي تؤثر في أنظمة
الحاسب اآللي والموقع اإللكتروني للمجموعة ،أو حدوث أي من المخاطر المذكورة أعاله ،أن يكون له تأثير سلبي في أعمال المجموعة ونتائج عملياتها
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ومن جهة أخرى ،يقوم مزودو البرمجيات مؤخراً بزيادة مستوى الرقابة على استخدام العمالء للبرمجيات الخاصة بهم للتأكد من االمتثال لشروط
الترخيص ومن قيام العمالء بدفع الرسوم المستحقة عن مستخدمي البرمجيات ومن كون تلك الرسوم مطابقة لعدد مستخدمي البرمجيات .لذا ،في حال
قيام المجموعة مستقب ً
ال بالحصول على عدد تراخيص برمجيات أقل من عدد المستخدمين الفعليين أو في حال عدم التزام المجموعة بشروط وأحكام
البرمجيات المرخص لها باستخدامها ،فقد يتم مالحقة المجموعة قضائياً من قبل مزودي تلك البرمجيات مما قد يعرض المجموعة إلى تكبد تكاليف
إضافية لتصحيح وضعها ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي في أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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يجدر بالذكر أن المجموعة استثمرت في تطوير تطبيق «باث ون ( ،»)PathOneوهو تطبيق للهاتف المحمول يعزز قدرات التوصيل لدى المجموعة
وينقل عمليات التوصيل لديها إلى المستوى التالي من خالل تحسين المسار المتقدم ،واإلرسال اآللي ،وتتبع األسطول في الوقت الفعلي ،والتحليالت
القوية .قام تطبيق «باث ون ( »)PathOneبدمج بعض العناصر من البرمجيات مفتوحة المصدر ( .)open sourceوبالرغم من أن تلك العناصر من
البرمجيات مفتوحة المصدر ( )open sourceغير مرخصة على نحو يوجب توفير شفرة المصدر للبرمجيات المملوكة لها للغير ،إال أن استخدام
البرمجيات مفتوحة المصدر ( )open sourceينطوي على مخاطر أخرى مثل عدم توفر أي تحديثات أو ضمانات أو دعم أو تعويضات أو تحكم بمصدر
البرمجيات ،كما قد تتضمن بعض البرمجيات مفتوحة المصدر ( )open sourceعلى نقاط ضعف أمنية وغيرها من االضطرابات التي قد تكون معروفة
أو معرض للهجمات األمنية والتي قد يصعب على المجموعة إدارتها .وفي حال عدم تعامل المجموعة مع البرمجيات مفتوحة المصدر ()open source
بالشكل الصحيح ،فقد يكون لها تأثير على أداء المجموعة ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي في أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.
2 -1-28المخاطر المتعلقة بمواكبة التطورات التقنية والتطورات السريعة في قطاع األغذية والمشروبات
قد يكون للتطورات التقنية والتطورات السريعة في قطاع األغذية والمشروبات ،بما في ذلك التطورات في أجهزة البيع الذاتي أو وسائل التوصيل والدفع
وبرامج الوالء الرقمية ،أثراً سلبياً على المجموعة في حال فشلها في مواكبتها بالسرعة والجودة المطلوبة .وقد ال تتمكن المجموعة من المحافظة على
مكانتها التنافسية في حال عدم مواكبتها لهذه التطورات .وقد يكون لإلخفاق في االستجابة لهذه التحديات بنجاح تأثير سلبي على أعمال المجموعة
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-29المخاطر المتعلقة بحماية البيانات والهجمات اإللكترونية
قد تكون برامج وأنظمة المجموعة ،أو برامج واألنظمة الخاصة بمقدمي الخدمات التابعين لجهات خارجية ،عرضة لالختراقات األمنية أو الهجمات أو
التدمير اإللكتروني أو التخريب أو السرقة أو فيروسات الحاسب اآللي أو فقدان البيانات أو البرامج أو تلفها أو األخطاء البشرية أو غيرها من األحداث
المماثلة .وفي ظل تزايد تعقيد هذه الهجمات والتغير المتكرر في طبيعتها ،فقد ال تتمكن المجموعة ومقدمو خدماتها التابعين لجهات خارجية من توقع
هذه الهجمات أو اتخاذ تدابير وقائية مناسبة ،وقد يتعذر اكتشاف أي خطر على أنظمة المجموعة أو على أنظمة مقدمي خدماتها التابعين لجهات خارجية
ومعالجته على الفور ،مما قد يؤدي إلى فقدان البيانات .وقد يؤدي أي خرق أمني ،أو أي هجمات أو تدمير إلكتروني أو تخريب أو سرقة أو فيروسات
الحاسب اآللي أو فقدان البيانات أو البرامج أو تلفها أو أي خطأ بشري يرتكبه موظفو المجموعة ،إلى خرق خصوصية وأمن بيانات الموظفين والعمالء.
وقد يؤدي أي خرق من هذا القبيل إلى إفشاء هذه البيانات لجهات خارجية ضد رغبة جميع األطراف المتضررة ،مما قد يتعدى على خصوصية هذه
األطراف ويؤدي إلى اإلضرار بسمعة المجموعة .وباإلضافة إلى ذلك ،قد يؤثر ذلك بشكل سلبي في أداء المجموعة بسبب اإلجراءات القضائية أو الدعاوى
التي قد تُرفع ضد المجموعة في حالة إخفاقها في الحفاظ على سالمة البيانات وسريتها وضمان االمتثال للضوابط ذات العالقة بنشر واستخدام البيانات
بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب عبر القنوات المناسبة .وقد يؤدي أي خرق من هذا القبيل أو أي حدث مماثل آخر إلى تغير السلوك الحالي والمحتمل
للمستهلكين بطريقة من شأنها أن تؤثر في قدرة المجموعة على االحتفاظ بالعمالء الحاليين أو جذب عمالء جدد ،مما قد يكون له تأثير سلبي في أعمال
المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
يجدر بالذكر أن المجموعة تقوم بمعالجة عدد من البيانات الشخصية للعمالء ضمن سياق األعمال االعتيادي مثل األسماء والعناوين وعناوين البريد
اإللكتروني وأرقام الهواتف .وتخضع المجموعة لعدد من أنظمة حماية البيانات الشخصية وأنظمة التجارة اإللكترونية ومتطلبات حماية البيانات في
المملكة والدول األخرى التي تمارس فيها المجموعة أعمالها .قد تؤدي أنظمة ومتطلبات معالجة وحماية البيانات الشخصية إلى تنفيذ سياسات
الخصوصية وزيادة تكاليف المجموعة في سبيل التقيد بها ،والتي قد تحد من قدرة المجموعة على ممارسة أعمالها بطريقة فعالة .كما قد يؤدي عدم
مقدرة الشركة على االمتثال لألنظمة واللوائح المعمول بها فيما يخص معالجة البيانات الشخصية إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد الشركة ،بما في ذلك
فرض الغرامات والعقوبات على المجموعة من قبل الجهات التنظيمية حسب تقديرها أو مطالبة المجموعة بتعويض أي أضرار من قبل العمالء مما سيضر
بسمعة الشركة .وسيؤدي وقوع أي من ذلك إلى تأثير سلبي في أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-30المخاطر المتعلقة بالتمويل
-

أالتمويل الحالي

حصلت المجموعة على تمويل من البنك األهلي السعودي وبنك الرياض بمبلغ إجمالي قدره مائة وأربعين مليون ( )140,000,000ريال سعودي كما في
تاريخ هذه النشرة (وللمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم « 5-5-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة) .وتشتمل اتفاقيات التسهيالت ذات العالقة
المتعلقة بترتيبات التمويل هذه على بعض التعهدات وحاالت اإلخالل مثل حالة اإلفالس واإلخالل بالضمانات المقمة أو إخالل الشركة بالتزاماتها بشكل
يؤثر بشكل سلبي على وضعها المالي .وإذا تخلفت المجموعة عن الوفاء بأي من التزاماتها بموجب اتفاقيات التسهيالت هذه ،فسيؤدي ذلك إلى تحقق
حالة إخالل يحق للمقرض بموجبها إنهاء اتفاقية التسهيالت والمطالبة بدفع جميع المبالغ المستحقة ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية (ولمزيد من المعلومات عن ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم -12
« 5-5اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة).
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 -بالتمويل المستقبلي

قد تحتاج المجموعة في المستقبل إلى الحصول على تمويل من البنوك التجارية و/أو المقرضين الحكوميين و/أو الممولين اآلخرين لتغطية متطلبات
رأس المال العامل أو تنفيذ خطط النمو المستقبلية .وتعتمد قدرة المجموعة في الحصول على قروض وتسهيالت من المقرضين بتكاليف أقل أو بشروط
مناسبة لمركزها المالي المستقبلي والظروف االقتصادية العالمية وظروف السوق المالية وأسعار الفائدة وتوافر االئتمان من البنوك أو المقرضين
الخارجيين وثقة المقرضين في المجموعة .وقد ال تتمكن المجموعة من الحصول على هذا التمويل على اإلطالق أو بشروط معقولة ألي سبب ،مثل أن
توضع قيود على أي تمويل حالي أو على نظرة المقرضين للمجموعة أو على النتائج المستقبلية لعمليات المجموعة والمركز المالي والتدفقات النقدية.
وقد يؤدي االقتراض بأسعار فائدة متغيرة ً
أيضا إلى جعل المجموعة عرضة للزيادات في معدالت الفائدة و/أو العموالت (والتي قد تتأثر بشكل كبير
بعوامل خارجية ،مثل السياسات النقدية والضريبية والظروف االقتصادية والسياسية العالمية) ،وقد ال تتمكن المجموعة من الحصول على مثل هذا
التمويل بشروط معقولة أو على اإلطالق عند الضرورة .وستؤدي أي زيادة في أسعار الفائدة ومعدالت العموالت ،سواء كانت ثابتة أو متغيرة ،والتي تقوم
البنوك بتطبيقها إلى ارتفاع تكاليف التمويل التي تتحملها المجموعة ،مما سيؤثر سلباً على أرباحها المستقبلية وقدرتها على الدفع والوفاء بالتزاماتها
تجاه المقرضين .ونتيجة لذلك ،قد ال تكون قادرة على االستفادة من الفرص التجارية ،مثل فرص االستحواذ ،أو االستجابة للتغيرات في ظروف السوق
أو القطاع .وسيكون لوقوع أي من الحاالت المذكورة أعاله تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
الجماز وإخوانه
 جالضمانات المقدمة من قبل شركة عبدالعزيز إبراهيمّ

إن التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنك األهلي السعودي وبنك الرياض مرتبطة بضمانات شخصية من شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه
(للمزيد من المعلومات حول التسهيالت االئتمانية ،يُرجى مراجعة القسم « 5-5-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة) .تنص اتفاقيات التسهيالت
االئتمانية على حاالت تشكل إخالالً من قبل الشركة بالتزاماتها بموجب تلك االتفاقيات بما في ذلك حاالت مرتبطة بأمور وأحداث تتعلق بالضامنين
ومدى استمرارية قبولهم لتقديم الضمانات .وبالتالي ،في حال وقوع أي من تلك الحاالت أو في حال أصبحت تلك الضمانات غير قابلة للتطبيق أو طرأ
أي تغيير على الحالة المالية للضامنين ،فقد تطلب البنوك الممولة ضمانات إضافية من الشركة والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديمها .كما قد تقوم
شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه بسحب الضمانات المقدمة من قبلها أو قد ال تقوم بتجديدها ،وهو ما سيشكل إخالالً من الشركة بالتزاماتها
بموجب اتفاقيات التسهيالت االئتمانية مما يترتب عليه مطالبة الشركة بسداد جميع المبالغ المتبقية من قيمة التسهيالت المعنية على الفور ،وقد تواجه
الشركة صعوبة في الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية إلعادة سداد الديون ،مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،لم تتنازل أي من البنوك عن الضمانات الشخصية المقدمة من شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه .بعد تاريخ إكمال
عملية الطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق المالية ،تنوي الشركة بالتقدم للبنوك بإلغاء الضمانات المقدمة من قبل شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز
وإخوانه واستبدالها بضمانات من الشركة ،وقد تطلب تلك البنوك ضمانات إضافية من الشركة مقابل إلغاء ضمانات شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز
وإخوانه والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديمها مما سيؤثر على زيادة تكلفة التمويل أو قد ال توافق البنوك على تقديم ضمانات بديلة مما سيشكل إخالالً
من الشركة ببنود اتفاقياتها ،وهو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-31المخاطر المتعلقة بمستويات المخزون
بلغ إجمالي مخزون المجموعة (بعد خصم المخصصات)  20.5مليون ريال سعودي و 33.8مليون ريال سعودي ،و 50.8مليون ريال سعودي والتي تمثل
 ٪4.3و ٪5.5و ٪6.8من إجمالي أصول المجموعة في السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،على التوالي .وقد بلغ معدل أيام
المخزون  23.2و 26.6و 33.1يوماً في السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،على التوالي .وقامت المجموعة بوضع مخصصات
بمبلغ  39ألف ريال سعودي كما في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ولم تضع أي مخصصات في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م .وتتمثل
سياسة المجموعة في السعي إلى الحفاظ على المستوى األمثل للمخزون للتحكم في تكاليف نقل المخزون وتوزيع رأس المال العامل بشكل أكثر كفاءةً،
مع ضمان تسليم مكونات الطعام ومواد التعبئة والتغليف عالية الجودة في الوقت المناسب .وإذا لم تكن المجموعة قادرة على الحفاظ على مستويات
المخزون المثلى ومراقبة المخزون بشكل دوري ،فسيؤدي ذلك إلى انخفاض حاد أو زيادة في مستويات المخزون ،مما يؤدي إلى عدم قدرة المجموعة على
تلبية متطلبات المستهلكين ،أو بيع المنتجات ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-32المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل
قد تواجه المجموعة في المستقبل صعوبات في تغطية احتياجات رأس المال العامل أو إدارته بشكل صحيح ،وقد ال تكون التسهيالت وترتيبات التمويل
التي حصلت عليها كافية لتغطية تلك االحتياجات بالقدر المطلوب .وقد يكون لصعوبات إدارة رأس المال العامل تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-33المخاطر المتعلقة بالنفقات الرأسمالية المستقبلية
قد تزداد النفقات الرأسمالية للمجموعة نتيجة لعدد من العوامل (ولمزيد من المعلومات عن األداء المالي والتشغيلي للمجموعة ،يُرجى مراجعة القسم
« 6مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات» من هذه النشرة) ،بما في ذلك على سبيل المثال ،التكاليف المتعلقة بنمو المجموعة
واستراتيجيتها المخطط لهما (ولمزيد من المعلومات عن نمو المجموعة واستراتيجيتها المخطط لهما ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 6-4االستراتيجية
وسبل النمو المستقبلي» من هذه النشرة) .وقد بلغت النفقات الرأسمالية للمجموعة  47.6مليون ريال سعودي و 30.0مليون ريال سعودي و 47.8مليون
ريال سعودي للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،على التوالي .وقد تؤدي أي زيادة في النفقات الرأسمالية المستقبلية للمجموعة
إلى خفض هامش ربحها واألموال المتاحة لتشغيل متاجر المجموعة الحالية وزيادة المصاريف التشغيلية للمجموعة ،مما سيكون له تأثير سلبي على
أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-34المخاطر المتعلقة باالمتثال لألنظمة واللوائح في جميع البلدان التي تعمل فيها المجموعة
تخضع أعمال المجموعة للعديد من األنظمة واللوائح في الدول التي تعمل فيها .ففي المملكة ،على سبيل المثال ،تخضع المجموعة لنظام المنافسة ونظام
ضريبة القيمة المضافة ولوائح الشركات ونظام الجمارك ونظام الغذاء ونظام العمل ولوائح البلديات وأنظمة حماية البيانات والتجارة اإللكترونية وغيرها
من األنظمة واللوائح التي تفرضها الجهات الرقابية بما في ذلك هيئة الغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان .وتعتمد أعمال المجموعة
على قدرتها على االمتثال لمتطلبات هذه األنظمة عندما يتعلق األمر بإدارة عملياتها .وقد يؤدي إخفاق المجموعة في االمتثال لجميع متطلبات وأحكام
األنظمة المنطبقة على المجموعة ،أو التي تخضع لها ،إلى قيام المجموعة بتعديل ممارساتها التجارية لالمتثال لهذه اللوائح ،وبالتالي تحمل تكاليف ورسوم
إضافية أو قد يتسبب ذلك في إيقاع غرامات أو عقوبات على المجموعة .ومن شأن حدوث أي من األمور الواردة أعاله إلى تكبد مصاريف غير متوقعة أو
إضافية ،والتي قد تكون عالية مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
يجدر بالذكر أن شركة اآلمار الغذائية مصر قد حققت خسائر صافية تزيد عن  %50من قيمة حصص الشركاء خالل السنوات المالية المنتهية في ديسمبر
2018م و2019م .وفقاً للقوانين ذات العالقة في مصر ،يجب على الجمعية العامة غير العادية لشركة اآلمار الغذائية مصر أن تقرر استمرار الشركة ،وإال
فإنها تعتبر منقضية .ولم تقم شركة اآلمار الغذائية مصر ،كما في تاريخ هذه النشرة ،بعقد الجمعية العامة غير العادية إلقرار تلك الخسائر واستمرار
شركة اآلمار الغذائية ،مما قد يعني انقضاؤها ،وهو ما قد يؤثر على أعمال شركة اآلمار الغذائية مصر بشكل سلبي ،والذي بدوره سيكون له تأثير سلبي
على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
من جهة أخرى ،تتطلب القوانين ذات العالقة في المغرب أن يتم تسجيل عضوية مجلس إدارة الشركات المغربية مع إدارة الضرائب والسجل التجاري وأن
يقوم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة المغربية بتملك ما ال يقل عن سهم واحد فيها في غضون ثالثة ( )3أشهر من تعيينه .وكما في تاريخ هذه
النشرة ،قامت الجمعية العامة العادية لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) بتعيين زهير بيناني كعضو مجلس إدارة فيها بتاريخ 1441/11/05هـ
(الموافق 2020/06/26م) ليحل محل عضو مجلس إدارتها السابق وليد عدلي إال أنها لم تقم بتسجيله لدى إدارة الضرائب كما لم تقم بتحديث السجل
التجاري ليعكس ذلك ،ولم يتم نقل ملكية السهم من عضو مجلس إدارتها السابق وليد عدلي إلى عضو مجلس إدارتها الجديد زهير بناني .وبالتالي قد ال
تتمكن شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) باالعتداد بزهير بناني كعضو في مجلس إدارتها مما قد يؤثر على مدى شرعية انعقاد اجتماعات
مجلس إدارة شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) بحضور زهير بناني في حال لم يتم استيفاء النصاب المطلوب كما قد تظل ملزمة بأي
تصرفات يقوم بها عضو مجلس اإلدارة السابق وليد عدلي .قد تكون شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) أيضاً معرضة إلى عقوبات تنظيمية
قد تفرضها الجهات اإلشرافية في المغرب والذي قد يؤثر على أعمالها شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)بشكل سلبي ،وبالتالي التأثير بشكل
سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-35المخاطر المتعلقة بعدم االمتثال لنظام االمتياز التجاري الجديد
تعتمد أعمال المجموعة على اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية .في عام 2019م ،صدر نظام االمتياز التجاري بموجب المرسوم الملكي رقم م 22/بتاريخ
1441/02/09هـ (الموافق 2019/10/08م) ودخل حيز التنفيذ في 1441/02/24هـ (الموافق 2019/10/23م) .ووف ًقا لنظام االمتياز ،أصبحت ترتيبات
االمتياز في المملكة خاضعة لنظام االمتياز (في حين كانت تخضع سابقاً لنظام الوكاالت التجارية) .ويفرض نظام االمتياز – على سبيل المثال – التزا ًما
على صاحب االمتياز لتسجيل أي إنهاء أو عدم تجديد التفاقية االمتياز لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية .وقد يؤدي إخفاق الشركة في االمتثال لنظام
االمتياز إلى فرض غرامة ال تتجاوز خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي و/أو نشر هذه التفاصيل ،مما قد يكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-36المخاطر المتعلقة بالتراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات
تخضع المجموعة لعدد من األنظمة واللوائح التي تلزمها بالحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة من الجهات التنظيمية المختصة في الدول التي
تعمل فيها لممارسة أنشطتها التجارية بما في ذلك التراخيص الالزمة لفتح متاجر دومينوز ومتاجر دانكن والمستودعات .على سبيل المثال ،يشمل ذلك
الحصول على التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات من وزارة التجارة ووزارة االستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان والهيئة السعودية
للغذاء والدواء في المملكة ،وتراخيص البلديات والتي ال يمكن تجديد التراخيص التجارية دون الحصول عليها في اإلمارات ،والتراخيص الصادرة عن وزارة
السياحة ووزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر ،وتراخيص البلديات في المغرب (ولمزيد من المعلومات عن التراخيص ،يُرجى مراجعة
القسم رقم « 3-12التراخيص الجوهرية» من هذه النشرة) .وغال ًبا ما تستغرق عملية الحصول على هذه التراخيص والتصاريح وقتًا طوي ً
ال ،وتخضع معظم
التراخيص والتصاريح لشروط تقضي بتعليقها أو إلغائها إذا أخفق المرخص له في االمتثال لمتطلبات أو شروط معينة .كما أنه عند تجديد أو تعديل
ً
شروطا قد يكون لها تأثير
نطاق الترخيص أو التصريح فإن الجهة المختصة قد ال توافق على تجديد أو تعديل نطاق الترخيص أو التصريح ،وقد تفرض
سلبي على أداء المجموعة في حال تجديد أو تعديل نطاق الترخيص أو التصريح ذي العالقة .يجدر بالذكر أن سبعة ( )7تراخيص تشغيلية لبعض متاجر
دومنيوز وتسعة ( )9تراخيص تشغيلية لمتاجر دانكن في مصر قد انتهت في سياق األعمال االعتيادي للمجموعة والتي تعمل على تجديدها كما في تاريخ
هذه النشرة .كما يجدر بالذكر أن شركة اآلمار الغذائية مصر لم تحصل على شهادة سجل صناعي لمصنع اإلسكندرية التابع لها حيث تشترط الهيئة العامة
للتنمية الصناعية (مصر) الحصول على شهادة سجل صناعي لتشغيل أي مصنع في مصر كما لم تحصل شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)
على ثالثة ( )3رخص تشغيلية بمتجر دومينوز واحد واثنين من متاجر دانكن في المغرب ،والتي تعمل على الحصول عليها كما في تاريخ هذه النشرة .في
حال لم تتمكن المجموعة من الحصول على التراخيص ذات العالقة أو تجديدها ،فقد يؤدي ذلك إلى تعليق عملياتها أو فرض عقوبات تنظيمية تشمل
إغالق أي من المتاجر المخالفة لمتطلبات الترخيص أو فرض غرامات عليها ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-37المخاطر المتعلقة بالزكاة والضريبة
تخضع الشركة لمتطلبات الزكاة والضريبة في المملكة .وقد تؤثر أي زيادة في متطلبات الزكاة و/أو الضريبة المطبقة على الشركة بشكل سلبي في ربحيتها.
يجدر بالذكر أن الشركة والشركات التابعة ال يقومون بتقديم إقرارات الزكاة بشكل موحد حيث أن الشركة خاضعة للزكاة وضريبة الدخل وال يمكن تقديم اإليداع
الموحد إال إذا كانت الشركات السعودية مملوكة بالكامل لمساهمي دول مجلس التعاون والكيان المقدم يملك  ٪ 100من حقوق الملكية في الشركات التابعة.
وباإلضافة إلى ذلك ،قدمت الشركة إقرارات زكوية وضريبية للسنوات المالية حتى عام 2021م ،وسددت مستحقات الزكاة والضريبة خالل الوقت المطلوب.
وحصلت الشركة على الشهادات الزكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات حتى 2021م .إال أن هناك خطر يتمثل في احتمال رجوع هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك الى أي سنة سابقة حتى خمسة ( )5سنوات في حال عدم وجود ربط زكوي وطعن الهيئة في اإلقرارات المقدمة .ومطالبة الشركة
بدفع مبالغ زكاة إضافية حيث لم تحصل الشركة على الربوط الزكوية النهائية .يجدر بالذكر أن الشركة حصلت على ربوط زكوية نهائية عن جميع األعوام حتى
عام 2017م وهناك ربط زكوي مستمر للسنة المالية 2018م حيث أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربط زكوي على الشركة في السنة المالية 2018م
بالتزام زكاة إضافي قدره  2.2مليون ريال سعودي والتي لم يتم تسديدها حتى تاريخ هذه النشرة نظراً السئناف الشركة على الفروقات الزكوية لألعوام التي
تم ذكرها ،كما حصلت الشركة على ربط ضريبي حتى السنة المالية 2014م و2018م أما بالنسبة للسنوات المالية 2015م وحتى 2017م ،فقد أصدرت هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك التزام إضافي لضريبة االستقطاع بمبلغ  1.3مليون ريال سعودي ،وقد قامت الشركة برفع استئناف على تلك الفروقات والذي
يجري النظر فيه حالياً وفيما يخص السنوات 2019م و2020م و2021م فإن هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك لم تقم بأي تقييم حتى تاريخه .باإلضافة إلى
ذلك ،توجد مخاطر ضريبية و زكوية في المملكة على الشركة بقيمة  4.6مليون ريال سعودي ،والتي تتعلق بفروقات األجور والرواتب المقر عنها في القوائم
المالية المعتمدة مقارنة بشهادة التأمينات االجتماعية للسنة المالية 2021م .وبنا ًء على الحسابات التي قام بها مستشار العناية المهنية المالية ،قد ينتج عن
عدم السماح بإجمالي الفروقات والتي تبلغ إجمالي قيمتها  69.6مليون ريال سعودي التزام ضريبة دخل بقيمة  3.3مليون ريال سعودي (غير شاملة غرامة
التأخير) والتزام زكاة بقيمة  1.3مليون ريال سعودي (أي مجموع  4.6مليون ريال سعودي) .وستتحمل الشركة أي مطالبات أو فروقات زكوية أو مطالبات
ضريبية في حال حدوث ذلك مستقب ً
ال عن السنوات السابقة سواء كانت تتعلق بالشركة أو الشركات التابعة لها .ولم تضع الشركة أي مخصص لمبالغ الزكاة
والضريبة السنوية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م .ستؤثر أي فروق في تقييم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على زكاة المجموعة بما يزيد
عن المخصص الذي وضعته الشركة بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
أصدرت المملكة نظام ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م) .ويفرض هذا النظام ضريبة قيمة
مضافة بنسبة  ٪5على عدد من المنتجات والخدمات ،بما في ذلك منتجات الشركة .وفي 1441/09/17هـ (الموافق 2020/05/10م) واستجابة للتأثير االقتصادي
لجائحة كوفيد ،19-أعلنت المملكة عن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى  ،٪15ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1441/11/10هـ (الموافق 2020/07/01م) .ضريبة
القيمة المضافة ،بطبيعتها ،يتحملها المستهلك النهائي ،ولذلك تتوقع المجموعة زيادة في سعر بيع منتجاتها .وقد تؤثر هذه الزيادة أو أي زيادة مستقبلية في
إنفاق العمالء والمنافسة في السوق ،مما سيكون له تأثير سلبي في أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
يُعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أم ًرا جديدًا نسب ًيا ،وقد ترتكب الشركة أخطا ًء أثناء تنفيذ المتطلبات التنظيمية ،وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات
من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وف ًقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ،والتي بدورها سيكون لها تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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تخضع المجموعة لتطبيق أنظمة ضريبية متعددة واتفاقيات ضريبية متعددة الدول .وقد يؤثر أي تغيير سلبي في القواعد واألنظمة الضريبية والفحوصات
التي تجريها السلطات الضريبية المختلفة ،أو أي زيادة في معدالت الضرائب ،مثل ضرائب الدخل وضرائب اإلنتاج وضرائب االستقطاع والضرائب غير
المباشرة وضرائب القيمة المضافة ،بشكل سلبي في ربحية المجموعة ،والتي ،بدورها ،سيكون لها تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
من المتوقع أن تصل قيمة المطالبات الزكوية عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م إلى  1,2مليون ريال سعودي والتي
تتعلق بشكل رئيسي بتطبيق المعيار الدولي  16 – IFRSوذلك لكون المعيار حديث وال توجد إرشادات واضحة عن طريقة تعامل أصول حق االستعمال
من منظور زكوي.
خالل الفترة ما بين السنة المالية 2018م وحتى السنة المالية 2021م ،لم تقم السلطات الضريبية في أي من الدول المعنية بإصدار أي ربوط ضريبية أو
زكوية على الشركات التابعة اآلتية :شركة كاجوال بلس وشركة اآلمار الغذائية اإلمارات وشركة اآلمار الغذائية البحرين وشركة اآلمار الغذائية مصر وشركة
اآلمار الغذائية الكويت وشركة اآلمار الغذائية لبنان وشركة اآلمار الغذائية قطر .وفيما يتعلق بالفترات السابقة (أي السنة المالية 2018م إلى السنة المالية
2021م) ،لم يتم تحديد أي ربوط ضريبية أو زكوية أو مطالبات ضريبية أو زكوية أخرى من قبل السلطات الضريبية ذات الصلة بخالف تلك المشار إليها
في هذا القسم والمتعلقة بالشركة .وفيما يلي تفاصيل حالة الفحص الضريبي للشركات التابعة في الفترات السابقة:
•لم تخضع شركة كاجوال بلس المحدودة في المملكة ألي استفسارات أو ربوط ضريبية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ إنشائها
وال توجد اعتراضات جارية في الوقت الحالي أو فحوصات ضريبية ميدانية تتعلق بالمسائل الضريبية.
•لم تخضع شركة اآلمار فودز م.د.م.س وشركة اآلمار الغذائية اإلمارات ألي فحوصات ضريبية منذ إنشائها ،وبالتالي ال تزال مواقفهما الضريبية
للسنوات المالية من 2018م وحتى 2021م متاحة للفحص.
•لم تخضع شركة اآلمار الغذائية البحرين لعمليات فحص ضريبية منذ إنشائها وما زالت أوضاعها الضريبية للسنوات المالية من 2019م وحتى
2021م متاحة للفحص.
•خضعت شركة اآلمار الغذائية مصر لفحوصات ضريبية فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة حتى السنة المالية 2016م،
باإلضافة إلى فحص ضريبة الرواتب حتى السنة المالية 2017م .و بالتالي  ،ال تزال السنوات المالية من 2018م وحتى 2021م متاحة للفحص.
•خضعت شركة اآلمار الغذائية األردن لفحوصات ضريبية فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة السلع والخدمات وضريبة الدخل الشخصية
من قبل سلطات الضرائب األردنية حتى السنة المالية 2018م .و بالتالي ،ال تزال السنوات المالية من 2019م وحتى 2021م متاحة للفحص.
•لم تخضع شركة اآلمار الغذائية الكويت منذ اإلنشاء ألي عمليات فحص ضريبية ،وقد تظل بعض المواقف الضريبية المتعلقة بالسنوات المالية
من 2018م وحتى 2021م (بما في ذلك ضريبة محجوز الضمان) متاحة للفحص.
•خضعت شركة اآلمار الغذائية لبنان لفحوصات ضريبية للسنوات المالية من 2011م حتى 2014م .وبالنظر إلى تمديد مواعيد الفحص
الضريبي من قبل هيئة الضرائب في لبنان نتيجة لجائحة كوفيد ،10-قد تظل السنوات المالية من 2015م وحتى 2021م متاحة للفحص.
•خضعت شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) لفحوصات ضريبية للسنوات المالية من 2014م وحتى 2017م .و بالتالي ،ال تزال
السنوات المالية من 2019م وحتى 2021م متاحة للفحص.
•لم تخضع شركة اآلمار الغذائية قطر منذ إنشائها لفحوصات ضريبية ،و بالتالي ،ال تزال السنوات المالية من 2018م وحتى 2021م متاحة للفحص.
•خضعت شركة اآلمار الغذائية عمان لفحص ضريبي حتى السنة المالية 2016م .ال يوجد أي معلومات متعلقة بأي فحص ضريبي أو ربوط أو
مطالبات ضريبية قائمة فيما يخص شركة اآلمار الغذائية عمان من السنة المالية 2017م فصاعداً وبالتالي فهي متاحة للفحص.
وأما فيما يتعلق بـشركة اآلمار فودز م.د.م.س ،فقد أصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب باإلمارات غرامة قدرها  50ألف درهم إماراتي (أي ما يعادل 51.05
ألف ريال سعودي) والتي تتعلق بتأخير تقديم ملفات األنشطة االقتصادية الواقعية لسنة 2019م .قامت الشركة باالستئناف على ربط الهيئة اإلتحادية
للضرائب باإلمارات والذي تم رفضه من قبلها وتخطط ـشركة اآلمار فودز م.د.م.س حالياً لتسوية الغرامة المترتبة بهذا الخصوص والتي لم يتم سدادها
كما في تاريخ هذه النشرة.
باإلضافة إلى ذلك ،أصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب باإلمارات غرامة قدرها  20ألف درهم إماراتي ( 20.42ألف ريال سعودي) للتأخير في تقديم
ملفات األنشطة االقتصادية الواقعية للسنة المالية 2020م وتم على إثره تسوية هذه الغرامات المتربية بهذا الخصوص وإنهاء القضية.
وفيما بتعلق بشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) ،خضعت الشركة في سنة 2018م لفحص ضريبي للسنوات المالية حتى 2017م وقد تم إنهاء
هذه الفحوصات الضريبية بشكل ودي بعد دفع مبلغ قدره  618.25ألف ريال سعودي.
وفيما يتعلق شركة اآلمار الغذائية األردن ،فقد خضعت الشركة لفحص ضريبي حتى السنة المالية 2018م وعليه فإن السلطات الضريبية في األردن قد
قامت باعتبار جزء من المصروفات بمبلغ  50ألف دينار أردني (أي ما يعادل  266.35ألف ريال سعودي) كمصروف غير جائز الحسم مما أثر على مبلغ
الخسائر القابلة للترحيل ولكن ليس له أثر ضريبي نقدي وعليه ،قامت اإلدارة بتعديل مبلغ أصول الضريبة المؤجلة في السنة المالية 2019م.
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2 -1-38المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية
وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يتعين على المجموعة توفير تأمين ٍ
كاف وف ًقا لمعايير القطاع يتم اعتماده وف ًقا لشروط القطاع القياسية وبتكاليف
أقساط معقولة ،بما في ذلك تحديد مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز وشركاته التابعة ذات الصلة كأطراف مؤمنين بموجب الوثيقة (وذلك طالما تسمح
القوانين المحلية بذلك) ،أو كما قد يحدد مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بشكل معقول بنا ًء على المخاطر المتعلقة باألعمال من هذا النوع ،بما في ذلك
على سبيل المثال تأمين المسؤولية بمبلغ ال يقل عن خمسة ماليين ( )5,000,000دوالر أمريكي لحماية مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز وشركاته التابعة
ذات الصلة ضد جميع االلتزامات وتعويضه عنها (وذلك طالما تسمح القوانين المحلية بذلك) .كما أنه وف ًقا التفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ،يتعين على
المجموعة الحصول على وثائق تأمين ضد الحريق ،أو اإلصابة الشخصية ،أو السرقة ،أو الوفاة ،أو تلف الممتلكات ،أو التي تنشأ أو تحدث فيما يتعلق
بمتاجر دانكن ذات العالقة (ولمزيد من المعلومات عن اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية أو اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ،يُرجى مراجعة القسم رقم
« 1-5-12اتفاقيات االمتياز التجاري» من هذه النشرة).
في ضوء متطلبات التغطية التأمينية المذكورة أعاله ،وإلى جانب طبيعة عمليات المجموعة وأعمالها ،تحتفظ المجموعة بأنواع مختلفة من وثائق التأمين
لتغطية عملياتها ،بما في ذلك التأمين ضد جميع المخاطر والمسؤولية العامة ،وتأمين المعدات اإللكترونية ،وتأمين تعطل اآلالت ،والتأمين ضد جميع
مخاطر المعدات ،والتأمين ضد جميع مخاطر الممتلكات ،وتأمين المسؤولية عن المنتجات ،وتأمين ضمان األمانة والتأمين على األموال (ولمزيد من
المعلومات عن وثائق التأمين الخاصة بالمجموعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 9-12التأمين» من هذه النشرة) .وقد ال يكون تأمين المجموعة كاف ًيا
لتغطية أي من ،أو جميع ،التزاماتها أو المخاطر التي قد تتعرض لها بالكامل أو لالمتثال تما ًما لمتطلبات اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية واتفاقيتي امتياز
دانكن الرئيسية والتي قد تؤدي إلى حدوث حالة إخالل بموجب تلك االتفاقيات (وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة بتلك االتفاقيات ،يرجى
مراجعة القسم رقم « 1-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية» والقسم رقم « 2-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد
على اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية» من هذه النشرة) .باإلضافة إلى ذلك ،قد تحدث خسائر غير مؤ َّمن عليها أو قد تتجاوز قيمتها التغطية التأمينية
أنواعا معين ًة
المتاحة للمجموعة .وقد تحتوي وثائق التأمين الخاصة بالمجموعة على بعض االستثناءات أو القيود على التغطية التي ال يشمل التأمين فيها
ً
من الفقدان والتلف والمسؤولية .ونتيجة لذلك ،قد تكون المجموعة عرضة لتكبد خسائر قد يكون لها تأثير سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها .وعالوة
على ذلك ،قد ال تكون أقساط التأمين المستحقة الدفع من قبل المجموعة مجدية تجار ًيا كما قد ال تكون المجموعة قادرة على تجديد وثائق التأمين
الحالية على اإلطالق ،بما في ذلك في حالة عدم توفر التأمين الكافي ألي جزء من عملياتها .ومن شأن حدوث أي من األمور الواردة أعاله أن يكون له
تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-39المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وأخطائهم
قد يؤدي سوء سلوك الموظف و/أو أخطاؤه إلى مخالفة المجموعة للنظام ،مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات تنظيمية على المجموعة من قبل الجهات
المختصة .وقد تختلف هذه العقوبات وف ًقا لسوء السلوك أو الخطأ كما أنها قد تؤدي إلى تحمل المجموعة مسؤولية مالية و/أو تضر بسمعتها .وقد يشمل
سوء السلوك و/أو األخطاء ما يلي:
•النشر غير المصرح به أو غير المقصود للمعلومات السرية أو األسرار التجارية إلى عميل أو منافس أو إلى السوق.

•السلوك غير المناسب ثقافياً.

•التورط في أعمال تحريف أو أنشطة احتيالية أو خادعة أو غير الئقة أثناء تسويق منتجات المجموعة للجمهور.
• عدم االمتثال لألنظمة المعمول بها أو الضوابط واإلجراءات الداخلية.
•عدم توثيق المعامالت بشكل صحيح وف ًقا للوثائق والعمليات الموحدة للمجموعة ،أو عدم األخذ بالمشورة النظامية المناسبة فيما يتعلق
بالوثائق غير الموحدة أو عدم الحصول على التصريح الداخلي المناسب.
قد ال تكون سياسات حوكمة الشركات وااللتزام الخاصة بالمجموعة كافية لحمايتها من السلوك غير الالئق لموظفيها .وإذا ارتكب موظفو المجموعة أي
سوء سلوك أو أخطاء تؤدي إلى تحمل التزامات مالية و/أو عقوبات ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-40المخاطر المتعلقة بالمطالبات والدعاوى القضائية
قد تتعرض المجموعة في المستقبل لدعاوى قضائية ومطالبات وغيرها من اإلجراءات القضائية المتعلقة بعملياتها التجارية ،بما في ذلك من جانب
العمالء والموردين وأصحاب االمتياز من الباطن والموظفين .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تخضع الشركة ألربعة ( )4دعاوى قضائية تجارية ،بصفتها
مدع ًيا ،لها تأثير مالي إجمالي محتمل قدره مائتين وثمانية وسبعين ألف وثمانمائة وثمانية وستين ( )278,868ريال سعودي فيما يخص مطالبات بخصوص
نزاعات عقارية ونزاع مخالفة مرورية ونزاع حادث سير .كما تخضع لدعوى تجارية واحدة بصفتها مدعى عليها ،لها تأثير مالي محتمل قدره تسعة عشرة
ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ( )19,519.01ريال سعودي وهللة واحدة فيما يخص مطالبات بخصوص حوادث مرورية مع سائقي الشركة .وتخضع الشركة
ً
أيضا لدعوتان قضائية عمالية ،بصفتها مدع ًيا ،لها تأثير مالي إجمالي محتمل قدره سبعة وخمسين ألف وثمانمائة وثالثة وسبعين ( )57,873ريال سعودي
وأربعة ( )4دعاوى قضائية عمالية ،بصفتها مدع ًيا عليه ،لها تأثير مالي إجمالي محتمل قدره مائة وواحد وعشرين ألفاً وأربعمائة وعشرة ()121,410
ريال سعودي .وتخضع شركة اآلمار الغذائية مصر لدعوتين تجاريتين كمدعي عليها مقامة من قبل مجموعة من األفراد فيما يخص دعاوى تعويض عن
قيام سائق سيارة مصنع عن ارتكاب قتل خطأ لها تأثير مالي إجمالي قدره أربعمائة وعشرة آالف ( )410,000جنيه مصري (أي ما يعادل سبعة وتسعين
ألف وسبعمائة وخمسة وثالثين ( )97,735.82ريال سعودي واثنان وثمانين هللة) .يجدر بالذكر أن شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) تخضع
لعدد من الدعاوى المتعلقة بموظفيها ،والتي لم يتم تحديد التأثير المالي اإلجمالي المحتمل لها (ولمزيد من المعلومات عن الدعاوى القضائية ،يُرجى
مراجعة القسم رقم « 10-12الدعاوى والمطالبات القضائية» من هذه النشرة) .وال تستطيع المجموعة التنبؤ بنتيجة هذه الدعاوى ،وقد يكون ألي نتيجة
غير مواتية تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وباإلضافة إلى ذلك ،تتوقع المجموعة تكاليف هذه
الدعاوى المرفوعة من قبلها أو ضدها ،أو النتيجة النهائية للمطالبات أو األحكام ،بما في ذلك العقوبات والتعويضات .ولذلك ،سيكون ألي قرارات قضائية
غير مواتية تأثير سلبي وجوهري على المجموعة .وفي حالة تعرض المجموعة لقرار قضائي أو شبه قضائي سلبي يتطلب دفع مبالغ تعويضية كبيرة تتجاوز
القدرة المالية للمجموعة ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-41المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركات
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الئحة الحوكمة الداخلية لها بتاريخ 1443/03/20هـ (الموافق 2021/10/26م) والمعدلة بموجب قرار
الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/07/30هـ (الموافق 2022/03/03م) (وللمزيد من المعلومات حول دليل حوكمة المجموعة ،يُرجى مراجعة
القسم رقم « 9-5حوكمة الشركات» من هذه النشرة) .يتضمن هذا الدليل القواعد المستمدة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة .ويعتمد نجاح
المجموعة في تطبيق قواعد وإجراءات حوكمة الشركات بشكل صحيح على مدى إدراك وفهم هذه القواعد والتنفيذ السليم لها من قبل مجلس اإلدارة
ولجانه واإلدارة العليا ،ال سيما فيما يتعلق بمتطلبات استقالل مجلس اإلدارة وتضارب المصالح اإلجراءات ومتطلبات اإلفصاح .وقد يؤدي عدم االمتثال
لألحكام اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة إلى فرض عقوبات تنظيمية على الشركة ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال
المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
شكلت الشركة لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) ولجنة الترشيحات والمكافآت
بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/04/11هـ (الموافق 2021/11/16م) (وللمزيد من المعلومات حول لجان مجلس إدارة الشركة ،يُرجى مراجعة
القسم رقم « 4-5لجان مجلس اإلدارة» من هذه النشرة) .وفي حال عدم قيام أعضاء هذه اللجان بأداء واجباتهم واعتماد إطار يضمن حماية مصالح
الشركة ومصالح مساهميها ،فسيؤثر ذلك على التزام الشركة بحوكمة الشركات ومتطلبات اإلفصاح المستمرة وقدرة مجلس اإلدارة على مراقبة أنشطة
المجموعة من خالل هذه اللجان ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-42المخاطر المتعلقة بااللتزام بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات
تخضع الشركة في إدارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها المختلفة ألحكام نظام الشركات .كما يفرض نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات بعض
المتطلبات الجديدة المتعلقة بالتنظيم وحوكمة الشركات والتي يجب على الشركة االلتزام بها ،ويستوجب ذلك أن تقوم الشركة ببعض اإلجراءات لاللتزام
بتلك المتطلبات الجديدة .كما فرض نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامهم وقواعدهم اإللزامية (مثل
متطلبات الئحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بإدارة الشركات المدرجة وكذلك تشكيل لجنة مراجعة مستقلة تراجع للجمعية العامة للشركة) ،وبالتالي فإنه
من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه العقوبات من غرامات مالية أو السجن أو كالهما على سبيل المثال نص نظام الشركات على أن كل مدير أو
مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة فإنه يعاقب بالسجن لمدة ال تزيد عن خمس ( )5سنوات وبغرامة
ال تزيد عن خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي .في حال عدم التزام الشركة بتلك األحكام والقواعد ،سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال
المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-43المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة
تعد المجموعة ،في سياق أعمالها المعتادة ،طر ًفا في العديد من التعامالت مع األطراف ذات العالقة القائمة على أسس تجارية ،بما في ذلك تعامالت مبيعات
السلع وشراء أصول ومبيعات ومصاريف ومدفوعات وعائدات متفرقة وتنازل عن مطلوبات الشركة وتمويل واتفاقيات مع المساهمين ونقل رصيد وتحصيل مبالغ
الزكاة والضرائب ،وقد تستمر في إبرام تعامالت مع أطراف ذات عالقة في المستقبل (ولمزيد من المعلومات عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،يُرجى
مراجعة القسم رقم « 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة) .وقد بلغت القيمة اإلجمالية للتعامالت مع األطراف ذات العالقة أربعة
وثمانين مليون وثمانمائة واثنان وخمسين ألف وخمسمائة واثنان وعشرين ( )84,852,522ريال سعودي وإحدى عشر مليون وثمانمائة وواحد وستين ألف وخمسمائة
وسبعة وخمسين ( )11,861,557ريال سعودي وتسعة وعشرين مليون وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف وستمائة وتسعة وثمانين ( )29,979,689ريال سعودي للسنوات
المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،على التوالي ،كما هو موضح في الجدول التالي (حسب طبيعة هذه التعامالت والنسب المذكورة لكل منها).
	  (2-1):لودجمعامالت األطراف ذات الصلة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

مساهمات من المساهمين

4,688,634

4,574,727

10,436,210

كنسبة من حقوق الملكية

%2.0

%2.0

%3.1

أسهم الخزينة المستحوذة

-

-

3,000,000

ريال سعودي

كنسبة من حقوق الملكية

-

-

%0.9

تكاليف االكتتاب المحملة على المساهمين

-

-

10,011,343

كنسبة من حقوق الملكية
توزيعات األرباح
كنسبة من حقوق الملكية
معامالت متعلقة بحقوق امللكية
كنسبة من حقوق امللكية
مصاريف
كنسبة من إجمالي اإليرادات
مبيعات السلع
كنسبة من إجمالي اإليرادات
رسوم أخرى

-

-

%2.9

75,780,554

-

730,125

%31.8

-

%0.2

80,469,188

4,574,727

24,177,678

%33.8

%2.0

%7.1

2,622,334

1,783,794

5,619,910

%0.6

%0.3

%0.6

1,261,000

-

40,385

%0.3

-

%0.0

500,000

73,312

141,717

كنسبة من إجمالي اإليرادات

%0.1

%0.0

%0.0

معامالت متعلقة باإليرادات

4,383,334

1,857,106

5,802,012

كنسبة من إجمالي اإليرادات

%1.0

%0.3

%0.7

المشتريات

-

57,751

-

كنسبة من تكلفة اإليرادات

-

%0.0

-

معامالت متعلقة بتكلفة اإليرادات

-

57,751

-

كنسبة من تكلفة اإليرادات

-

%0.0

-

التنازل عن الذمم المدينة

-

5,371,973

-

كنسبة من الموجودات

-

%0.9

-

معامالت متعلقة باملوجودات

-

5,371,973

-

كنسبة من املوجودات

-

%0.9

-

84,852,522

11,861,557

29,979,690

املجموع اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

وأبرمت المجموعة في الماضي ،وقد تبرم في المستقبل ،تعامالت مع أطراف ذات عالقة .ووف ًقا ألحكام نظام الشركات ،يتوجب على الشركة الحصول
على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على التعامالت التي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها .قد ال تتمكن الشركة
من الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على التعامالت المستقبلية التي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها .وعند
عدم الموافقة على هذه التعامالت على النحو الواجب ،قد تتعرض المجموعة لخطر الطعن في هذه المعامالت أو إبطالها .باإلضافة إلى ذلك في حالة
عدم إبرام معامالت مع أطراف ذات عالقة في المستقبل على أسس تجارية ،فقد تتضرر الشركة بشكل سلبي بذلك ،وسيكون ألي مما سبق تأثير سلبي
على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

26

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

2 -1-44المخاطر المتعلقة باالعتماد على فريق اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين
يعتمد نجاح المجموعة على قدرتها على استقطاب فريق إدارة عليا مؤهل تأهيال عال ًيا وتوظيفهم وتطويرهم وتحفيزهم واالحتفاظ بهم .وسيتأثر األداء
المستقبلي للمجموعة بأي اضطرابات في الخدمة المستمرة للمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من المسؤولين لديها .وقد يؤدي أي رحيل أو انتقال لموظفي
اإلدارة الرئيسيين إلى تعطيل عمليات المجموعة أو التأثير بشكل جوهري على نتائج عملياتها .وتعد المنافسة على اإلدارة العليا في قطاع األغذية
والمشروبات شديدة ،وقد ال تتمكن المجموعة من االحتفاظ بموظفي اإلدارة العليا أو جذب موظفين جدد لإلدارة العليا واالحتفاظ بهم في المستقبل.
وقد يسعى منافسو المجموعة بنشاط لتوظيف أعضاء من اإلدارة العليا للمجموعة وقد ينجحون في هذه الجهود .ومن شأن فقدان أي عضو في اإلدارة
العليا للمجموعة أو عدم القدرة على تعيين موظفين مؤهلين جدد يتمتعون بالخبرة المطلوبة مقابل الحصول على أجر معقول ،أن يكون له تأثير سلبي على
أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-45المخاطر المتعلقة بقدرة المجموعة على جذب المواهب الجديدة وتدريبها أو االحتفاظ بالكفاءات الحالية
يعتمد نجاح المجموعة حتى اآلن – وسيواصل االعتماد – بشكل كبير على قدرة المجموعة على جذب المهنيين المؤهلين تأهي ً
ال عال ًيا واالحتفاظ بهم.
وعلى وجه الخصوص ،يجب على المجموعة جذب أعداد مناسبة من األشخاص ذوي الكفاءة والمهارات المتنوعة وتدريبهم واالحتفاظ بهم ،بما في ذلك
مديري المتاجر والطهاة وكبار الموظفين اآلخرين ،بغية تلبية احتياجات العمالء وتنمية أعمال المجموعة.
ستعتمد ً
أيضا قدرة المجموعة على الحفاظ على العمالء الحاليين وجذب عمالء جدد بشكل كبير على قدرتها على جذب الموظفين ذوي المهارات التي
تواكب التغيرات المستمرة في قطاع األغذية والمشروبات ،وتطور معايير القطاع ،وتغير تفضيالت العمالء ،وتدريبهم واالحتفاظ بهم .وتعتمد ربحية
المجموعة ً
أيضا على قدرتها على االستعانة بشكل فعال بالموظفين الذين يتمتعون بمزيج مناسب من المهارات والخبرات لدعم عمليات المجموعة.
ً
ً
ً
يتطلب استقطاب الموظفين وتدريبهم واالحتفاظ بهم جهودا وتكاليفا عاليا مما قد يستنزف موارد المجموعة ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أعمال
المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-46المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية
زاولت الشركة – منذ تأسيسها – أعمالها كشركة ذات مسؤولية محدودة إلى أن تم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة في 1433/03/16هـ (الموافق
2012/12/08م) ،لذا فإن معظم كبار التنفيذيين في المجموعة يتمتعون بخبرة محدودة أو ال يتمتعون بأي خبرة على اإلطالق في إدارة شركة مساهمة
مدرجة في السوق المالية بالمملكة والتقيد باألنظمة واللوائح الخاصة بتلك الشركات .على وجه الخصوص فإن التدريب الداخلي أو الخارجي الذي يحصل
عليه كبار التنفيذيين في مجال إدارة الشركات المساهمة العامة السعودية ،وفي مجال االلتزامات المقررة على الشركات المدرجة في السوق المالية
كاإلشراف التنظيمي وإعداد التقارير ،يحتاج إلى اهتمام كبير من كبار التنفيذيين ،وهو ما يمكن أن يشتت انتباههم عن إدارة األعمال اليومية للمجموعة.
وفي حال عدم امتثال الشركة لألنظمة ومتطلبات اإلفصاح المفروضة على الشركات المدرجة في السوق المالية في الوقت المناسب ،فسوف تتعرض
الشركة لعقوبات وغرامات تنظيمية .ومن شأن حدوث أي من هذه األحداث أن يكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-47المخاطر المتعلقة باستقالة اثنين من أعضاء مجلس اإلدارة بعد اإلدراج بعد تخارج المساهمين البائعين
نظراً لقيام المساهمين البائعين ببيع كامل أسهمهم في الشركة من خالل عملية الطرح ،سيقوم كل من عضوي مجلس اإلدارة لبنى منصور أحمد قناش
ولويز دوميكان هلينوفسكي بتقديم استقالتهما من مجلس اإلدارة فور اكتمال الطرح واإلدراج ،حيث أنهم موظفين لدى مجموعة كاراليل والتي يتبع لها
المساهمين البائعين (وللمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم رقم « 3-1-4نظرة عامة على مساهمي الشركة» والقسم رقم « 3-5مجلس اإلدارة» من
هذه النشرة) .وبعد اكتمال اإلدراج ،ستقوم الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية النتخاب أعضاء مجلس إدارة بديلين لهماً وفقاً للجدول الزمني الموضح
في القسم رقم « 15تعهدات الشركة بعد اإلدراج» من هذه النشرة .وبالتالي ،لن تستطيع الشركة االستفادة من خبرة عضوي مجلس اإلدارة المستقبلين أو
االستفادة من خبرات مجموعة كاراليل في مجلس اإلدارة بعد استقالتهما .وفي حال لم تتمكن الشركة من إيجاد أو تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد مؤهلين
بشكل مناسب وقادرين على أداء مهامهم بالشكل المطلوب ،فقد تتأثر قدرة المجموعة على تطوير أعمال جديدة وتنفيذ استراتيجية المجموعة بشكل
سلبي ،وهو ما بدوره سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2-2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
2 -2-1المخاطر المتعلقة بالمنافسة
يعد قطاع األغذية والمشروبات مجا ًال شديد التنافس ،السيما فيما يتعلق بجودة الطعام والسعر والخدمة والراحة والمفهوم ،وهي سوق مجزأة للغاية
وخاضعة للتغير السريع وذات ديناميكية متطورة ،وتتوقع المجموعة أن تزداد المنافسة في المستقبل .وتواجه المجموعة منافسة من المشغلين المحليين
والدوليين للمطاعم والمقاهي وغيرها من أعمال األغذية والمشروبات في المناطق التي تعمل فيها المجموعة حال ًيا وفي المناطق التي قد تفتتح متاجر
جديدة فيها مستقب ً
ال .ففي المملكة ،على سبيل المثال ،تتوقع المجموعة أن تزداد المنافسة من المشغلين الدوليين للمطاعم والمقاهي في المستقبل في
ضوء اإلصالحات التنظيمية األخيرة المطبقة في المملكة لتشجيع االستثمار األجنبي.
باإلضافة إلى ذلك ،قد تتأثر أعمال المجموعة سل ًبا بالتوجهات الجديدة وطويلة األجل في سوق األغذية والمشروبات ،مثل الزيادة الملحوظة في الطلب
على خيارات الطعام الصحية .وعلى هذا النحو ،تواجه المجموعة منافسة من المنافسين الذين يقدمون بدائل صحية لمنتجات المجموعة.
تتنافس المجموعة مع المتاجر األخرى على أساس سعر المنتجات ودرجة االعتراف بالعالمة التجارية للمتجر من حيث جودة المنتجات والخدمات وصورة
المتجر وموقع وحجم المتجر وسمعة ومزيج وجودة العالمات التجارية والمنتجات المعروضة وجودة خدمة العمالء والقدرة على فهم طلبات العمالء
واالستجابة لها في الوقت المناسب وذلك من بين عدة أمور أخرى .وقد يكون لدى بعض منافسي المجموعة وخاصة مشغلي المطاعم أو سالسل المقاهي
األخرى ،موارد مالية وإدارية أكثر مما تمتلكه المجموعة .وقد يكون لعدد من العوامل التنافسية المختلفة تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ما يلي:
•اعتماد استراتيجيات تسعير قوية وإتاحة تشكيلة واسعة من المنتجات الرائجة ،وتوفير المتاجر المبتكرة أو استخدام وسائل مبتكرة للمبيعات
من قبل المنافسين الحاليين أو الجدد للمجموعة.
•زيادة منصات خدمات الطعام الجديدة ،مثل المطابخ السحابية ،التي ال تقدم خدمات تناول الطعام داخل المطاعم ،وتقدم الطعام فقط من
خالل شركات التجميع لغرض التوصيل ،مما يتطلب نفقات رأسمالية أقل لتقديم خدمات الطعام.
•دخول منافسين جدد إلى األسواق الحالية التي تعمل فيها المجموعة وزيادة المنافسة من الجهات الدولية والمحلية األخرى ،بما في ذلك
سالسل المتاجر األخرى.
•اندماج منافسيْن أو أكثر أو تشكيلهم تحالفات وتقديم خدمة عالية الجودة بتكلفة أقل نتيجة زيادة الكفاءة.

•إطالق حملة تسويقية مبتكرة وناجحة من قبل المنافسين الحاليين أو الجدد للمجموعة.

قد ال تتمكن المجموعة من الحفاظ على مركزها في المستقبل في حالة دخول المزيد من مشغلي المطاعم والمقاهي إلى السوق التي تعمل فيها المجموعة
أو في حالة توسع المنافسين الحاليين .وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض هوامش ربح المجموعة وخسارة حصتها في السوق أو انخفاضها ،مما سيكون له تأثير
سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
تعتمد قدرة المجموعة على المنافسة بشكل جزئي على جودة منتجاتها وخدماتها وابتكارها .وعلى وجه الخصوص ،يعتمد المركز التنافسي للمجموعة
بشكل متزايد على جاذبية وموثوقية تواجدها عبر اإلنترنت ،بما في ذلك تقديم خدماتها عبر اإلنترنت في الوقت المناسب وقبول السوق لها مقارنة
بمنافسيها .ويقوم منافسو المجموعة بتطوير خدمات التسويق عبر اإلنترنت والتواصل والشبكات االجتماعية وغيرها من الخدمات عبر اإلنترنت لتعزيز
تجربة المستخدمين عبر اإلنترنت .وإذا لم تتنافس البنية التحتية والخدمات عبر اإلنترنت الخاصة بالمجموعة بشكل فعال مع المنصات اإللكترونية
لمنافسيها ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-2المخاطر المتعلقة بسلوك المستهلكين وإنفاقهم
تختلف طلبات المستهلكين ومدى استعدادهم لإلنفاق على أساس مستمر ،ويتأثر قبول المستهلكين للمنتج بعدد من العوامل ،بما في ذلك األوضاع
االقتصادية العالمية واإلقليمية والمحلية والدخل المتاح لإلنفاق والسعر والوظيفة والتقنية والمظهر والعديد من العوامل األخرى .وفي البيئات االقتصادية
غير المواتية التي ينخفض فيها الدخل المتاح لإلنفاق ،قد يقلل عمالء المجموعة من وتيرة شرائهم للطعام عبر خدمات التوصيل إلى المنازل/الطلبات
الخارجية أو قد يختارون خيارات أقل تكلفة .وقد يؤثر عدم التكيف مع التغيرات في سلوك المستهلكين وعادات إنفاقهم في قدرة المجموعة على خلق
مفاهيم جذابة لعمالئها ،األمر الذي بدوره سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -2-3المخاطر المتعلقة بتفضيالت المستهلكين وتصوراتهم
يتأثر قطاع األغذية والمشروبات بالتغيرات التي تطرأ على أذواق المستهلكين ،والعادات الغذائية ،واالتجاهات الديموغرافية .فعلى سبيل المثال ،إذا
تسببت التفضيالت الصحية أو الغذائية السائدة في تجنب المستهلكين المنتجات التي تقدمها المجموعة لصالح الخيارات البديلة التي يُنظر إليها على
أنها صحية أكثر ،فقد تتضرر أعمال المجموعة ونتائج عملياتها .وعالوة على ذلك ،نظ ًرا ألن العمليات الحالية للمجموعة تعتمد بشكل أساسي على
المنتجات المعروضة من خالل عالمتي دومينوز ودانكن ،فإن أي انخفاض جوهري في طلب المستهلكين على المنتجات المعروضة من خالل هاتين
العالمتين التجاريتين قد يعيق أعمال المجموعة بشكل أكبر مما كان من الممكن أن يحدث لو كانت محفظة منتجات المجموعة أو عالماتها التجارية أكثر
تنوعا .كما تعد المجموعة عرضة النخفاض متوسط حجم مشتريات عمالئها ،مما قد ينتج عنه انخفاض في مبيعات المجموعة ،والذي بدوره قد يكون له
ً
تأثير سلبي وجوهري على األداء المالي للشركة .وإذا كانت المجموعة غير قادرة على تكييف منتجاتها لتلبي التغيرات التي تطرأ على أذواق المستهلكين
وتوجهاتهم بنجاح ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية .ويعتمد نجاح المجموعة في
االستجابة لطلبات المستهلكين بشكل جزئي على قدرة المجموعة على توقع تفضيالت المستهلكين وتقديم عناصر جديدة في قائمة الطعام لمعالجة
هذه التفضيالت في الوقت المناسب .ومع ذلك ،ال يوجد ما يضمن بأن العناصر الجديدة ال ُمدرجة في القائمة ستكون ناجحة أو مربحة كعناصر القائمة
الحالية .ومن شأن اإلخفاق في توقع ومعالجة تفضيالت العمالء المتغيرة بنجاح أن يكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-4المخاطر المتعلقة بالتغيرات الموسمية
تخضع إيرادات المجموعة للتغيرات الموسمية .وبشكل عام ،تكون معدالت اإلقبال والمبيعات في أدنى مستوياتها خالل شهر رمضان .وقد ال تتمكن
المجموعة من توقع التغيرات الموسمية المستقبلية فيما يتعلق بمستويات اإلقبال وحجم المبيعات .وقد تؤدي هذه االختالفات الموسمية في المبيعات إلى
صعوبة تخطيط المجموعة ألعمالها وتحد من قدرتها على التنبؤ بتدفقات الدخل المستقبلية .وبالتالي ،قد ال تتمكن المجموعة من وضع ميزانية فعالة
فيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يوجد ما يضمن بأن المجموعة سيكون لديها موارد كافية لالستفادة بشكل كامل من المواسم
ذات معدالت اإلقبال والمبيعات المرتفعة .وسيكون لذلك بدوره تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-5المخاطر المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية
تخضع المجموعة في القيام بأعمالها لعدد من الهيئات الحكومية في الدول التي تعمل فيها .وتخضع البيئة التنظيمية في كل دولة لتغيرات وتطورات
مستمرة .ولذلك ،من المحتمل أن تعتمد الجهات التنظيمية ذات العالقة تغييرات في األنظمة واللوائح والسياسات في المستقبل ،ال تستطيع المجموعة
توقعها ،بما في ذلك التغييرات في األنظمة والسياسات المتعلقة بالضرائب ،ومكافحة االحتكار ،والتصفية ،وحوكمة الشركات ،والواردات والصادرات،
وحماية البيئة ،ومعايير الصحة والسالمة التي قد تؤثر في أعمال المجموعة وعملياتها .وقد يكون ألي من تلك التغييرات التنظيمية المستقبلية تأثير
سلبي في أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-6المخاطر المتعلقة باالقتصاد العالمي واقتصاد الدول التي تمارس فيها المجموعة أعمالها
يقع جزء كبير من عمليات المجموعة وقاعدة عمالئها في المملكة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وبالتالي فإن أداء المجموعة ونتائج عملياتها
وتوقعات نموها قد تتأثر باألوضاع االقتصادية العامة في المملكة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم .ويعتمد اقتصاد المملكة
بدرجة كبيرة على عائدات النفط ،والتي تلعب دو ًرا مهماً في الخطة االقتصادية للمملكة والناتج المحلي اإلجمالي .وسيؤدي أي انخفاض في أسعار
النفط إلى تباطؤ اقتصادي و/أو تباطؤ في خطط اإلنفاق الحكومي ،مما قد يؤثر في جميع قطاعات اقتصاد المملكة مما سيكون له تأثير سلبي على
أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وجدير بالذكر أن اقتصاد المملكة ،كما هو الحال في اقتصاديات العديد من
الدول األخرى التي تعمل فيها المجموعة ،يشهد حال ًيا اضطرا ًبا كبي ًرا نتيجة تفشي جائحة كوفيد( 19-ولمزيد من المعلومات عن المخاطر المتعلقة
بجائحة كوفيد ،19-يُرجى مراجعة القسم رقم « 8-2-2المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كوفيد 19-أو أي مرض معدي آخر» من هذه النشرة) ،ومن هذه
االضطرابات االنخفاض الحاد في أسعار النفط خالل عام 2020م .قد تزداد االقتصادية في المملكة سو ًءا في المستقبل نتيجة النخفاض أسعار النفط
أو غير ذلك ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -2-7المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في الدول التي تمارس أو قد تمارس فيها
المجموعة أنشطتها
تقع العمليات األساسية للمجموعة وقاعدة عمالئها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان .وتتعرض منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وباكستان لعدد من المخاطر الجغرافية والسياسية واألمنية .وقد تسهم أي أحداث جغرافية وسياسية أو أي تطورات مستقبلية في الوضع الجغرافي
والسياسي في عدم استقرار منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان والمناطق المحيطة بها (والتي قد تتضمن ،أو ال تتضمن ،بشكل مباشر الدول
التي تعمل فيها المجموعة) ،وبالتالي تتسم االستثمارات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان بدرجة كبيرة من عدم اليقين .قد يكون ألي
تغيرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االجتماعية أو غيرها في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،أو أي هجمات إرهابية أو
أعمال تخريبية في المستقبل تستهدف أي من الدول التي تعمل فيها المجموعة أو أي دول أخرى قد ترغب المجموعة في التوسع فيها ،تأثير سلبي على
األسواق التي تعمل فيها المجموعة ،وقدرتها على االحتفاظ بالعمالء واالستثمارات التي قامت بها المجموعة أو جذب عمالء او استثمارات في المستقبل،
مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
معد آخر
2 -2-8المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كوفيد 19-أو أي مرض
ٍ
في مارس 2020م ،أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة عالمية مرتبطة بالتفشي السريع لمرض كوفيد 19-الناجم عن ساللة جديدة من فيروس
كورونا ،سارس-كوف .2-وقد أدى تفشي جائحة كوفيد 19-وبعض إجراءات الحماية والوقاية التي اتخذتها الحكومات والشركات واألفراد فيما يتعلق
بحائحة كوفيد 19-إلى اضطرابات باألعمال التجارية العالمية .وقد أثرت جائحة كوفيد 19-سل ًبا على االقتصادات العالمية ،واألسواق المالية ،والطلب
العالمي على النفط وأسعار النفط ،والبيئة العامة التي تمارس فيها المجموعة أعمالها ،وال يزال مدى تأثيرها على النتائج المستقبلية للعمليات واألداء
المالي العام للمجموعة غير مؤكد.
يجدر بالذكر أن جائحة كوفيد 19-أو تفشي أي مرض ٍ
معد آخر قد يؤدي إلى ممارسة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز حقه في إنهاء اتفاقية امتياز
لجزءٍ
كبير من إيراداتها
دومينوز الرئيسية باعتبارها من قبيل ظروف القوة القاهرة في حال استمرارها ألكثر من عام وهو ما سيؤدي إلى خسارة المجموعة
(وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة باتفاقيتي امتياز دومينوز الرئيسية ،يرجى مراجعة القسم رقم « 1-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد
على اتفاقيتي دومينوز الرئيسية» من هذه النشرة)
اعتمدت المملكة ،كما هو الحال في الدول األخرى ،تدابير احترازية صارمة وقيو ًدا على السفر والمواصالت العامة ،ومطالبات ببقاء األشخاص في
منازلهم وممارسة التباعد االجتماعي وعمليات اإلغالق المطولة ألماكن العمل واألنشطة االقتصادية ،مما تسبب بأضرار اقتصادية كبيرة في المملكة.
بالرغم من رفع قسم كبير من قيود جائحة كوفيد 19-خالل عام 2021م وارتفاع مبيعات المجموعة بنسبة  %25خالل عام 2021م مقارن ًة بعام 2020م،
إال أنه ال يوجد تأكيد بالمدة والطريقة التي ستظل بها أي تدابير وقائية سارية ،بما في ذلك أي إعادة تطبيق لهذه التدابير ،وتطبيق المزيد من التدابير
ومدى أي منها .وقد يؤدي أي مما سبق ذكره إلى انخفاض مطول أو انخفاض إضافي في أسعار النفط ،أو تأثير سلبي مطول على اقتصاد المملكة ،مما
سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-9المخاطر المتعلقة باالعتماد على المنتجات المستوردة
تعتمد المجموعة على المنتجات المستوردة من دول أخرى في ممارسة أعمالها .وقد مثلت مشتريات المجموعة من المنتجات المستوردة ما نسبته ٪52
و ٪54و ٪50من إجمالي مشتريات المجموعة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،على التوالي .ولذلك ،فإن فرض
متطلبات نظامية أو لوائح جديدة ،مثل قرار الحكومة السعودية األخير بزيادة التعريفات الجمركية إلى  ،٪20ورسوم مكافحة اإلغراق أو التعريفات
الجمركية وغيرها من التدابير ،سواء تم اعتمادها من قبل الدول أو من قبل التكتالت التجارية اإلقليمية ،ستؤثر في أسعار المنتجات التي تستوردها
المجموعة ،وبالتالي ستنعكس على قدرة المجموعة على تقديم عروض مبيعات تنافسية في متاجرها ،والتي بدورها سيكون لها تأثير سلبي على أعمال
المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -2-10المخاطر المتعلقة بالتقيد بمتطلبات السعودة
يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلباً نظامياً بالمملكة ،حيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة ،بما في ذلك الشركة ،بتوظيف نسبة
معينة من الموظفين السعوديين ضمن العاملين لديها والمحافظة على هذه النسبة .وتختلف هذه النسبة بنا ًء على نشاط كل جهة على النحو المنصوص
عليه في برنامج «نطاقات» .وقد صادقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على برنامج «نطاقات» المط َّور بهدف زيادة معدالت السعودة تدريج ًيا
بشكل سنويوالذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1443/04/26هـ (الموافق 2021/12/01م) .وفي إطار برنامج «نطاقات» المطور ،تم تطبيق نظام جديد
لتصنيف أصحاب العمل على أساس تناسبي بين عدد موظفي الشركة ونسبة السعودة المطلوبة.
تمتثل الشركة حال ًيا لمتطلبات السعودة كما في تاريخ هذه النشرة حيث أنها مصنفة بالنطاق «األخضر المرتفع» ضمن برنامج نطاقات (ولمزيد من
المعلومات عن وضع السعودة الخاص بالشركة ،يرجى مراجعة القسم « 2-15-4السعودة ونطاقات» من هذه النشرة) .ومع ذلك ،قد ال تتمكن الشركة من
االستمرار في االمتثال لمتطلبات السعودة وبرنامج «نطاقات» .وفي حالة عدم االمتثال ،ستواجه الشركة عقوبات من قبل السلطات الحكومية ،مثل تعليق
طلبات تأشيرات العمل ،وتعليق طلبات نقل الكفالة للموظفين غير السعوديين ،واالستبعاد من المناقصات الحكومية والقروض الحكومية .وقد ال تكون
الشركة قادرة على توظيف موظفين سعوديين في ظل ظروف مواتية ،إن وجدت ،أو االحتفاظ بموظفيها السعوديين الحاليين ،األمر الذي سيؤثر بدوره في
قدرتها على الوفاء بنسبة السعودة المطلوبة .وقد تزداد تكاليف الرواتب بشكل كبير في حال قيام الشركة بتعيين عدد أكبر من الموظفين السعوديين .ومن
شأن حدوث أي من األمور الواردة أعاله أن يكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-11المخاطر المتعلقة بتكاليف العمالة
نفذت المملكة عد ًدا من اإلصالحات التي تهدف إلى زيادة مشاركة الموظفين السعوديين في سوق العمل ،بما في ذلك فرض رسوم على الموظفين غير
السعوديين العاملين في الشركات السعودية وكذلك رسوم على تصاريح اإلقامة ألفراد عائالت الموظفين غير السعوديين .ودخلت رسوم الموظفين غير
السعوديين حيز التنفيذ اعتبا ًرا من 1439/04/14هـ (2018/01/01م) بينما دخلت رسوم تصاريح اإلقامة حيز التنفيذ اعتبا ًرا من 1438/10/07هـ
(الموافق 2017/07/01م) ،مع مالحظة أن هذه الرسوم زادت تدريج ًيا حتى وصلت تسعة آالف وستمائة ( )9,600ريال سعودي سنو ًيا لكل موظف في عام
2020م .وكما في  31ديسمبر 2021م ،شكل الموظفون غير السعوديون  ٪67.5من إجمالي موظفي الشركة .وقد أدى تطبيق هذه الرسوم إلى زيادة الرسوم
الحكومية التي تدفعها الشركة لموظفيها غير السعوديين والتي بلغت  12,4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م .وباإلضافة إلى ذلك ،أدت
الزيادة في الرسوم مستحقة الدفع من جانب الموظفين غير السعوديين ألفراد أسرهم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ،مما قد يؤثر في جاذبية المملكة لهؤالء
الموظفين الذين قد يتطلعون إلى االنتقال إلى دول أخرى تنخفض فيها تكاليف المعيشة .وبالتالي ،سيكون الرتفاع الرسوم الحكومية وصعوبة االحتفاظ
بالموظفين غير السعوديين تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-12المخاطر المتعلقة بأسعار الطاقة والكهرباء والمياه والخدمات ذات العالقة
تعمل المجموعة في العديد من الدول التي تختلف فيها أسعار الطاقة والغاز والكهرباء والمياه والخدمات ذات العالقة وتخضع للتغيير المستمر .وفي
المملكة ،على سبيل المثال ،أصدر مجلس الوزراء السعودي القرار رقم  95بتاريخ 1437/03/17هـ (الموافق 2015/12/28م) برفع أسعار الطاقة
(والوقود) وتعريفة الكهرباء والمياه واستخدام خدمات الصرف الصحي للمباني السكنية والتجارية والصناعية ،كجزء من سياسات المملكة الهادفة
إلى ترشيد برنامج الدعم الحكومي .وقد أصدرت وزارة الطاقة والصناعة بيا ًنا بتاريخ 1439/03/24هـ (الموافق 2017/12/12م) بشأن خطة برنامج
تحقيق التوازن المالي لتحسين أسعار منتجات الطاقة .ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار بنزين  ،91وبنزين  ،95والديزل للصناعة والمرافق ،والديزل للنقل،
والكيروسين كما في 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م) .وال يوجد ما يضمن بأن الدول األخرى التي تعمل فيها المجموعة لن تنفذ تدابير
مماثلة لما نفذته المملكة.
بلغت مصاريف المياه والكهرباء للمجموعة ثالثين مليون وستمائة وسبعة وعشرين ألف ومائة وواحد وستين ( )30,627,161ريال سعودي وثالثة وعشرين
مليون وسبعمائة وواحد وعشرين ألف وثمانمائة وستة وتسعين ( )23,721,896ريال سعودي وسبعة وعشرين مليون ومائتين وأربعة وتسعين ألف وسبعمائة
وأربعين ( )27,294,740ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،على التوالي .وقد تؤدي الزيادات في األسعار
الموضحة أعاله ،باإلضافة إلى أي زيادات أخرى محتملة ،إلى انخفاض معدل اإلنفاق التقديري أو الدخل المتاح للعمالء بشكل عام .وبالتالي ،قد تتأثر
المبيعات في متاجر المجموعة سل ًبا وقد تزيد المصاريف التشغيلية للمجموعة ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -2-13المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي
تتم بعض معامالت المجموعة بعمالت أخرى غير الريال السعودي وخاصة الدوالر األمريكي ،بالنظر إلى أن المجموعة لديها عمليات في عدة دول .وكجزء
من سياسة المملكة ،يتم ربط الريال السعودي اعتبا ًرا من تاريخ هذه النشرة بالدوالر األمريكي بسعر صرف قدره  3.75ريال سعودي لكل دوالر أمريكي.
ومع ذلك ،ال يوجد ما يضمن استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي .وقد تؤدي هذه التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل
العمالت األجنبية (بما في ذلك الدوالر األمريكي) التي تستخدمها المجموعة إلى زيادة المصروفات ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك ،يوجد جزء من معامالت المجموعة يتم بعمالت متقلبة ،بما في ذلك على سبيل المثال ،الجنيه المصري والليرة اللبنانية .وقد تعرض
أي قيود على تحويل أو توقيت تحويل هذه العمالت المجموعة لتقلبات سلبية في أسعار الصرف .وال يمكن للمجموعة أن تتنبأ بتأثير تقلبات أسعار الصرف
على نتائج التشغيل المستقبلية وال يوجد ما يضمن بأن تقلبات أسعار الصرف لن تكون غير مواتية للمجموعة ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال
المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-14المخاطر المتعلقة بالفيضانات والزالزل والكوارث الطبيعية األخرى أو األعمال التخريبية
قد يؤثر حدوث أي كوارث طبيعية أو أعمال تخريبية خارجة عن سيطرة المجموعة سل ًبا في مرافق المجموعة و/أو موظفيها كما قد تؤدي مثل تلك
الحوادث إلى قد يؤدي إلى ممارسة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز حقه في إنهاء اتفاقيتي امتياز دومينوز الرئيسية باعتبارها من قبيل ظروف القوة
القاهرة في حال استمرارها ألكثر من عام وهو ما سيؤدي إلى خسارة المجموعة لجزءٍ كبير من إيراداتها (وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المتعلقة
باتفاقيتي امتياز دومينوز الرئيسية ،يرجى مراجعة القسم رقم « 1-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على اتفاقيتي دومينوز الرئيسية» من هذه النشرة).
وقد تؤدي أي أضرار تلحق بمرافق المجموعة نتيجة للفيضانات أو الزالزل أو العواصف أو غيرها من الكوارث الطبيعية ،أو نتيجة ألعمال تخريبية
مثل الهجمات اإلرهابية أو أعمال التخريب ،إلى تكبد تكاليف كبيرة و/أو تعليق عمليات المجموعة مما يؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف اإلنتاج وانخفاض
اإليرادات .ومن شأن حدوث أي من هذه األحداث أن يكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2-3المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح
الجماز وإخوانه
2 -3-1المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعالة بعد الطرح من قبل شركة عبدالعزيز إبراهيم
ّ
بعد اكتمال الطرح ،ستمتلك شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه أسه ًما تمثل  ٪57.124من رأس مال الشركة .ونتيجة لذلك ،سيكون لشركة
عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه القدرة على التحكم في األمور التي تتطلب موافقة المساهمين وستكون قادرة على التأثير بدرجة كبيرة في أعمال
المجموعة ،بما في ذلك أمور مثل ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة والمعامالت الجوهرية وتوزيعات األرباح وتعديالت رأس المال .وإذا تعارضت مصالح
شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه مع مصالح مساهمي األقلية في الشركة (بما في ذلك المكتتبين) ،فإن مساهمي األقلية سيكونون في وضع غير
موات ،ويمكن شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه ممارسة سيطرتها على الشركة بطريقة قد تؤثر سل ًبا في الشركة .وهذا بدوره قد يكون له تأثير
سلبي على العوائد المتوقعة للمكتتبين و/أو يؤدي إلى خسارة جميع استثماراتهم في الشركة أو جزءٍ منها.
2 -3-2المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق نشطة وذات سيولة ألسهم الطرح
ال يوجد في الوقت الراهن سوق عامة ألسهم الشركة ،وال يوجد ما يضمن وجود سوق نشطة وذات سيولة لألسهم أو استمرارها بعد الطرح .وفي حال
عدم وجود سوق نشطة وذات سيولة أو عدم استمرارها ،فقد يؤثر ذلك سل ًبا في سعر األسهم.
تم تحديد سعر الطرح باالستناد إلى عدة عوامل أثرت في الشركة وقيمة األسهم ويمكن أن تؤثر فيهما مستقب ً
ال .وقد تؤدي عوامل مختلفة ،بما في
ذلك النتائج المالية للشركة وتوقعات األعمال المستقبلية ،واألوضاع العامة في القطاع الذي تعمل فيه الشركة واألسواق التي تتنافس فيها ،والعوامل
االقتصادية ،والبيئة التنظيمية ،وغيرها من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة ،إلى انخفاض السعر السوقي لألسهم بكثير عن سعر الطرح.
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2 -3-3المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار األسهم في السوق
قد ال يكون سعر الطرح مؤش ًرا على السعر الذي سيتم تداول األسهم به في تداول بعد االنتهاء من الطرح وقد ال يتمكن المكتتبون من إعادة بيع أسهم
الطرح بسعر الطرح أو بسعر أعلى منه ،أو قد ال يتمكنون من بيعها مطل ًقا.
قد يتعرض سعر تداول األسهم لتقلبات وتذبذبات كبيرة نتيجة مجموعة متنوعة من العوامل التي يقع الكثير منها خارج نطاق سيطرة الشركة ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر:
•التقلبات في أداء الشركة التشغيلي أو أداء منافسيها.
•التقلبات الفعلية أو المتوقعة في النتائج الفصلية أو السنوية لعمليات الشركة.
•التخفيضات أو التغيرات في تغطية األبحاث من قبل محللي أبحاث األوراق المالية فيما يتعلق بالشركة أو منافسيها أو القطاع الذي تعمل فيه
الشركة.
•رد فعل الجمهور على تصريحات الشركة الصحفية واإلعالنات العامة األخرى.
•مخالفة الشركة أو منافسيها لتوقعات المحللين.
•تعيين أو استقالة موظفين رئيسيين.
•التغييرات في استراتيجية عمل الشركة.
•التغيرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية.
•التغيرات التي تطرأ على القواعد والسياسات المحاسبية المطبقة.
•التطورات السياسية أو العسكرية أو الهجمات اإلرهابية التي تحدث في الشرق األوسط أو في أي مكان آخر.
•التطورات السياسية أو االقتصادية أو غيرها من التطورات التي تحدث في المملكة أو التي تؤثر عليها.
•بدء أو انتهاء فترة الحظر أو قيود النقل األخرى على األسهم.
•الكوارث الطبيعية وغيرها.
•وجود تغيرات تطرأ على أوضاع السوق العامة واألوضاع االقتصادية.
قد ينتج عن أي من هذه العوامل تغيرات كبيرة ومفاجئة في حجم التداول والسعر السوقي لألسهم ،والتي بدورها قد ينتج عنها تأثير سلبي في العوائد
المتوقعة للمكتتبين و/أو تؤدي إلى خسارة جميع استثماراتهم في الشركة أو جزءٍ منها.
2 -3-4المخاطر المتعلقة بقدرة المجموعة على توزيع األرباح
قد ال تتمكن الشركة من دفع توزيعات األرباح ،وقد ال يوصي مجلس اإلدارة وال يوافق المساهمون على دفع توزيعات األرباح ألي سبب من األسباب.
وسيستند توزيع األرباح في المستقبل إلى عدة عوامل ،بما في ذلك على سبيل المثال ،األرباح المستقبلية والمركز المالي والتدفقات النقدية ومتطلبات
رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية واحتياطيات الشركة القابلة للتوزيع (ولمزيد من المعلومات عن سياسة توزيع األرباح لدى الشركة ،يُرجى مراجعة
القسم رقم « 7سياسة توزيع األرباح « من هذه النشرة).
باإلضافة إلى ذلك ،قد تخضع الشركة لشروط اتفاقيات التمويل المستقبلية ،والتي قد تتضمن قيو ًدا على توزيع األرباح .وقد تتكبد الشركة مصاريف أو
التزامات من شأنها أن تقلل من النقد المتاح لتوزيع األرباح أو تستهلكه .وإذا لم تدفع الشركة توزيعات أرباح على األسهم ،فلن يحصل المساهمون على أي
عائد على االستثمار في األسهم إال من خالل بيع األسهم بسعر أعلى من سعر الطرح .قد ال تكون الشركة قادرة على توزيع أرباح على المساهمين ،كما
قد ال يوصي مجلس اإلدارة وقد ال يوافق المساهمون على توزيع األرباح سيوصي به مجلس اإلدارة أو يوافق عليه المساهمون ،مما سيكون له تأثير سلبي
على عوائد المكتتبين المتوقعة على االستثمار في أسهم الطرح.
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2 -3-5المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد الطرح
قد يؤثر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد إتمام عملية الطرح ،أو وجود تصور بحدوث هذا البيع ،بشكل سلبي في السعر السوقي لألسهم .وعند
إتمام عملية الطرح بنجاح ،ستخضع شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر بدءاً من تداول أسهم الشركة في السوق
المالية ،وال يجوز لها خاللها بالتصرف في أي من أسهمها .وقد يؤثر بيع عدد كبير من األسهم من قبل شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه بعد
انتهاء فترة الحظر ،أو وجود تصور بحدوث هذا البيع ،بشكل سلبي في سوق األسهم وقد يؤدي إلى انخفاض السعر السوقي.
2 -3-6المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم إضافية في السوق بعد انتهاء فترة الحظر
قد يكون إلصدار أسهم جديدة في المستقبل ،في حال قررت الشركة فعل ذلك ،تأثير سلبي على سعر السهم وسيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية المساهمين
الذين ال يكتتبون في األسهم الجديدة عند إصدارها.
2 -3-7المخاطر المتعلقة باألبحاث المنشورة عن المجموعة أو أي شركات أخرى تعمل بنفس العالمات التجارية التي
تعمل بها المجموعة
سيعتمد سعر وحجم تداول األسهم بشكل جزئي على األبحاث التي ينشرها محللو األوراق المالية أو القطاع عن المجموعة وأعمالها (أو بشكل غير
مباشر ،عن المساهم الرئيسي و/أو مانحي االمتياز الرئيسي و/أو أصحاب االمتياز التابعين لجهات خارجية لعالمة دومينوز التجارية خارج منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وباكستان أو عالمة دانكن التجارية خارج مصر والمغرب) .في حال عدم قيام المحللين بإجراء أبحاث كافية بصورة مستمرة أو
إذا قام واحد أو أكثر من المحللين الذين يغطون المجموعة أو المساهم الرئيسي أو مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز أو مانح االمتياز الرئيسي لدانكن و/
أو أصحاب االمتياز من الباطن التابعين لجهات خارجية ذوي الصلة ،بخفض درجة توصياتهم باألسهم أو بنشر بحث غير دقيق أو غير ٍ
موات عن أعمالهم،
فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر األسهم في السوق .إذا توقف واحد أو أكثر من هؤالء المحللين الذين يقومون بنشر األبحاث عن تغطية
المجموعة على اإلطالق ،أو لم يقوموا بنشر تقارير عنها بشكل منتظم ،فمن الممكن أن تفقد المجموعة مكانتها وظهورها في األسواق المالية ،مما قد
يؤدي بدوره إلى انخفاض السعر السوقي لألسهم بشكل كبير.
2 -3-8المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المستثمرين األجانب غير المؤهلين على امتالك أسهم بشكل مباشر
بموجب األنظمة واللوائح المعمول بها ،يجب على المستثمرين األجانب غير المؤهلين الذين يرغبون في المشاركة في الطرح إبرام ترتيبات مقايضة مع
مؤسسات السوق المالية ،والتي بموجبها يحصلون على حصة اقتصادية في أسهم الطرح .ويمكن للمستثمرين األجانب غير المؤهلين تداول هذه الحصص
من خالل مؤسسات السوق المالية التي ستتمتع بالملكية النظامية لألسهم .ووف ًقا لذلك ،لن يتمتع المستثمرون األجانب غير المؤهلين بالملكية النظامية
لألسهم ولن يتمكنوا من التصويت على األسهم التي يمتلكون فيها حصة اقتصادية.
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 3.معلومات عن السوق والقطاع
3-1مقدمة
تستند المعلومات الموضحة فيما يلي إلى دراسة سوق مستقلة أجرتها شركة آرثر دي لتل ميدل إيست م.ح-ذ.م.م حصر ًيا لصالح الشركة .وقد تعاقدت
الشركة مع شركة آرثر دي لتل إلجراء دراسة سوق تشمل مطاعم الخدمة السريعة في المملكة واإلمارات والمغرب ومصر ،وسوق المقاهي في المغرب
ومصر .وشركة آرثر دي لتل ميدل إيست م .ح-ذ.م.م هي شركة مستقلة يقع مقرها في دبي تقدم خدمات استراتيجية وأبحاث السوق .وقد تأسست في
عام 1886م وبدأت مزاولة عملياتها التشغيلية في دبي في التسعينات (لمزيد من المعلومات عن مستشار دراسة السوق ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
(.)www.adlittle.com
أي من الشركات التابعة له أو الشركات الشقيقة ،أو الشركاء أو المساهمين أو أعضاء
تجدر اإلشارة إلى أن مستشار دراسة السوق ال يمتلك – هو وال ٌ
مجلس إدارته أو مديريه أو أقاربه – أي نوع من األسهم أو المصالح في الشركة أو الشركات التابعة لها .وقد منح مستشار دراسة السوق موافقته الخطية
على استخدام اسمه ومعلومات السوق والبيانات التي قدمها إلى الشركة على النحو الموضح في هذه النشرة ،ولم يتم سحب هذه الموافقة حتى تاريخ
هذه النشرة.
يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه الوثيقة والمأخوذة من مصادر أخرى ،بما في ذلك تلك التي قدمها مستشارو دراسة
السوق ،بيانات ومعلومات موثوقة .ومع ذلك ،فلم تقم الشركة وال أعضاء مجلس اإلدارة أو مديروها أو المستشارون اآلخرون بفحص المعلومات الموضحة
أي منهم أية مسؤولية فيما يتعلق بهذه المعلومات .وقد تم إجراء البحث من منظور واسع فيما
في هذا القسم أو التحقق من دقتها أو اكتمالها ،ولن يتحمل ٌ
يتعلق بالقطاع ولن يعكس بالضرورة أداء الشركات الفردية فيه .ويمكن أن تختلف النتائج الفعلية واألحداث المستقبلية اختال ًفا جوهر ًيا عن هذه التوقعات
أو التقديرات أو تلك البيانات بسبب التغيرات التي تشهدها العوامل الكامنة وراء افتراضاتها أو األحداث أو مجموعات األحداث ،التي تفاقمت بسبب
جائحة كوفيد .19-باإلضافة إلى ذلك ،لن تشكل هذه المعلومات األساس الوحيد الذي يستند إليه اتخاذ أي قرارات متعلقة باالستثمار أو االمتناع عن
اتخاذها .ولن تتحمل شركة آرثر دي لتل المسؤولية عن أي خسارة تحصل ألي شخص بسبب االعتماد على المعلومات الواردة في هذا التقرير.
تنبثق االستنتاجات المبينة في هذا القسم عن نتائج ممارسة أفضل تقدير مهني في شركة آرثر دي ليتل ،وتستند في جزء منها إلى المواد والمعلومات
التي تقدمها لها وكاالت األبحاث التابعة للغير ،والوكاالت الحكومية ،وغيرها .واستخدام أي طرف خارجي لهذا التقرير ألي غرض ال يعفيه من استخدام
اإلجراءات النافية للجهالة في التحقق من محتويات التقرير.

3-2منهجية البحث
كل من )1( :المصادر
دراسة السوق التي تم إجراؤها في هذا القسم هي نتاج بحث شامل تم إجراؤه خالل الفترة من أبريل إلى مايو 2021م بنا ًء على ٍ
المتاحة للجمهور ،مثل الهيئات الحكومية والتقارير األكاديمية وتقارير القطاع الواردة من الجهات الفاعلة الرئيسة في مجال خدمات الطعام ،و( )2تحليل
البيانات والمعلومات التي تقدمها الشركة ،و( )3البيانات المتاحة من مصادر متعددة التي تم فحصها والتحقق من عدة مصادر للوصول إلى توافق دقيق في
اآلراء .وتشمل المصادر الرئيسة المستخدمة في إعداد التقرير :الهيئة العامة لإلحصاء ،ووزارة المالية السعودية ،والبنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي،
ووكالة فيتش ،وشركة ستاتيستا ،وشركة ريدسير (ألبحاث سوق خدمات الغذاء) .ويعتمد تطور حجم السوق على األسعار الثابتة لعام 2018م لتثبيت شتى
مستويات التضخم في الدول التي جرى تحليلها .جميع تقديرات السوق الواردة في الدراسة بالريال السعودي وبأسعار الصرف التالية 1 :درهم إماراتي =
 1.02ريال 1 ،جنيه مصري = 0.24ريال سعودي 1 ،درهم مغربي =  0.43ريال سعودي.
وقد قام مستشار دراسة السوق في هذه النظرة العامة على السوق بتحليل سوق مطاعم الخدمة السريعة في المملكة واإلمارات ومصر والمغرب .باإلضافة
إلى ذلك ،نظ ًرا ألن الشركة تدير دانكن دوناتس في مصر والمغرب ،فقد تم إجراء تقييم لسوق المقاهي لهاتين الدولتين .وقد تم تصنيف مطاعم خدمات
الطعام إلى ثالث فئات رئيسية ،هي:
•مطاعم الخدمة الكاملة – مطاعم يتم تناول الطعام بداخلها وتقدم قائمة كبيرة وخدمة طعام مباشرة إلى طاولة العمالء .وتشمل األكل الفاخر
والمطاعم غير الرسمية.
•مطاعم الخدمة السريعة – نوع من المطاعم تقدم المأكوالت السريعة ،ولديها حد أدنى للخدمة التي تُق ّدم على المائدة وتُدفع فيها الفاتورة
قبل تلقي الخدمة.
•المقاهي – نوع من المطاعم تكون فيه المشروبات هي المنتج األساسي .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم المقاهي وجبات الطعام الخفيفة مثل
األطعمة المخبوزة أو الوجبات الخفيفة.
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3-3المملكة العربية السعودية
3 -3-1معلومات أساسية عن االقتصاد الكلي والتركيبة السكانية
-

أمشهد االقتصاد الكلي

المملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق األوسط ،إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي لها  2.53تريليون ريال سعودي في عام 2020م .وتستثمر المملكة – التي
يعتمد اقتصادها بشكل جوهري على النفط – في العديد من القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتمويل والتصنيع وما إلى ذلك لتنويع اقتصادها.
تراجع االقتصاد السعودي بنسبة  ٪4.1في عام 2020م بسبب انخفاض الطلب الدولي على النفط وتقييد األنشطة االقتصادية المحلية نتيج ًة لوباء
كوفيد .19-كما عانت اقتصادات أخرى انكماشاً مماث ً
ال في عام 2020م ،إذ انخفض الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة
 ٪4و ٪10على التوالي .وقد زاد معدل البطالة نتيج ًة لجائحة كوفيد 19-من نحو  ٪6.1في عام 2019م إلى  ٪8.2في عام 2020م .كما زادت الحكومة
السعودية ضريبة القيمة ال ُمضافة من  ٪5.0إلى  ٪15.0في عام 2020م إلدارة اإلنفاق المالي.
	  (3-1):لودجإحصاءات االقتصاد الكلي والتركيبة السكانية في المملكة للفترة 2016م2020-م
2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في عام 2010م (مليار ريال سعودي)

2,588

2,569

2,631

2,640

2,531

الناتج المحلي اإلجمالي السعودي النفطي (بالمليون ريال سعودي)

1,138

1,103

1,138

1,096

1,023

متوسط سعر نفط برنت (دوالر أمريكي /برميل)

45

55

71

64

42

اإلنفاق االستهالكي للفرد (باأللف ريال سعودي)

26.4

26.7

26.8

27.5

25.3

التضخم ()٪

٪2.0

٪0.8-

٪2.5

٪2.1-

٪3.4

نسبة البطالة ()٪

٪5.7

٪5.9

٪6.0

٪6.1

٪8.2

التعداد السكاني (مليون نسمة)

31.8

32.6

33.4

34.1

34.8

عدد السياح (مليون)

18.0

16.1

15.3

17.3

3.6

سكان المناطق الحضرية ()٪

٪83.4

٪83.6

٪83.8

٪84.1

٪84.3

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة ،وكالة فيتش ،البنك الدولي ،صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي ،وزارة الشؤون البلدية والقروية ،شركة  ،Knoemaوزارة السياحة السعودية،
مؤسسة ماكروترندز

تعود األنشطة االقتصادية في المملكة إلى طبيعتها تدريج ًيا تزامنًا مع تكثيف تعميم اللقاحات وتراجع تأثير جائحة كوفيد .19-وبعد حدوث انخفاض حاد
في أسعار النفط في عام 2020م ،انتعش الطلب العالمي على النفط ،مما أدى إلى انتعاش أسعاره في عام 2021م .ووف ًقا لتقديرات صندوق النقد الدولي،
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للمملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪3.1خالل الفترة 2021م2025-م نتيجة التعافي المتوقع
من جائحة كوفيد .19-وتزامنًا مع النمو االقتصادي المتوقع وزيادة العمالة ،من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل المتاح لإلنفاق بمعدل نمو
سنوي مركب قدره  ٪3.9خالل الفترة 2021م2023-م .ومن المتوقع أن تحمل هذه العوامل تأثي ًرا إيجاب ًيا في اإلنفاق االستهالكي وقطاع خدمات الطعام.
 -بالخطط /االستراتيجيات الوطنية

أعلنت المملكة في عام 2016م عن «رؤية  – »2030وهي خطة ترمي إلى تنويع االقتصاد وتقليل االعتماد على النفط في سبيل تحقيق النمو المستدام في
برنامجا لتحقيق الرؤية .ويتمثل أحد مجاالت التركيز لهذه
المملكة .ويعتمد التحول والنمو المتص ّوران على العديد من مبادرات رؤية  2030إلى جانب 11
ً
البرامج في التركيز على تطوير االقتصاد الرقمي من خالل المبادرات التي تستهدف دعم الشركات الرقمية المحلية ،وتعزيز التجارة اإللكترونية ،وزيادة
الوعي الرقمي ،وتعزيز استخدام اإلنترنت في جميع أنحاء المملكة .ويهدف برنامج جودة الحياة على وجه الخصوص إلى الحفاظ على مستويات اإلنفاق
على المأكوالت والمشروبات مع خيارات رفيعة لالرتقاء بالمملكة إلى مستوى تكون عنده مرج ًعا عالم ًيا رائدًا لخدمات الطعام مع عروض عالية الجودة،
وزيادة توفر أفضل العالمات التجارية للمطاعم العالمية .عالو ًة على ذلك ،يتضمن برنامج التحول الوطني مبادرات متعددة ترمي إلى زيادة مشاركة المرأة
نحو إيجابي في قطاع خدمات الطعام .ويركز برنامج التحول الوطني بشكل خاص على تيسير ممارسة
في القوى العاملة والسياحة التي ستؤثر على ٍ
األعمال (مثل تعزيز تدفقات وسياسات األعمال) وتطوير قطاع البيع بالتجزئة (مثل تطبيق الحلول التقنية للمساعدة في تحويل القطاع) .ومن المتوقع إلى
حد كبير أن تحمل كل هذه العوامل تأثي ًرا إيجاب ًيا في نمو قطاع خدمات الطعام في المملكة.
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 -جالتركيبة السكانية

المملكة هي أكبر دول مجلس التعاون إذ ُقدِّر تعداد سكانها بنحو  34.8مليون نسمة في عام 2020م .وقد نما تعداد السكان خالل الفترة بين عامي 2016م
و2020م بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،٪2.3ومن المتوقع أن يصل إلى  38.4مليون في عام 2025م بمعدل نمو سنوي مركب قدره  .٪2.0والسكان
صغار السن نسب ًيا بمتوسط عمر  31.8عا ًما يمثلون طبقة مستهدفة لقطاع مطاعم الخدمة السريعة نظ ًرا لشعبيته العالية في الفئة العمرية األصغر.
تم تحديد قطاع السياحة على أ ّنه من القطاعات ذات األولوية في رؤية  2030وتستهدف المملكة تحقيق هدف استقبال  100مليون سائح سنو ًيا بحلول عام
2030م (مقارنة بعدد قدره  17.3مليون في عام 2019م) .وتفتح المملكة السوق سري ًعا أمام السياح الوافدين من أجل الترفيه والسياحة الدينية على ٍ
حد
سواء من خالل ( )1تسهيل عملية استخراج التأشيرة ،و( )2االستثمار في البنية التحتية للترفيه ،و( )3التركيز على مبادرات التسويق .ويجري تنفيذ العديد
من المشروعات السياحية واالقتصادية العمالقة ،مثل العال ،والسودة ،ونيوم ،والقدية ،مشروع البحر األحمر ،وغيرها لجذب مزيد من الزوار المحليين
واألجانب .ومن المتوقع أن تساعد السياحة في نمو قطاع خدمات الطعام تزامنًا مع زيادة الطلب على المطاعم والمقاهي عبر جميع فئات خدمات الطعام.
مدفوعا بزيادة فرص العمل وتطوير
لقد شهدت المملكة في العقد الماضي تغ ّيرات مجتمعية كبيرة ،إذ تشهد توس ًعا حضر ًيا في جميع أنحاء البالد
ً
المراكز الحضرية .وقد ازدادت نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضارية من  ٪21في عام 1950م إلى  ٪58في عام 1975م ،وإلى  ٪83في
قدر أن تصل إلى  ٪88بحلول عام 2025م .وتؤدي أنماط الحياة الحضارية األكثر انشغاالً إلى تقليل وقت العمالء المستغرق للطهي وزيادة
عام 2015م ،ويُ َّ
الطلب أو تناول الطعام.
هذا وقد ازدادت مشاركة المرأة في القوى العاملة بموجب اللوائح األخيرة إذ تعتزم مزيد من الشركات توظيف النساء في مناصب مختلفة (ازدادت مشاركة
المرأة في العمل من  %18.3في عام 2016م إلى  ٪31.4في عام 2020م) .وقد تم تنفيذ العديد من التطورات االجتماعية ،بما في ذلك السماح للمرأة
بالسفر بدون مرافق والتأهل للحصول على رخص القيادة (تم إصدار  175ألف رخصة قيادة للنساء السعوديات من يونيو 2018م حتى يناير 2020م).
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى زيادة الطلب على الطعام والتوصيل إلى المنازل بسبب زيادة دخل األسر وتقليل الوقت
المتاح للوجبات المنزلية.
تشهد المملكة العربية السعودية توس ًعا في قطاع الترفيه .وتزامنًا مع افتتاح مزيد من دور السينما ودور األوبرا في المملكة ،فإنها توفر مزيدًا من األماكن
لمنافذ خدمات الطعام المختلفة.
هذا وقد أدت البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت ذات المستوى العالمي ،والسكان األصغر سنًا ،إلى سرعة تبني التقنية ،بالتزامن مع زيادة انتشار
اإلنترنت من نحو  ٪65في عام 2014م إلى نحو  ٪96في عام 2019م .وقد م ّكن ذلك من االعتماد السريع لقنوات التوصيل عبر القنوات الرقمية (زادت
نسبة األشخاص الذين يستخدمون خدمات توصيل الطعام عبر اإلنترنت من  ٪18في عام 2019م إلى  ٪23في عام 2020م) مما ساعد قطاع خدمات
الطعام في التخفيف من انخفاض المبيعات بعض الشيء أثناء جائحة كوفيد 19-حيث تجنب العمالء تناول الطعام في المطاعم.
 -دإدارة جائحة كوفيد19-

سجلت وزارة الصحة السعودية أول حالة إصابة بمرض كوفيد 19-في  2مارس 2020م ،وبلغت حاالت اإلصابة الشهرية بهذا الفيروس ذروتها في يونيو
2020م .ومع ذلك ،مقارن ًة بالعديد من الدول الغربية واآلسيوية ،شهدت المملكة موجات الحقة أقل حد ًة بكثير نظ ًرا لإلجراءات االحترازية الصارمة.
وقد اتخذت الحكومة خطوات استباقية في تطعيم السكان .وقد وصلت حصة المملكة من األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من أي لقاح
للفيروس كما في مايو 2021م إلى حوالي  .٪40وتزامنًا مع زيادة التطعيم واإلجراءات االحترازية ،تشهد األنشطة االقتصادية وأنشطة السفر والترفيه
ً
انتعاشا ملحوظاً في اآلونة األخيرة.
3 -3-2نظرة عامة على السوق
-

ونموه
أحجم السوق
ّ

تُعد المملكة أكبر سوق لخدمات الطعام في الشرق األوسط نظ ًرا لتعداد سكانها الكبير وقوتها الشرائية العالية .وقد ُق ّدر سوق خدمات الطعام في المملكة
ً
انخفاضا بنسبة  ٪36في عام 2020م ليصل إلى  54.6مليار ريال سعودي بسبب القيود المرتبطة
بنحو  85.4مليار ريال سعودي في عام 2019م ،وشهد
بجائحة كوفيد ،19-مثل ( )1القيود المفروضة على تجارب تناول الطعام وتقليل ساعات العمل في المطاعم ،و( )2حظر السفر الذي يح ّد من عدد السياح،
و( )3التباطؤ االقتصادي الذي يجبر المستهلكين على تقديم األولوية لإلنفاق على الضروريات .ومن المتوقع مستقب ً
ال أن يتعافى سوق خدمات الطعام
وينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪11.7خالل الفترة بين عامي 2021م و2025م ليصل إلى  109.5مليار ريال سعودي في عام 2025م ،إذ من المتوقع
أن يعود المستهلكون إلى عاداتهم قبل الجائحة ،وكذلك أن يزداد عدد السياح مع تنفيذ مبادرات سياحية متعددة.
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	  (3-2):لودجحجم سوق الخدمات الغذائية في المملكة (من حيث إجمالي قيمة المنتجات) حسب الفئة من عام 2018م إلى 2025م (المتوقّ ع)

2018م

2019م

2020م

2021م
متوقع

2022م
متوقع

2023م
متوقع

2024م
متوقع

2025م
متوقع

معدل النمو
السنوي
المركب (من
2018م إلى
2025م متوقع)

مطاعم الخدمة الكاملة (بالمليار ريال سعودي)

45.7

46.0

25.7

34.9

47.7

53.6

54.3

54.4

٪2.5

مطاعم الخدمة السريعة (بالمليار ريال سعودي)

28.9

31.1

23.8

29.1

35.5

39.8

41.6

42.7

٪5.8

المقاهي (بالمليار ريال سعودي)

7.9

8.4

5.1

6.4

9.4

11.6

12.2

12.3

٪6.6

إجمالي سوق خدمات الطعام (بالمليار ريال سعودي)

82.5

85.4

54.6

70.4

92.6

105.0

108.0

109.5

٪4.1

المصدر :شركة ريدسير ،آرثر دي ليتل

استحوذت مطاعم الخدمة السريعة في المملكة على نحو  ٪36من سوق خدمات الطعام خالل 2018م2019-م .وقد زادت حصتها بنسبة  ٪8في عام
2020م لتصل إلى نحو  .٪44ومن المتوقع أن ينمو سوق هذه المطاعم بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪10.1خالل الفترة بين عامي 2021م و2025م
ليصل إلى  42.7مليار ريال سعودي من حيث إجمالي قيمة المنتجات في عام 2025م .وقد تحملت هذه المطاعم الجائحة في عام 2020م بشكل أفضل
من الجهات الفاعلة في الفئات األخرى (انخفضت المبيعات بنسبة  ٪23في عام 2020م لمشغلي هذه المطاعم مقارن ًة بانخفاض قدره  ٪36في سوق
ٍ
بوجه عام) بسبب الحضور القوي على اإلنترنت والبنية التحتية الراسخة لتوصيل الطلبات إلى المنازل وعرض القيمة مقابل المال .ومن
خدمات الطعام
مدفوعا بالعديد من محركات العرض والطلب مثل:
المتوقع أن يكون النمو المستقبلي لسوق المطاعم
ً
•االنتعاش االقتصادي.
•برنامج التطعيم المستمر ضد كوفيد.19-

•تزايد عدد السكان مقروناً بمتوسط عمر منخفض قدره  32عا ًما.
•التزام الحكومة بتنمية قطاع السياحة في المملكة.
•زيادة مشاركة المرأة في مكان العمل.
•سرعة التوسع الحضاري ،وزيادة شعبية الطعام الغربي ،وزيادة الدخل المتاح لإلنفاق.
•ارتفاع معدل االعتماد على التقنية بما يتيح طلب الطعام عبر اإلنترنت.
• نمو العديد من العالمات التجارية المحلية مثل البيك ومايسترو وكودو.
•تحسين سهولة مزاولة األعمال لسالسل مطاعم الخدمة السريعة الدولية.
•زيادة توفر مساحات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة بسبب المشروعات الترفيهية الجديدة.
•توسع العالمات التجارية لمطاعم الخدمة السريعة في المدن الصغيرة.
•استمرار برامج األنشطة الترويجية والوالء للعمالء.
تهيمن سالسل مطاعم الخدمة السريعة الدولية على المملكة عبر مختلف الفئات نظ ًرا لشعبية الطعام األجنبي وقدرات اإلنفاق وسهولة مزاولة األعمال.
وتخدم سالسل المطاعم ما يقرب من  ٪66من سوق مطاعم الخدمة السريعة في المملكة.
إنّ بيع الوجبات السريعة الدولية مثل البرجر والبيتزا وما إلى ذلك مدفوع بسالسل المطاعم في حين تهيمن المطاعم غير ذات السالسل في تقديم
المأكوالت العربية .وقد كان أداء المطاعم ذات السالسل أفضل خالل جائحة كوفيد 19-إذ إنّ العديد منها لديها منصات مبيعات خاصة بها عبر اإلنترنت،
وشراكات راسخة مع العديد من منصات التجميع .وقد عززت العالمات التجارية الكبيرة ذات السالسل في الوقت نفسه معايير النظافة العامة والسالمة،
وتم ّكنت من كسب ثقة العمالء.
يشكل تناول الطعام في المطاعم وطلبات االستالم وطلبات السيارات نحو  ٪69من إجمالي مبيعات مطاعم الخدمة السريعة ،بينما يتم تقديم المبيعات
المتبقية البالغة نسبتها نحو  ٪31من خالل التوصيل إلى المنازل عبر قنوات مختلفة مثل شركات تجميع الطعام ،والتطبيقات الخاصة ،ومراكز االتصال
وما إلى ذلك .وفي فئة مطاعم الخدمة السريعة ،تكون خدمة التوصيل إلى المنازل مريحة نسب ًيا نظ ًرا لطبيعة الطعام الذي يتم تقديمه .وتتحول طلبات
التوصيل إلى المنازل من مراكز االتصال إلى القنوات الرقمية بسبب زيادة انتشار اإلنترنت والهواتف الذكية ،وعدد تطبيقات التوصيل ،وسهولة الطلب .وقد
أدت تحديات جانب العرض والطلب بعد عام 2020م إلى تسريع التركيز على التطبيقات الرقمية .ويجري ً
أيضا اختبار نماذج تقديم جديدة مثل االختيار
والتجميع والتوصيل إلى السيارة وماكينة كشك الطعام وما إلى ذلك.
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 -بالبيئة التنظيمية

تشجع لوائح خدمات الطعام التي وضعتها هيئة الغذاء والدواء على استهالك أغذية سليمة وصحية .وتوجد إرشادات تنظيمية صارمة فيما يتعلق بالنظافة
وجودة المكونات األساسية وعمليات التخزين التي يتعين على جميع الجهات الفاعلة االلتزام بها .تسارع هيئة الغذاء والدواء لتقليل واردات األصناف الغذائية
التي ال تستوفي معايير الجودة والسالمة وف ًقا للمبادئ التوجيهية أو لحظرها التام .ويتم الترويج لإلنتاج المحلي للمكونات من خالل برامج التحول الوطني،
وتشتري العالمات التجارية الكبرى مثل برجر كنج ودومينوز وما إلى ذلك في الوقت الراهن بشكل كبير الدجاج محلياً .وفي مبادرات مماثلة ،أطلقت هيئة
الغذاء والدواء استراتيجية في عام 2018م لخفض مستوى السكر والملح والدهون المشبعة والمتحولة في الطعام ،وفرضت على المقاهي والمطاعم إدراج
مستويات السعرات الحرارية في جميع المنتجات .كما أدخلت تشري ًعا يحظر استخدام الزيوت المهدرجة جزئ ًيا في األطعمة وف ًقا لقواعد الحد من الدهون
المتحولة التي دخلت حيز التنفيذ بالكامل في عام 2020م .وأُدخلت الئحة مماثلة في عام 2019م تطالب المخابز بتقليل محتوى الملح في منتجاتها إلى .٪1
أما فيما يتعلق بالتوظيف ،فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية توجيهات جديدة في أبريل 2021م لزيادة معدالت التوطين والسعودة
في المطاعم والمقاهي ،بنا ًء على حجمها .وقد يؤدي ذلك إلى استبدال العديد من العمال الوافدين بمواطنين سعوديين في قطاع خدمات الطعام.
 -جالبيئة التنافسية

مقسم إلى ع ّدة أقسام .إذ تخدم ثلثي السوق عالمات تجارية ذات سالسل (محلية وعالمية) ،بينما تغطي العديد
سوق مطاعم الخدمة السريعة في المملكة ّ
من المطاعم الصغيرة الثلث المتبقي من السوق.
تحاول الجهات الفاعلة في األسواق التنافسية تمييز أنفسها بنشاط بنا ًء على جودة الطعام ،وتنوع قوائمه ،واألسعار ،وإمكانيات الطلب عبر القنوات
الرقمية ،والبنية التحتية للتوصيل ،وتجارب العمالء ،والنماذج المبتكرة الجديدة مثل المطابخ السحابية وما إلى ذلك .وقد لُوحظت عوامل التمييز هذه
ٍ
بوجه خاص أثناء جائحة كوفيد 19-عندما حاولت المطاعم االستفادة من بنيتها التحتية وقوتها المالية لجذب ٍ
مزيد من العمالء وإعداد القدرات التشغيلية.
تُعد ماكدونالدز ،ضمن قطاع مطاعم الخدمة السريعة ،من ر ّواد السوق من حيث إجمالي قيمة المنتجات وعدد الفروع .وقد شاركت في أنشطة ترويجية
أثناء جائحة-كوفيد  19لدفع المبيعات من خالل شبكات التوصيل وخدمات طلبات االستالم مثل الوجبات مخفضة األسعار الجديدة والعروض الترويجية
العائلية .ومطعم البيك هو ثاني أكبر جهة فاعلة في فئة هذه المطاعم في المملكة من حيث إجمالي قيمة المنتجات .وهو عبارة عن سلسلة مطاعم وجبات
سريعة محلية تر ّكز على الدجاج والبرجر منخفض السعر .ويتوسع البيك – الذي يملك نحو  95فرعاً – في الوقت الحالي خارج المملكة ليشمل دول مجلس
التعاون األخرى مثل البحرين واإلمارات.
دومينوز ومايسترو وبيتزا هت هي الجهات الفاعلة الرئيسية في فئة البيتزا .ودومينوز هي الشركة الرائدة في السوق وقد نمت بصورة ملحوظة في السنوات
األخيرة بسبب جودة الطعام والبنية التحتية للتوصيل .ومايسترو هي ثاني أكبر جهة فاعلة في المملكة وقد حققت نم ًوا سري ًعا منذ إنشائها في عام 2013م
بسبب كونها شركة سعودية تقدم منتجاتها بأسعار تنافسية وجودة جيدة.
 -دالتوجهات المستقبلية

من المتوقع ظهور العديد من التوجهات الجديدة ،التي حفزتها جائحة كوفيد 19-بشكل أكبر ،في سوق مطاعم الخدمة السريعة بالمملكة في المستقبل.
•زيادة انتشار القنوات الرقمية – من المتوقع أن ترتفع حصة المبيعات عبر القنوات الرقمية بسبب تطور سلوك المستهلكين ،إذ يفضل
نحو متزايد توصيل الطعام من خالل الطلب عبر القنوات الرقمية بسبب سهولة استخدام التقنية والعروض
المستهلكون الشباب والشابات على ٍ
الترويجية الرقمية.
•اعتماد نموذج أعمال المطابخ السحابية – يكتسب نموذج المطابخ السحابية زخ ًما في المملكة بالتزامن مع دخول العديد من الشركات الناشئة
الجديدة (مثل كو كيتشن وكيتوبي وكيتشن بارك وما إلى ذلك) إلى السوق.
•زيادة تأثير الصفقات والعروض الترويجية وبرامج الوالء في العمالء – نظ ًرا للوضع االقتصادي المستمر ،من المتوقع أن تعتمد المطاعم على
نحو متزايد على الحلول واالستراتيجيات المتعلقة بالعروض الترويجية وبرامج الوالء لمساعدتها في البقاء.
ٍ
•توطين قوائم الطعام – تقوم سالسل مطاعم الخدمة السريعة العالمية بتوطين قوائمها عن طريق إضافة عناصر أو نكهات محلية للتكيف
مع األذواق المحلية.
•تحسين تجربة العمالء وكفاءتهم – للحفاظ على القدرة التنافسية للمطاعم ،فإنها ستستثمر في تقنيات جديدة لتقديم تجربة أفضل للعمالء
المم ّيزين في مجال التقنية.

•إدراج عناصر قوائم طعام صحية – نظ ًرا لوعي المستهلكين المتزايد بالصحة والعافية ،تستجيب العالمات التجارية لمطاعم الخدمة السريعة
من خالل تضمين عناصر صحية في القوائم (مثل السلطات والخبز األسمر /القمح الكامل وما إلى ذلك).
•ظهور عالمات تجارية «محلية» – ستواصل المطاعم المحلية المستقلة وذات السالسل ،بدعم من التشريعات والمحفزات الحكومية ،ومواصلة
التوسع.
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3-4اإلمارات العربية المتحدة
3 -4-1معلومات أساسية عن االقتصاد الكلي والتركيبة السكانية
-

أمشهد االقتصاد الكلي

اإلمارات هي ثاني أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون ،إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي لها  1,429مليار ريال سعودي في عام 2020م .وقد نما إجمالي
الناتج المحلي قبل الجائحة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪1.7من  1,442مليار ريال سعودي في عام 2016م إلى  1,519مليار ريال سعودي في عام
2019م .وقد نجحت البالد في التنويع من اقتصاد قائم على النفط إلى قطاعات أخرى مثل التجارة والسياحة والنقل وما إلى ذلك .وقد فرضت أثناء
جائحة كوفيد 19-قيود سفر وغيرها من البروتوكوالت لضمان الصحة العامة .ومثلما لُوحظ في بلدان أخرى ،فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي الوطني
بنسبة  ٪5.9في عام 2020م.
	  (3-3):لودجإحصاءات االقتصاد الكلي والتركيبة السكانية في اإلمارات للفترة 2016م2020-م
2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

إجمالي الناتج المحلي (بالمليار ريال سعودي) باألسعار الثابتة لعام 2010م

1,442

1,476

1,494

1,519

1,429

اإلنفاق االستهالكي للفرد (باأللف ريال سعودي)

47.1

50.9

53.2

59.4

53.9

معدل التضخم ()٪

٪1.6

٪2.0

٪3.1

٪1.9-

٪2.1-

نسبة البطالة ()٪

٪1.6

٪2.5

٪2.2

٪2.3

٪5.0

التعداد السكاني (مليون نسمة)

9.9

10.1

10.4

10.7

10.1

عدد السياح (مليون)

19.0

20.4

21.3

21.6

5.5

سكان المناطق الحضرية ()٪

٪86.0

٪86.2

٪86.5

٪86.8

٪87.0

المصدر :البنك الدولي ،صندوق النقد الدولي ،شركة  ،Knoemaمؤسسة ماكروترندز،

وTrading Economics

ً
انتعاشا في اإلمارات .وهي مدعومة ً
أيضا بانتعاش أسعار النفط الذي شهده
بعد تدشين حملة تطعيم واسعة النطاق ،بدأت األنشطة االقتصادية تشهد
مدفوعا بزيادة اإلنفاق الحكومي،
عام 2021م تزامنًا مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط .ومن المتوقع أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
ً
وانتعاش أنشطة االئتمان ،واستقرار سوق العقارات ،وخلق وظائف جديدة ،ومعرض إكسبو  .2020ومن المتوقع مستقب ً
ال أن ينمو إجمالي الناتج المحلي
لدولة اإلمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪2.6في الفترة بين عامي 2021م و2025م .وفي ظل االنتعاش االقتصادي المتوقع ،من المتوقع أن تعود
نسبة البطالة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
هذا وقد شهدت اإلمارات زيادة مطردة في اإلنفاق االستهالكي للفرد الذي نما من نحو  47.1ألف ريال سعودي في عام 2016م إلى نحو  53.9ألف ريال
سعودي في عام 2020م .وهذا يساهم بصورة إيجابية في قطاع خدمات الطعام االستهالكية في الدولة.
 -بالخطط /االستراتيجيات الوطنية

رؤية اإلمارات  2021التي أُطلقت في عام 2010م هي خطة طويلة األجل ترمي إلى االرتقاء بمكانة الدولة عبر أبعاد متعددة .وتتكامل رؤية  2021مع
األجندة الوطنية التي تشكل المحور الرئيسي الستراتيجية الحكومة .وتحدد األجندة الوطنية برنامج عمل واسع النطاق يتمحور حول  6أولويات وطنية
باعتبارها المحور الرئيسي الستراتيجية الحكومة في السنوات القادمة ،و 52مؤشر أداء رئيسي في مجاالت التعليم والرعاية الصحية واالقتصاد والشرطة
تحسن مستمر في ترتيب
واألمن والعدالة والمجتمع ،واإلسكان ،والبنية التحتية ،والخدمات الحكومية .وقد أفضت هذه األهداف التنموية المستهدفة إلى ّ
اإلمارات عبر المؤشرات العالمية.
تتضمن االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي  ،2051التي اعتُمدت في عام 2018م 38 ،مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة األجل ،وهي مبن ّية على  5أهداف
استراتيجية تر ّكز على تسهيل التجارة العالمية لألغذية ،وتنويع مصادر استيراد األغذية ،وتحديد خطط التوريد البديلة .وتهدف االستراتيجية ً
أيضا إلى
إطالق نظام وطني شامل لتحقيق إنتاج غذائي مستدام من خالل استخدام تقنيات حديثة وتنفيذ ممارسات مرنة لزيادة اإلنتاجية واإلنتاج للحفاظ على
منظومات خدمات الطعام.
لقد أطلقت الحكومة ً
أيضا مبادرات متعددة لتعزيز قطاع خدمات الطعام في ظل التحول المستمر من االعتماد على المواد الخام المستوردة إلى اإلنتاج
المحلي .وتعمل مبادرات مثل مهرجانات األطعمة (مهرجان أبوظبي للمأكوالت ،ومهرجان دبي للمأكوالت ،وما إلى ذلك) وفعاليات الطهي (أسبوع المطاعم)
ً
أيضا على زيادة طلب المستهلكين على المطاعم التي تق ّدم خدمات الطعام .واستضافت دولة اإلمارات معرض إكسبو  – 2020وهو أول معرض عالمي
كبير بعد جائحة كوفيد – 19-الذي من المتوقع أن يعزز االقتصاد بما يصل إلى  33مليار دوالر أمريكي وسيكون لها تأثير مباشر في قطاع خدمات الطعام
في الدولة.
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 -جالتركيبة السكانية

ُقدر تعداد سكان دولة اإلمارات بنحو  10.1مليون نسمة في عام 2020م ،ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪3.0ليصل إلى 11.7
مليون في عام 2025م .وتتطلع الدولة في ظل التعافي االقتصادي إلى جذب المهنيين المهرة ليشكلوا محر ًكا رئيس ًيا لتطوير اقتصاد المعرفة .ويمثل
المفضلة للجهات الفاعلة لخدمات الطعام ،ال سيما في فئة مطاعم الخدمة السريعة.
السكان من الشباب بمتوسط عمري يبلغ  32عا ًما التركيبة السكانية
ّ
يتسم سكان اإلمارات بالتنوع الذي يضم مجتمع المغتربين النابض بالحياة الذين يشكلون نحو  ٪88من السكان في عام 2021م .وبينما شهد عدد السكان
ً
انخفاضا قصير األجل بسبب تأثير جائحة كوفيد ،19-تعمل اإلمارات على وضع استراتيجية طويلة األجل لجعل البالد مكا ًنا أكثر جاذبي ًة
المغتربين
للوافدين للعيش والعمل والتقاعد .وقد سنّت الدولة مؤخ ًرا قوانين متقدمة للمواطنة وقواعد مخفّفة إلصدار التأشيرات لالحتفاظ بالمواهب األجنبية
وخصوصا لنمو سوق خدمات الطعام من خالل زيادة االستهالك.
واجتذابها .وسيش ّكل مجتمع المغتربين األكبر محر ًكا رئيس ًيا إلجمالي الناتج المحلي،
ً
رسخت الدولة مكانتها على مدى السنوات
لقد تم تحديد السياحة على أنها إحدى الركائز الست الرئيسية للتنمية االقتصادية في دولة اإلمارات .وقد ّ
القليلة الماضية كواحدة من الوجهات السياحية الرائدة في العالم ُمستقطب ًة  21.6مليون سائح (أكثر من ضعف عدد السكان) في عام 2019م .وهي تعمل
ضمن خططها الوطنية على تطوير بنيتها التحتية وإقامة شراكات لجذب السياح من جميع أنحاء العالم .ومن المتوقع أن تجتذب فعاليات مثل إكسبو 2020
دبي ومهرجان دبي للتسوق طي ًفا واس ًعا من أصحاب المصلحة المتخصصين إلى المنطقة.
 -دإدارة جائحة كوفيد19-

تمكنت اإلمارات منذ اإلبالغ عن أول حالة لكوفيد 19-في يناير 2020م من التعامل مع الجائحة تعام ً
ال جيدًا من خالل اتباع قواعد صارمة للتباعد
االجتماعي وإطالق حملة كبيرة للتطعيم .وأطلقت اإلمارات برنامج التطعيم في ديسمبر 2020م ،وتُعد واحد ًة من ر ّواد العالم في عدد جرعات لقاح هذا
الفيروس لكل  100شخص .وبدأت حملة التطعيم تؤتي ثمارها من خالل احتواء عدد الحاالت في األشهر األخيرة على الرغم من إعادة فتح المواقع
السياحية والمطاعم والمكاتب وغيرها من فروع البيع بالتجزئة .وتعمل المطاعم وشركات توصيل الطعام وف ًقا إلرشادات السالمة والنظافة العامة
المحددة.
3 -4-2نظرة عامة على السوق
-

ونموه
أحجم السوق
ّ

يُق ّدر حجم سوق خدمات الطعام في اإلمارات بنحو  48.6مليار ريال سعودي في عام 2021م .وقد تراجع سوق خدمات الطعام في عام 2020م بنسبة
 ٪38.8بسبب عمليات اإلغالق الصارمة ج ّراء الجائحة وانخفاض عدد السياح .ومع ذلك ،فمن المتوقع أن يتعافى سوق هذه الخدمات وينمو بمعدل نمو
سنوي مركب قدره  ٪11.0في الفترة بين عامي 2021م و2025م إذ من المتوقع أن يؤدي تعميم التطعيم الناجح إلى زيادة ثقة المستهلكين في تناول الطعام
داخل المطاعم .وسيؤدي معرض إكسبو  2020واالستئناف التدريجي للرحالت الجوية إلى زيادة تدفق السياح إلى البالد.
	  (3-4):لودجحجم سوق الخدمات الغذائية في اإلمارات (من حيث إجمالي قيمة المنتجات) حسب الفئة من عام 2018م إلى 2025م (المتوقّ ع)
2018م

2019م

2020م

2021م
متوقع

2022م
متوقع

2023م
متوقع

2024م
متوقع

2025م
متوقع

معدل النمو السنوي
المركب (من 2018م
إلى 2025م متوقع)

مطاعم الخدمة الكاملة
(بالمليار ريال سعودي)

33.3

33.9

20.1

27.4

36.8

39.9

40.6

41.0

٪3.0

مطاعم الخدمة السريعة
(بالمليار ريال سعودي)

12.7

13.7

10.0

11.7

14.7

16.1

17.0

17.6

٪4.7

المقاهي (بالمليار ريال
سعودي)

12.9

13.0

7.0

9.5

12.7

14.7

15.1

15.2

٪2.4

إجمالي سوق خدمات الطعام
(بالمليار ريال سعودي)

58.9

60.6

37.1

48.6

64.1

70.6

72.6

73.8

٪3.3

المصدر :شركة ريدسير ،آرثر دي ليتل
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تستأثر مطاعم الخدمة السريعة بربع سوق خدمات الطعام في اإلمارات خالل 2021م .وقد استجابت الجهات الفاعلة لهذه المطاعم لجائحة كوفيد19-
من خالل التركيز على عمليات التوصيل إلى المنازل للتخفيف من فقدان المبيعات .وقد امتلكت سالسل مطاعم الخدمة السريعة ،التقنية ،وإمكانيات
التوصيل الالزمة لتحويل بعض مبيعاتها الداخلية إلى عمليات التوصيل للمنازل .ونتيج ًة لذلك ،فقد كان انخفاض مبيعات هذه المطاعم في عام 2020م أقل
من انخفاض مبيعات سوق خدمات الطعام بأكمله ،ومن ثم فقد ارتفعت حصتها في سوق خدمات الطعام من  ٪22.5في عام 2019م إلى  ٪27.0في عام
مدفوعا بالعديد من محركات الطلب والعرض مثل:
2020م .ومن المتوقع حدوث انتعاش قوي في جميع فئات خدمات الطعام كما في عام 2021م فصاعدًا
ً
•تزايد عدد السكان مقروناً بمتوسط عمر منخفض قدره  32عا ًما.
•االنتعاش االقتصادي وزيادة اإلنفاق االستهالكي.
•استئناف األنشطة السياحية.
•الطلب على خدمات الطعام من جانب المشاركين في إكسبو .2020
•مجتمع مغتربين مفعم بالحيوية من المتوقع أن يشهد مزيدًا من النمو بالتزامن مع إدخال قوانين المواطنة المتقدمة والقواعد المريحة
الستخراج التأشيرات.
•زيادة اعتماد الهواتف الذكية والتقنيات األخرى التي ستتيح خدمات التوصيل والطلب عبر اإلنترنت.
•ظهور نماذج أعمال جديدة مثل المطابخ السحابية ،المطاعم البقالة ،التوصيل ألي مكان ،واالختيار والتجميع ،وأكشاك الطعام ،وشركات تجميع
الطعام ،واألطعمة السريعة ،إلخ.
•تحسينات إمكانيات التوصيل لدى المطاعم.
•االستثمارات في ابتكار المنتجات /الخدمات (على سبيل المثال ،أطلقت بيتزا هت روبوتات «( »Dilly Plateديلي بليت) التي تقدم شطائر
البيتزا).
تشكل سالسل المطاعم نحو  ٪74من إجمالي مبيعات مطاعم الخدمة السريعة في عام 2021م وتهيمن عليها سالسل المطاعم الدولية والمحلية الرئيسية.
وشعبيتها مدفوعة بعدد أكبر من السياح فض ً
نجاحا من مطاعم الخدمة
ال عن جودة الطعام .وقد كانت سالسل المطاعم خالل جائحة كوفيد 19-أكثر
ً
السريعة المستقلة إذ تمتعت بإمكانية الحصول على الموارد المالية والبنية التحتية للتوصيل .عالو ًة على ذلك ،فإن المستهلكين لديهم ثقة أكبر في إجراءات
الصحة والنظافة العامة لمنافذ سالسل المطاعم .وفي الوقت الراهن ،تحتل فئة البرجر والدجاج الصدارة في سوق مطاعم الخدمة السريعة (نحو ٪48
من حصة السوق) ،مدفوع ًة بتفضيل المستهلك وتوافر الخيارات .والبيتزا هي ثاني أكبر فئة فرعية لهذه المطاعم بحصة سوقية تبلغ نحو  ٪12ومن المتوقع
توجهات توصيل الطلبات إلى المنازل.
أن تنمو مع تزايد ّ
في حين أن قنوات تناول الطعام في المطاعم /طلبات االستالم  /طلبات السيارات تساهم في  ٪66من مبيعات مطاعم الخدمة السريعة ،فهناك تحول
واضح تجاه القنوات الرقمية ،التي تسارعت بدرجة أكبر بسبب جائحة كوفيد .19-وطلبات السيارات في اإلمارات أقل شعبي ًة مقارن ًة بالمملكة إذ تقع
نحو متزايد إلى تقديم أو توسعة منصاتهم الرقمية وكذلك البنية
المطاعم عاد ًة في أماكن سكنية وتجارية .ويتطلع مشغلو مطاعم الخدمة السريعة على ٍ
التحتية للتوصيل .وتتزايد الشراكات مع شركات التجميع عبر القنوات الرقمية على الرغم من ارتفاع التكلفة إذ تتمتع منصات شركات التجميع بقاعدة
عمالء أكبر نظ ًرا الرتفاع مستوى الراحة وزيادة الخيارات .كما لُوحظت في سوق اإلمارات نماذج جديدة مثل االختيار والتجميع ،والتوصيل ألي مكان،
وأكشاك طلب الطعام ،وما إلى ذلك.
 -بالبيئة التنظيمية

تساعد اللوائح اإلماراتية في نمو قطاع خدمات الطعام في الدولة .ونظ ًرا لسهولة مزاولة األعمال وتوفر البنية التحتية المناسبة ،فقد تطورت أسواق
خدمات الطعام في اإلمارات ويمثلها العديد من الجهات الفاعلة المحلية والدولية .وتصدر البلدية في دبي إرشادات لجميع المؤسسات الغذائية (بما في
ذلك المطاعم) لضمان تحقيق معايير عالية لسالمة الغذاء (التي زادت بدرجة أكبر أثناء جائحة كوفيد .)19-ويُطلب من المطاعم اتباع المعايير المحددة،
وقد لُوحظ إغالق العديد من المطاعم بسبب عدم امتثالها .وتطبق الدولة بموجب القانون االتحادي معايير ولوائح قوية للحفاظ على جودة الغذاء وضمان
حماية الصحة العامة والمستهلكين .وقد أدت هذه القوانين إلى ارتفاع معايير المواد الغذائية المتوفرة في السوق .ولتحسين البنية التحتية لتوصيل الطعام،
فقد أعلنت هيئة الطرق والمواصالت عن لوائح الترخيص القادمة لتوصيل الطعام عبر المنصات الرقمية ،والتي تشمل مجاالت مثل تدريب السائقين،
ومعايير صندوق التوصيل ،والزي الرسمي للسائقين ،وما إلى ذلك.
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 -جالبيئة التنافسية

سوق مطاعم الخدمة السريعة في اإلمارات تنافسي نظ ًرا لوجود مجموعات مطاعم كبيرة وزيادة المعروض والمنافسة القائمة في قطاعات خدمات الطعام
ٍ
بوجه عام التكتالت التجارية الكبرى التي رسخت حضو ًرا قو ًيا في قطاع خدمات الطعام ،ال سيما في فئة مطاعم الخدمة
األخرى .وتهيمن على السوق
السريعة .وتمتلك مجموعة الشايع شيك شاك وبيتزا إكسبريس ،بينما تمتلك أمريكانا كنتاكي فرايد تشيكن ،وبيتزا هت ،وهارديز ،وباسكن روبنز وغيرها
من العالمات التجارية في قطاعات مطاعم الخدمة الكاملة والمقاهي .ويواجه قطاع مطاعم الخدمة السريعة في اإلمارات منافسة قوية من مطاعم
الخدمة الكاملة والمقاهي ،مدفوع ًة بتوفر الخيارات المتعددة ،وارتفاع مستويات الدخل ،ونمط حياة المغتربين .وتجد الجهات الفاعلة لهذه المطاعم نماذج
مبتكرة لتمييز أنفسها مع زيادة التركيز على تحسين تجربة العمالء ورفع الكفاءة من خالل االستفادة من التقنية (على سبيل المثال ،النوادل الروبوتية،
واألكشاك القائمة على الذكاء االصطناعي ،وما إلى ذلك) .وقد أجرت ماكدونالدز على سبيل المثال استثمارات في أكشاك تعتمد على الذكاء االصطناعي
لطلب وجبات في العديد من الفروع لتحسين تجربة العمالء.
شركة ماكدونالدز هي الشركة الرائدة في السوق في فئة مطاعم الخدمة السريعة بامتالكها نحو  165فرعاً في اإلمارات .وقد استثمرت في توطين قوائم
الطعام عن طريق إضافة نكهات محلية ومزيد من الخيارات النباتية للتعامل مع التنوع متعدد الثقافات في الدولة .وكنتاكي فرايد تشيكن هي ثاني أكبر
جهة فاعلة في مطاعم الخدمة السريعة بسبب الوعي القوي بالعالمة التجارية وشعبية وجبات الدجاج وأسعارها التنافسية .ومن المثير لالهتمام أن كنتاكي
قد تحالفت مع بيتزا هت لتطوير منتج مشترك محدود اإلصدار ،أال وهو بيتزا دجاج كنتاكي .ونظ ًرا ألن خدمة التوصيل إلى المنازل هي القناة األسرع
نم ًوا ،فمن المتوقع أن تنمو فئة البيتزا بسرعة إذ يفضل األفراد طلب البيتزا في مناسبات التجمع في المنازل .وشركات بيتزا هت ،وبابا جونز ،ودومينوز
توسعت شركة دومينوز بسرعة من حيث
هي أفضل ثالث جهات فاعلة في الفئة الفرعية للبيتزا ،وتُعتبر بيتزا هت هي الشركة الرائدة في السوق .وقد ّ
المبيعات وعدد الفروع من خالل التسويق الذكي وأساليب الطلب المبتكرة والبنية التحتية للتوصيل.
 -دالتوجهات المستقبلية

للتوجهات الجديدة واالبتكار في قطاع خدمات الطعام .وقد تم تحديد العديد من التوجهات الرئيسية في سوق
عاد ًة ما تش ّكل اإلمارات ساحة اختبار
ّ
مطاعم الخدمة السريعة في الدولة.
•زيادة انتشار القنوات الرقمية – تركز الجهات الفاعلة لمطاعم الخدمة السريعة على تطوير منصاتها عبر القنوات الرقمية وتطبيقات الهاتف
المحمول وخدمات التوصيل إلى المنازل .ويتم تعزيز قدرات التوصيل من خالل الشراكات مع شركات تجميع المواد الغذائية مثل طلبات وكريم
وزوماتو وما إلى ذلك.
•اعتماد نماذج أعمال مبتكرة – تج ّرب المطاعم أساليب أحدث في عملياتها الداخلية وخدمات العمالء .على سبيل المثال ،يكتسب نموذج
«المطبخ السحابي» زخ ًما فيما يتعلق بمطاعم التوصيل فقط التي ترغب في اختيار نموذج منخفض المخاطر واالستثمار على السواء .ويقوم
مقدمو خدمات المطابخ السحابية مثل كيتوبي وكايكرو وإيكون وسويت هارت كيتشن بزيادة نطاق حضورها في البالد مع كون بابا جونز
وفريدوم بيتزا وإن كي دي بيتزا وبيتزا دي روكو بعض العمالء األوائل .وقد بدأت الدولة في رؤية ظهور مطعم البقالة ،وهو عبارة عن مزيج من
المطعم والبقالة .وقد أطلقت كارفور هذا العرض مؤخ ًرا في فروعها الهايبر ماركت المختارة.
•التحول من الوجبات السريعة إلى الوجبات غير الرسمية السريعة – تكتسب الوجبات غير الرسمية السريعة شعبية ،في ظل وجود عالمات
تجارية مثل شيك شاك وزاروب وزعتر وزيت كأمثلة ناجحة .وتشكل المطاعم غير الرسمية السريعة حال ًيا نسبة  ٪10-5من سوق مطاعم
الخدمة السريعة في اإلمارات.
•زيادة شعبية المأكوالت المختلفة – أدى وجود أشخاص من جنسيات مختلفة إلى خلق سوق كبير للعالمات التجارية العالمية .والمطبخ الهندي
هو األكثر تفضي ً
ال في اإلمارات ،يليه المطبخ اإليطالي واللبناني والصيني .وتظهر تأثيراتها ً
أيضا في توطين قوائم طعام الجهات الفاعلة
لمطاعم الخدمة السريعة.
•زيادة التركيز على الكفاءة وتبني التقنية – يتطلع مشغلو المطاعم في البيئة التنافسية إلى زيادة كفاءتهم التشغيلية من خالل االستثمار في
تقنيات جديدة .ويتزايد استخدام تقنيات إدارة العالقات مع العمالء الجاهزة والعضويات ذات المكافآت وبرامج الوالء وتحليالت البيانات وما
إلى ذلك من جانب المطاعم متوسطة إلى كبيرة الحجم من أجل اإلدارة الف ّعالة لقيمة العمالء.
•زيادة الحضور في وسائل التواصل االجتماعي – أصبحت وسائل التواصل االجتماعي منصة اتصال مهمة للمستهلكين في اإلمارات ،وتستفيد
مطاعم الخدمة السريعة من ذلك من خالل الوصول إلى عمالئها من خالل عدد متزايد من المؤثرين على منصات التواصل االجتماعي.
نحو متزايد بالصحة وهذا له آثار واضحة في خيارات الطعام لديهم .وقد
•إدراج عناصر قوائم طعام صحية – أصبح المستهلكون مهتمين على ٍ
استجابت سالسل مطاعم الخدمة السريعة لذلك من خالل تقديم خيارات غذائية صحية.
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3-5مصر
3 -5-1معلومات أساسية عن االقتصاد الكلي والتركيبة السكانية
-

أمشهد االقتصاد الكلي

تُعد مصر واحد ًة من أكبر االقتصادات وأسرعها نم ًوا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (يُق ّدر الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة  1,173مليار ريال
سعودي في عام 2020م) .وهي تسير على الدرب الصحيح نحو استقرار االقتصاد الكلي والنمو بعد تعويم عملتها والشروع في برنامج إصالح اقتصادي
محلي ،بدعم من قرض حصلت عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة  12مليار دوالر في عام 2016م .وقد نما الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل نمو سنوي
مركب قدره  ٪5.1خالل الفترة بين عامي 2016م و2019م نتيج ًة للعديد من السياسات المالية والنقدية الرئيسية التي أدخلتها الحكومة .ونما الناتج
المحلي اإلجمالي لمصر حتى أثناء الجائحة بنسبة  ،٪3.6ويُعزى ذلك جزئ ًيا إلى تخفيف اإلغالق الذي أدى إلى استمرار األنشطة االقتصادية في البالد.
وتزامنًا مع تضاؤل التأثير الوبائي لفيروس كوفيد 19-وتنفيذ المبادرات االقتصادية الحكومية ،من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر بمعدل
نمو سنوي مركب قدره  ٪5.7خالل الفترة بين عامي 2021م و2025م .وقد بدأت عالمات االنتعاش تبدو على القطاعات الرئيسية التي تأثرت بجائحة
كوفيد 19-مثل السياحة والتصنيع والتجارة (قناة السويس) واستخراج النفط والغاز تزامنًا مع استئناف التجارة العالمية والسفر .وإلى جانب جهود احتواء
جائحة كوفيد ،19-تتطلع الحكومة إلى إدخال إصالحات هيكلية ومالية كلية ،وتعزيز الحماية االجتماعية ،والنهوض ببرنامج رأس المال البشري الذي
سيساعد في تحقيق انتعاش قوي.
	  (3-5):لودجإحصاءات االقتصاد الكلي والتركيبة السكانية في مصر للفترة 2016م2020-م
2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في عام 2010م (مليار ريال سعودي)

975

1,016

1,073

1,133

1,173

اإلنفاق االستهالكي للفرد (باأللف ريال سعودي)

8.5

8.7

8.6

8.5

8.9

معدل التضخم ()٪

٪13.4

٪29.5

٪14.4

٪9.1

٪5.0

نسبة البطالة ()٪

٪12.4

٪11.7

٪11.6

٪9.7

٪10.4

التعداد السكاني (مليون نسمة)

94.4

96.4

98.4

100.4

100.9

عدد السياح (مليون)

5.4

8.3

11.3

13.0

3.9

٪42.7

٪42.7

٪42.7

٪42.7

٪42.8

سكان المناطق الحضرية ()٪
المصدر :البنك الدولي ،صندوق النقد الدولي ،شركة  ،Knoemaمؤسسة ماكروترندز

ً
انخفاضا تدريج ًيا من عام 2016م إلى 2020م بسبب إدخال إصالحات جديدة في الشؤون المالية وشؤون
هذا وقد شهدت معدالت التضخم والبطالة
العمالة .ويعتبر نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي في مصر البالغ نحو  8.9ألف ريال سعودي سنو ًيا أقل مقارن ًة ببلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا
األخرى ،على الرغم من أنه قد زاد نتيج ًة للنمو االقتصادي المرتفع في البالد .وسيتم دعم نمو االستهالك الخاص من اآلن فصاعدًا من خالل تدفقات
التحويالت الوافدة ،وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية ،وتراجع التضخم ،والتيسير النقدي.
 -بالخطط /االستراتيجيات الوطنية

أُطلقت رؤية مصر  2030في عام 2016م ،وهي أجندة وطنية تركز على  8أهداف رئيسية يجب تحقيقها بحلول عام 2030م .ويم ّثل األمن الغذائي والسياحة
والزراعة المكونات الرئيسية لضرورات األجندة الوطنية .وتهدف االستراتيجية الوطنية للزراعة إلى تطوير القطاع الزراعي وزيادة المعروض من المنتجات
المحلية لقطاع خدمات الطعام .كما تهدف إلى تطوير مصائد األسماك والثروة الحيوانية وقطاع الدواجن من خالل تنفيذ برامج مختلفة لتعزيز سلسلة
التوريد لالستهالك المحلي .وتنفذ مصر منذ عام 2018م برنامج إصالح في قطاع السياحة ،ير ّكز على تطوير البنية التحتية للقطاع ورفع كفاءة العمالة
من خالل التدريب الفني والمهني.
 -جالتركيبة السكانية

تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث تعداد السكان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إذ ق ّدر تعداد سكان مصر بنحو  101مليون نسمة في عام
ٍ
بوجه عام خالل
تحسن مستوى المعيشة
2020م ،وقد نما بشكل مطرد بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪2.5خالل الفترة بين عامي 2016م و2020م .وقد ّ
ً
نابضا بالحياة لمطاعم
العقد الماضي .وعلى غرار دول الشرق األوسط األخرى ،فإن السكان من الشباب بمتوسط عمر يبلغ  24عا ًما ويمثلون سو ًقا
الخدمة السريعة.
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هذا وتم ّثل السياحة أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي وهي قطاع ضروري لالقتصاد المصري ،فقد عمل في القطاع في وقت ذروته في عام 2010م
نحو  ٪12من القوى العاملة في مصر .وكانت السياحة تنمو نم ًوا مطر ًدا على خلفية الجهود الحكومية الرامية إلى توفير بنية تحتية وبيئة آمنة أفضل
للسياح .وقد ارتفع عدد السياح خالل الفترة 2016م2019-م من  5.4مليون سائح في 2016م ليصل إلى  13.0مليون سائح في 2019م .وتزامنًا مع زيادة
التطعيم ،من المتوقع أن يزداد الزوار مع عودة الثقة في السفر الدولي.
 -دإدارة جائحة كوفيد19-

فرضت الحكومة إغال ًقا على مستوى البالد في مارس 2020م كإجراء احترازي الحتواء جائحة كوفيد ،19-ولكن تم تخفيف القيود نسب ًيا .ونتيج ًة لذلك،
فقد كان التأثير في االقتصاد وسوق خدمات الطعام أقل مقارن ًة بالبلدان األخرى .وقد تم ّكنت مصر من الحفاظ على العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابة
ً
منخفضا عند  2,661حالة لكل مليون (بإجمالي نحو  275ألف حالة بحلول مايو 2021م) .وبدأت الحكومة في طرح لقاحات أسترازينيكا
بالفيروس
وسينوفارم منذ مايو 2021م وقامت بتلقيح أكثر من  ٪3من السكان.
3 -5-2نظرة عامة على السوق
-

ونموه
أحجم السوق
ّ

يُعد تناول الطعام في الخارج مع األصدقاء والعائالت جان ًبا شائ ًعا من الثقافة المصرية .وقد ُقدر سوق خدمات الطعام في مصر في عام 2020م بنحو
 17.1مليار ريال سعودي ،ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  ٪9.6خالل الفترة بين عامي 2021م و2025م ليصل إلى  29.2مليار ريال
سعودي في عام 2025م .وقد كان تأثير جائحة كوفيد 19-أقل في قطاع خدمات الطعام في مصر مقارن ًة بالدول األخرى ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى
اإلغالق المخفّف الذي فرضته الحكومة .وفي ظل تالشي جائحة كوفيد ،19-سيستأنف األفراد تناول الطعام في الخارج ومن المتوقع أن يتعافى قطاع
خدمات الطعام.
	  (3-6):لودجحجم سوق الخدمات الغذائية في مصر (من حيث إجمالي قيمة المنتجات) حسب الفئة من عام 2018م إلى 2025م (المتوقّ ع)
2018م

2019م

2020م

2021م
متوقع

2022م
متوقع

2023م
متوقع

2024م
متوقع

2025م
متوقع

معدل النمو السنوي
المركب (من 2018م
إلى 2025م متوقع)

مطاعم الخدمة الكاملة
(بالمليار ريال سعودي)

5.1

5.3

3.1

3.8

4.5

5.0

5.1

5.2

٪0.5

مطاعم الخدمة السريعة
(بالمليار ريال سعودي)

10.5

11.1

8.2

9.3

11.3

12.8

13.6

14.2

٪4.5

المقاهي (بالمليار ريال
سعودي)

9.6

10.0

5.8

7.1

8.4

9.3

9.6

9.7

٪0.2

إجمالي سوق خدمات الطعام
(بالمليار ريال سعودي)

25.1

26.4

17.1

20.2

24.2

27.1

28.3

29.2

٪2.2

المصدر :شركة ريدسير ،آرثر دي ليتل

تهيمن فئة مطاعم الخدمة السريعة على سوق خدمات الطعام المصري ،وتستأثر بنحو  ٪46من إجمالي مبيعات خدمات الطعام في عام 2021م ،تليها
المقاهي ( )٪35ثم مطاعم الخدمة الكاملة ( .)٪19ونظ ًرا النخفاض الدخل ونصيب الفرد من اإلنفاق ،فإن حصص مطاعم الخدمة السريعة وفئات
المقاهي أعلى من مطاعم الخدمة الكاملة مقارن ًة بدول الشرق األوسط األخرى.
مدفوعا
من المتوقع أن ينمو سوق مطاعم الخدمة السريعة من  9.3مليار ريال سعودي في عام 2021م إلى  14.2مليار ريال سعودي في عام 2025م،
ً
باالنتعاش االقتصادي وكذلك من خالل إطالق شرائح عمالء جديدة.
هذا وتحظى المقاهي بشعبية عالية في مصر إذ تحظى المشروبات الساخنة والعصائر والمشروبات المثلجة بشعبية كبيرة بين المستهلكين ،مما أدى
ً
انخفاضا خالل جائحة
إلى ارتفاع حصة فئة المقاهي في قطاع خدمات الطعام في مصر ( ٪35من سوق خدمات الطعام) .وقد شهدت مبيعات المقاهي
كوفيد 19-بسبب نقص خيارات طلبات االستالم وطلبات السيارات ،وبسبب اعتبار المقاهي مكا ًنا للتجمع االجتماعي .ومع ذلك ،فقد كانت سالسل
محالت العصائر /المشروبات المثلجة شائع ًة بسبب زيادة المخاوف الصحية ،وذلك للتغلب على جائحة كوفيد 19-بصورة أفضل من أنواع المقاهي
األخرى (القهوة /الشاي وما إلى ذلك) .وعلى الرغم من زيادة الطلب على التوصيل إلى المنازل ،فإنه ال يزال في مراحله األولى ويتطلب استثمارات
مستقبلية لتحقيق نجاح سريع .ويُقدر حجم سوق المقاهي بنحو  7.1مليار ريال سعودي في إجمالي قيمة المنتجات في عام 2021م ،ومن المتوقع أن ينمو
بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  ٪8.1خالل الفترة بين عامي 2021م و2025م ليصل إلى  9.7مليار ريال سعودي في عام 2025م.
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مدفوعا بالعديد من عوامل الطلب والعرض مثل:
ويتمتع سوق خدمات الطعام في مصر بنظرة إيجابية نحو المستقبل،
ً
•تزايد عدد السكان مقروناً بمتوسط عمر منخفض.
•االنتعاش االقتصادي بعد جائحة كوفيد.19-
•نمو قطاع السياحة.
•تزايد شعبية الطعام الغربي.
•زيادة توفر ساحات البيع بالتجزئة.
•استمرار األنشطة الترويجية وبرامج الوالء والمنتجات المبتكرة لتستوفي متطلبات العمالء.
•بزوغ عالمات تجارية محلية.
 -بالبيئة التنظيمية

لقد أطلقت مصر مؤخ ًرا عدة مبادرات لتحديث أنظمة الرقابة على الواردات الغذائية في البالد .وتعمل الهيئة الوطنية لسالمة الغذاء على تحسين عمليات
االستيراد من خالل مختلف مستويات سحب العينات والتحقق من الشحنات .وستزداد ثقة العمالء في المطاعم مع زيادة متطلبات السالمة القياسية.
وقد وضعت وزارة التنمية المحلية أثناء الجائحة القواعد والمبادئ التوجيهية لعمليات المطاعم .ويتعين على المطاعم اتباع هذه اإلرشادات عن كثب في
جميع الفروع لضمان االمتثال.
 -جالبيئة التنافسية

يتميز سوق مطاعم الخدمة السريعة في مصر بتنافسية عالية فض ً
ال عن تمتعه بإمكانيات نمو قوية إذ تتوسع العالمات التجارية خارج المدن الرئيسية
وتستهدف شرائح عمالء جديدة .وعلى الرغم من وجود سالسل دولية كبيرة ،فإن سوق مطاعم الخدمة السريعة تمتلك عد ًدا أكبر من الجهات الفاعلة
المحلية القوية .وتحظى عالمات تجارية مثل كشري أبو طارق ،وكشري التحرير ،وبافلو برجر وكوك دوور وغيرها بشعبية وتعزز مكانتها في ميدان هذه
المطاعم .وتتصدر ماكدونالدز وكنتاكي سوق مطاعم الخدمة السريعة في مصر بنحو  150فرعاً لكل منهما بمتوسط سعر  20رياالً سعود ًيا للوجبة.
وفي فئة سالسل مطاعم البيتزا ،تتمتع دومينوز وبيتزا هت وبابا جونز بحضور قوي بنحو  170فرعا فيما بينها .وتمتلك بيتزا هت ،المملوكة لمجموعة
أمريكانا ،أكبر عدد من الفروع (نحو  83فرعا) بين سالسل البيتزا الكبيرة .وتدير دومينوز نحو  26فرعا في جميع أنحاء مصر وتمتلك خطط توسع قوية.
وتتمتع الجهات الفاعلة لمطاعم الخدمة السريعة بدرجة كبيرة من توطين قوائم الطعام وقامت بتخصيص القوائم الخاصة بها لتلبية التفضيالت والنكهات
المحلية .على سبيل المثال ،تقدم دومينوز البيتزا المحلية مثل تونا فيستا.
في فئة المقاهي ،تهيمن شركات كوستا كوفي وستاربكس ودانكن دوناتس على السوق إلى جانب سالسل محلية أخرى مثل بينو كافيه وإسبريسو الب.
وكوستا كوفي وستاربكس من المشغلين الر ّواد في فئة المقاهي في مصر من حيث عدد الفروع ( 43و 42فرعا على التوالي) .وتدير دانكن دوناتس  35فرعا
وهي صاحبة ثالث أكبر سلسلة مقاهي .كما أنها تستثمر في تصميم الفروع بإضافة جلسات ومناطق شحن السلكي وما إلى ذلك .وتتمتع الجهات الفاعلة
المستقلة ً
أيضا بحضور كبير في السوق إذ تلبي أذواق المقاهي المحلية وتقدم أسعا ًرا منخفضة .وتميز الجهات الفاعلة نفسها بنا ًء على السعر والخبرة
في الفرع وبرامج الوالء وقدرات التوصيل .على سبيل المثال ،تعمل ستاربكس وبينوس بنشاط على االستفادة من برامج الوالء لزيادة مشاركة المستهلكين
وتحفيز اإلنفاق .وتطبيقات شركات التجميع راسخة في هذا القطاع ولديها شراكات مع معظم الجهات الفاعلة للمقاهي.
 -دالتوجهات المستقبلية

تبرز العديد من التوجهات الجديدة في سوق مطاعم الخدمة السريعة والمقاهي المصرية وسيكون لها تأثير كبير في التطور المستقبلي لحجم السوق
وهيكله ونماذج األعمال فيه.
•بزوغ عالمات تجارية محلية – برزت العديد من العالمات التجارية المحلية في مصر وهي تلبي األذواق المحلية بأسعار منخفضة .وباتت
عالمات تجارية مثل بافلو برجر ،وسلطانة ،والشبراوي ،ومؤمن وغيرها تكتسب شعبي ًة.
•زيادة تأثير الصفقات والعروض الترويجية وبرامج الوالء في العمالء – تقدم مطاعم الخدمة السريعة صفقات وبرامج والء لكسب عمالء
جدد وتحسين االحتفاظ بالعمالء .ولدى برجر كنج وكنتاكي وماكدونالدز ودومينوز وما إلى ذلك أقسام صفقات /طلبات خاصة منفصلة على
منصاتها عبر اإلنترنت .ولدى بابا جونز وماكدونالدز برامج مكافآت ناجحة تسمى «مكافآت بابا» و «المكافآت» على التوالي .وتعتمد المقاهي
ً
أيضا على برامج الوالء لزيادة مشاركة العمالء .على سبيل المثال ،أطلقت بينوس كافيه برنامج الوالء «ماي بينوس».
•اعتماد القنوات الرقمية – نظ ًرا لتفضيل العمالء التوصيل عبر القنوات الرقمية بسبب الراحة والعروض الترويجية ،فقد باتت القنوات الرقمية
التوجه بدرجة أكبر من خالل زيادة انتشار الهواتف الذكية.
شائع ًة في مصر .ويتم تمكين
ّ
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•إدراج عناصر صحية في قائمة الطعام – استجاب ًة لخيارات الطعام المتطورة بسبب زيادة عدد سكان الحضر والوعي الصحي ،ت ِ
ُدخل الجهات
الفاعلة لمطاعم الخدمة السريعة عناصر غذائية صحية في قائمة الطعام .وعلى الرغم من تأثر سوق خدمات الطعام بجائحة كوفيد ،19-فلم
ً
انخفاضا في المبيعات .وتطرح شركة ليتشي ،وهي جهة فاعلة رائدة في فئة المقاهي،
تشهد سالسل محالت العصائر /المشروبات المثلجة
مجموع ًة من الخيارات الصحية تشمل مشروبات التخلص من السموم ،العصائر ،ومخفوقات البروتين ،والمشروبات المثلجة ،والمشروبات
الصحية منزلية الصنع وما إلى ذلك .وقد ح ّدثت ماكدونالدز وبرجر كينج وستاربكس وغيرها قائمتها من خالل تضمين خيارات األطعمة
والمشروبات الصحية.
•أساليب أحدث لتقديم الخدمة – تع ّدل الجهات الفاعلة نماذج أعمالها وتطور أساليب جديدة لخدمة العمالء ،فقد قدمت كوستا كوفي في
مصر ،على سبيل المثال ،خدمة مركز سيارات ،حيث تم تخصيص مقدم خدمة أمام الفرع لتلقي الطلبات وتوصيلها إلى العمالء في سياراتهم.
وبدأت سلسلة مقاهي سيالنترو في تقديم «مجموعة باريستا المنزلية» لتمكين عمالئها من إعداد القهوة في المنزل أثناء عمليات اإلغالق.

3-6المغرب
3 -6-1وضع االقتصاد الكلي والتركيبة السكانية
-

أمشهد االقتصاد الكلي

تعد المغرب جهة فاعلة رئيسة في الشؤون االقتصادية األفريقية ،حيث إنها تمثل خامس أكبر اقتصاد أفريقي من حيث الناتج المحلي اإلجمالي (حسب
تعادل القدرة الشرائية) .وقد أسفرت اإلدارة االقتصادية القوية في السنوات القليلة الماضية عن تحقيق المغرب نم ًوا قو ًيا واحتالل مكانة استثمارية
مرتفعة .وقد نما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي قبل جائحة كوفيد 19-بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪3.3في الفترة بين عامي 2016م و2019م وكانت
ً
انخفاضا حا ًدا بنسبة  ٪7.0في عام 2020م
فيه السياحة واالتصاالت والمنسوجات هي القطاعات الرئيسية .ومع ذلك ،فقد شهد الناتج المحلي اإلجمالي
بسبب القيود االقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد .19-و ُق ّدر الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020م بنحو  440مليون ريال سعودي.
	  (3-7):لودجإحصاءات االقتصاد الكلي والتركيبة السكانية في المغرب للفترة 2016م2020-م
2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في عام 2010م (مليار ريال سعودي)

430

448

462

474

440

اإلنفاق االستهالكي للفرد (باأللف ريال سعودي)

7.1

7.3

7.5

7.6

6.8

معدل التضخم ()٪

٪1.5

٪0.7

٪1.8

٪0.3

٪0.7

نسبة البطالة ()٪

٪9.3

٪9.2

٪9.1

٪9.0

٪10.1

التعداد السكاني (مليون نسمة)

35.1

35.6

36.0

36.5

36.0

عدد السياح (مليون)

10.7

11.5

12.5

13.1

4.3

سكان المناطق الحضرية ()٪

٪61.4

٪61.9

٪62.5

٪63.0

٪63.5

المصدر :البنك الدولي ،صندوق النقد الدولي ،شركة ستاتيستا ،مؤسسة ماكروترندز ،شركة

Knoema

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي المغربي بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪3.7في الفترة بين عامي 2021م و2025م بسبب االنتعاش االقتصادي
وإطالق اللقاحات والسياسات النقدية والتحفيز المالي .ومقارن ًة بدول الشرق األوسط ،يُعد المغرب بلدًا منخفض الدخل إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي  12.3ألف ريال سعودي ونصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي  7.6ألف ريال سعودي في عام 2019م .وبينما تظل آفاق النمو المستقبلي
ً
معرضا لتقلبات اإلنتاج الزراعي.
للمغرب إيجابية نظ ًرا لقوة التجارة والسياحة ،سيظل االقتصاد
 -بالخطط /االستراتيجيات الوطنية

لقد أجرى المغرب عدة إصالحات اقتصادية واجتماعية في الماضي ساعدت البالد في تحسين األمن الغذائي والتغذية والحماية االجتماعية .وتهدف
االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2017م2030-م) إلى تطوير قطاع الزراعة وزيادة المعروض من المواد الخام لتصنيع األغذية .وباإلضافة إلى
ذلك ،ستساعد هذه المبادرات االستراتيجية في الحفاظ على المياه والموارد المائية الحيوية وإدارتها بكفاءة مما يضمن االستدامة طويلة األجل إلمدادات
المياه واللحوم لقطاع خدمات الطعام .ويهدف برنامج الغذاء العالمي  -المغرب (2019م2021-م) إلى تحسين البنية التحتية الزراعية في المناطق الريفية
لضمان الوصول إلى األسواق وجذب االستثمارات.
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 -جالتركيبة السكانية

ُق ّدر تعداد سكان المغرب بنحو  36.0مليون نسمة في عام 2020م ومن المتوقع أن ينمو باضطراد بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪1.0في الفترة بين
عامي 2021م و2025م .وقد ارتفع معدل التحضر من  ٪53عام 2000م إلى  ٪63في عام 2020م .وسكان المغرب من الشباب بمتوسط عمري يبلغ 29
عا ًما ويمثلون سو ًقا جذا ًبا لمطاعم الخدمة السريعة.
هذا ويتميز المغرب بقطاع سياحي متط ّور بسبب ساحله النظيف وتاريخه الثري وثقافته المتنوعة .وتمثل السياحة ثاني أكبر مصدر للعمالت األجنبية
وتستثمر الحكومة بنشاط في تطوير هذا القطاع .وقد ارتفع عدد السياح بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪7.1من  10.7مليون في عام 2016م إلى 13.1
مليون في عام 2019م ،قبل أن ينخفض إلى  4.3مليون في عام 2020م بسبب جائحة كوفيد .19-وتزامنًا مع تخفيف قيود السفر وتالشي تأثير الجائحة،
من المتوقع أن ينمو تعداد السياح بنسبة  ٪22في الفترة بين عامي 2020م و2025م.
 -د إدارة جائحة كوفيد19-

بلغت حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 19-في المغرب ذروتها في نوفمبر 2020م وأظهرت اتجاه هبوطي قوي منذ ذلك الحين .وكما في مايو 2021م ،كانت
هناك  514ألف حالة مؤكدة في البالد .واستجاب ًة لجائحة كوفيد ،19-فقد أعلن الملك محمد السادس عن إنشاء صندوق طوارئ بقيمة  3.75مليار ريال
سعودي .وأطلق المغرب حملة تطعيم وطنية في يناير 2021م وأنجز بالفعل تلقيح نسبة  ٪25من سكانه .وقد ساهمت حزم التحفيز والسياسات النقدية
التي اعتمدتها الحكومة المغربية بدرجة كبيرة في تخفيف األثر االقتصادي لجائحة كوفيد.19-
3 -6-2نظرة عامة على السوق
-

ونموه
أحجم السوق
ّ

يُقدر سوق خدمات الطعام في المغرب بنحو  13.5مليار ريال سعودي في عام 2021م ،ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪10.6في
الفترة بين عامي 2021م و2025م ليصل إلى  20.1مليار ريال سعودي في عام 2025م .وللسياحة دور مهم في قطاع خدمات الطعام إذ يزور البلد عد ٌد
كبي ٌر من السياح الوافدين من أوروبا وشمال أفريقيا كل عام .وتحظى المأكوالت المحلية والفرنسية بشعبية خاصة في المغرب ،وقد صاحب فتح السوق
وعودة العمالء إلى المطاعم بدء تعافي قطاع خدمات الطعام.
	  (3-8):لودجحجم سوق الخدمات الغذائية في المغرب (من حيث إجمالي قيمة المنتجات) حسب الفئة من عام 2018م إلى 2025م (المتوقّ ع)
2018م

2019م

2020م

2021م
متوقع

2022م
متوقع

2023م
متوقع

2024م
متوقع

2025م
متوقع

معدل النمو
السنوي المركب
(من 2018م إلى
2025م متوقع)

مطاعم الخدمة الكاملة (بالمليار
ريال سعودي)

2.5

2.6

2.0

2.3

2.9

3.3

3.4

3.6

٪5.3

مطاعم الخدمة السريعة
(بالمليار ريال سعودي)

4.8

5.2

3.8

4.4

5.5

6.2

6.4

6.7

٪4.8

المقاهي (بالمليار ريال سعودي)

8.5

8.8

5.2

6.7

8.3

9.3

9.6

9.9

٪2.2

إجمالي سوق خدمات الطعام
(بالمليار ريال سعودي)

15.7

16.6

11.1

13.5

16.7

18.7

19.5

20.1

٪3.6

المصدر :شركة ريدسير ،آرثر دي ليتل

تش ّكل مطاعم الخدمة السريعة ما يزيد على  ٪33من سوق خدمات الطعام في عام 2021م بسبب شعبية الوجبات السريعة لدى األشخاص ذوي الدخل
المنخفض إلى الدخل المتوسط .ويُقدر سوق مطاعم الخدمة السريعة بنحو  4.4مليار ريال سعودي في عام 2021م ،ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو
سنوي مركب بنسبة  ٪10.7خالل الفترة بين عامي 2021م و2025م ليصل إلى  6.7مليار ريال سعودي بحلول عام 2025م .وعلى الرغم من أنّ سالسل
مطاعم الخدمة السريعة ذات تكتسب مكانة في السوق ،فهذه الفئة ال تزال تقودها جهات فاعلة مستقلة تقدم الطعام بأسعار أق ّل.
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يشكل قطاع المقاهي ما يقرب من نصف سوق خدمات الطعام المغربي ،ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  ٪10.0خالل الفترة بين
عامي 2021م و2025م ليصل إلى  9.9مليار ريال سعودي في عام 2025م .وسوق المقاهي المغربي مدفوع بشعبية الحانات والبارات وصاالت التدخين.
وقد تأثرت المقاهي تأث ًرا كبي ًرا بجائحة كوفيد 19-ألنها تعتمد على تجربة تلقي الخدمة في الموقع أكثر من القطاعات األخرى .ولم تتمكن أثناء اإلغالق
من تقديم تجارب مماثلة من خالل التوصيل إلى المنازل بسبب االفتقار إلى البنية التحتية المناسبة للتوصيل (مواد التعبئة والتغليف لحمل المشروبات
مدفوعا بالعديد من محركات العرض والطلب مثل:
الساخنة وتجنب االنسكاب وما إلى ذلك) .ومن المتوقع أن يكون نمو السوق
ً
•االنتعاش االقتصادي بعد جائحة كوفيد.19-
•استقرار النمو السكاني مصحو ًبا بصغر سن السكان (متوسط عمري منخفض).
•نمو قطاع السياحة.
•زيادة تر ّكز السكان في المراكز الحضرية.
•ارتفاع معدل اعتماد التقنية (خاص ًة بين الشباب) لطلب الطعام عبر القنوات الرقمية.
• استمرار األنشطة الترويجية وبرامج الوالء والمنتجات المبتكرة لتستوفي متطلبات العمالء.
•بزوغ عالمات تجارية محلية.
•الدخول الحديث لشركات التجميع بغرض توصيل الطعام عبر القنوات الرقمية مثل جلوفو وجوميا فود.
 -بالبيئة التنظيمية

تمر اللوائح المتعلقة بخدمات الطعام بمراحلها األولى في المغرب مقارن ًة ببلدان الشرق األوسط األخرى .وقد طرح مجلس سالمة الغذاء في المغرب
ً
شروطا معينة للمواد المالمسة لألغذية من خالل تحديد نوع المواد والحد من استخدام الكيماويات .ونتيج ًة
مؤخ ًرا قواعد جديدة للتعبئة والتغليف تضع
لذلك ،فقد أجرت المطاعم تغييرات في التعبئة والتغليف امتثاالً للقواعد أو تجن ًبا لإلغالق من قِ بل السلطات .واستجاب ًة لجائحة كوفيد ،19-قامت
بسن العديد من لوائح النظافة العامة وسالمة الغذاء .وفي حين أن هذه اللوائح ستشكل بعض الضغط على هوامش األرباح وغيرها ،فهي تُعتبر
الحكومة ّ
ٍ
بوجه عام للقطاع ألنها ستساعد في استعادة ثقة المستهلك بالنظر إلى جائحة كوفيد.19-
مفيدة
 -جالبيئة التنافسية

على الرغم من وجود العديد من الجهات الفاعلة في فئة مطاعم الخدمات السريعة واكتسابها مكان ًة ،فال تزال جهات أصغر تهيمن على هذه الفئة .ويعتبر
سوق مطاعم الخدمة السريعة تنافس ًيا للغاية ،ومع ذلك فثمة إمكانات نمو قوية ،ال سيما في شرائح العمالء غير المستغلة مثل المستهلكين ألول مرة أو
خارج المدن الرئيسية .ويُعد سعر الوجبة عامل تمييز حاس ًما ألن المستهلكين بوجه عام لديهم حساسية تجاه األسعار .وشركات تجميع الطعام لها مكانة
راسخة داخل األسواق وتتضافر مع الجهات الفاعلة الرئيسية.
تم ّثل ماكدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن عالمتين تجاريتين رائدتين لمطاعم الخدمة السريعة التي ال تقدم بيتزا في المغرب إذ تملكان نحو  53و 18فرعا
في البالد على الترتيب .وتُعد بيتزا هت (نحو  54فرعا) ودومينوز ( 24فرعا) وبابا جونز ( 6فروع) من كبار الجهات الفاعلة في فئة البيتزا بامتالكها أكثر
من  80فرعا فيما بينها .وقد اعتمدت جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال مطاعم الخدمة السريعة درجة معينة من توطين القوائم لجذب أذواق
المستهلكين المحليين.
في فئة المقاهي ،تحتل شركة ستاربكس (نحو  15فرعا) مركز الصدارة في المغرب من حيث عدد الفروع ،تليها شركة بول (نحو  14فرعا) وشركة كوفي
شوب (نحو  7فروع) .واستجاب ًة لجائحة كوفيد 19-ومتطلبات العمالء المتغ ّيرة ،تقوم الجهات الفاعلة للمقاهي بتجربة نماذج أعمال جديدة .وقد بدأت
ستاربكس وبول مؤخ ًرا تقديم خدمة التوصيل من خالل تطبيق مج ِّمع األطعمة  -جلوفو .وقد أطلقت بول ً
أيضا مرفق التشغيل الهاتفي «اتصل واستلم».
وتخطط دانكن دوناتس لفتح منافذ تابعة لها بحلول نهاية عام 2021م في المغرب وتستثمر في تصميم الفروع لتقديم تجربة تناول طعام أفضل.
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 -دالتوجهات المستقبلية

تبرز العديد من التوجهات الجديدة في سوق مطاعم الخدمة السريعة والمقاهي المغربي وسيكون لها تأثير كبير في التطور المستقبلي لحجم السوق
وهيكله ونماذج األعمال فيه:
•إدراج عناصر صحية في قائمة الطعام – أدت زيادة عدد سكان المناطق الحضرية إلى جانب ارتفاع الدخل المتاح لإلنفاق والوعي الصحي
إلى زيادة الطلب على خيارات الغذاء الصحي .ويحتل المغرب مرتبة عالية في الوعي الصحي في ظل زيادة التركيز على األطعمة المشوية
والسلطات والمخبوزات .على سبيل المثال ،تقدم ماكدونالدز في المغرب سلطة سيزر وشرائح التفاح في قائمة الطعام لديها .وباتباع هذه
التوجهات ،ظهرت العديد من محالت السلطات في الدار البيضاء.
ّ

•أساليب جديدة لتقديم الخدمة – استجاب ًة للجائحة وسلوك العمالء المتغ ّير ،تقوم المطاعم بتعديل نماذج أعمالها وتطوير أساليب جديدة
لتقديم الخدمة .وفي المغرب ،أطلقت بول خدمة الطلب الهاتفي «اتصل واستلم»
•بزوغ عالمات تجارية محلية  -تقدم العديد من العالمات التجارية لمطاعم الخدمة السريعة الوجبات السريعة المحلية والغربية على السواء.
مدفوعا بانخفاض األسعار والدعم الحكومي وتفضيل الذوق المحلي .وتشمل األسماء الشهيرة تاكوس دي اليون ،وكويك ،وعالء
ويأتي النمو
ً
الدين ،وال جريالرديير ،وشركة كوفي شوب ،وغيرها.
•زيادة تأثير الصفقات والعروض الترويجية وبرامج الوالء على العمالء – على غرار أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى ،تقدم
مطاعم الخدمة السريعة في المغرب صفقات وبرامج والء لكسب عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء الحاليين.
•اعتماد قنوات الرقمية – يتزايد في المغرب تفضيل المستهلكين للتوصيل عبر اإلنترنت .ويفضل المستهلكون التوصيل عبر القنوات الرقمية
بسبب الراحة والعروض الترويجية ،ويُعزَز هذا االتجاه من خالل زيادة انتشار الهواتف الذكية.
•زيادة شعبية المأكوالت المختلفة – يستكشف المستهلكون ،وال سيما األجيال األصغر سنًا ،المأكوالت الجديدة بسبب التفضيل المتزايد
ألنماط الحياة الغربية واالنفتاح الدولي واستخدام وسائل التواصل االجتماعي.
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 4.خلفية عن المجموعة وطبيعة أعمالها
4-1نظرة عامة
تأسست الشركة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة في الرياض بموجب سجل تجاري رقم  1010168969بتاريخ 1422/06/20هـ (الموافق
2001/09/08م) وتحولت إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ق 97/وتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) ،ويقع المقر
الرئيسي للشركة في شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز ،حي العليا ،مدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية وعنوانها المسجل وفقاً لسجلها التجاري
هو  3507الرياض ،7134-112211 ،ص.ب.4748 .
ابتدأت الشركة نشاطاتها كفرع لـ «مؤسسة الج ّماز» تحت اسم «مؤسسة الخدمات التموينية» ،مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم
 004/1010008800وتاريخ 1405/10/22هـ (الموافق 1985/07/11م) .بتاريخ 1419/07/01هـ (الموافق 1998/10/21م) ،تحولت مؤسسة الخدمات
التموينية المتخصصة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم «شركة الخدمات التموينية المحدودة المتخصصة» برأس مال قدره
اثنين وستين مليون ( )62,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى اثنين وستين ألف ( )62,000حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ()1,000
ريال سعودي للحصة الواحدة .بتاريخ 1422/06/20هـ (الموافق 2001/09/08م) ،تحولت شركة الخدمات التموينية المتخصصة من شركة ذات مسؤولية
الجماز» مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم  .1010008800بتاريخ 1432/04/11هـ (الموافق
محدودة إلى مؤسسة فردية باسم «مؤسسة
ّ
2011/03/16م) ،تحولت مؤسسة الج ّماز من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة اآلمار الغذائية» برأس مال قدره مائة ألف
مقسم إلى مائة ( )100حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة ،وتم قيدها
( )100,000ريال سعوديّ ،
في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  .1010168969وبتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) ،تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية
محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري /97ق بتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) القاضي بإعالن تحول الشركة إلى
شركة مساهمة برأس مال قدره خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسمائة ألف ( )500,000سهماً عادياً بقيمة
اسمية متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .تم زيادة رأس مال الشركة عدة مرات منذ تأسيسها ،حيث تمت أول زيادة لرأس مال
الشركة بتاريخ 1432/12/02هـ (الموافق 2011/10/29م) من مائة ألف ( )100,000ريال سعودي إلى خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي مدفوع
بالكامل ،مقسم إلى خمسة آالف ( )5,000حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي لكل حصة ،وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها
أربعة ماليين وتسعمائة ألف ( )4,900,000ريال سعودي عن طريق رسملة جزء من أرصدة الحساب الجاري للمساهمين .وبتاريخ 1442/11/06هـ (الموافق
2021/06/16م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي إلى مائتين واثنين
وخمسين مليون ( )252,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة وعشرين مليون ومائتي ألف ( )25,200,000سهماً عادياً بقيمة اسمية
متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم ،وقد تم استيفاء الزيادة في رأس المال البالغ قدرها مائتين وسبعة وأربعين مليون ()247,000,000
ريال سعودي عن طريق عن طريق رسملة مبلغ خمسة وتسعين مليون وسبعمائة وواحد وثالثين ألف ومائة وواحد وأربعين ( )95,731,141ريال سعودي من
حساب األرباح المبقاة للشركة ورسملة مبلغ مائة وواحد وخمسين مليون ومائتين وثمانية وستين ألف وثمانمائة وتسعة وخمسين ( )151,268,859ريال
سعودي من حساب مساهمة في رأس مال الشركة .وبتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على
زيادة رأس مال الشركة من مائتين واثنين وخمسين مليون ( )252,000,000ريال سعودي إلى مائتين وخمسة وخمسين مليون ( )255,000,000ريال سعودي
مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً بقيمة اسمية متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
لكل سهم ،وقد تم استيفاء الزيادة البالغ قدرها ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي طريق رسملة مبلغ ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي من
حساب األرباح المبقاة للشركة (وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-1-4تاريخ الشركة وتطور هيكل ملكية الشركة
ورأس مالها» من هذه النشرة).
ومقسم إلى خمسة وعشرين مليون وخمسمائة
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين وخمسة وخمسين مليون ( )255,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل،
ّ
ألف ( )25,500,000سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
إن المجموعة – من خالل الشركة والشركات التابعة – هي صاحبة االمتياز الرئيسي والحصري والمشغل لكل من عالمة دومينوز بيتزا التجارية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان وعالمة دانكن التجارية في دولتي مصر والمغرب .وتعد أعمال المجموعة امتدا ًدا ألعمال «مؤسسة الخدمات
التموينية المتخصصة» التي تم تأسيسها في مدينة الرياض في عام 1985م كفرع لـ «مؤسسة الج ّماز» بموجب سجل تجاري رقم 004/1010008800
وتاريخ 1405/10/22هـ (الموافق 1985/07/11م) .وقد افتتحت الشركة أول متجر دومينوز لها في مدينة الرياض في عام 1992م ،في حين افتتحت شركة
اآلمار الغذائية مصر أول متجر دانكن لها في مدينة القاهرة في عام 2015م ،كما افتتحت شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) أول متجر دانكن
لها في مدينة الرباط في عام 2021م .وكما في  31ديسمبر 2021م ،تقوم المجموعة بتشغيل إجمالي خمسمائة وسبعة وستين ( )567متج ًرا ،تشكل متاجر
دومينوز في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان  ٪90.8منها ،وتشكل متاجر دانكن في دولتي مصر والمغرب  ٪7.3منها.
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تُعد المجموعة أحد مشغلي مطاعم الوجبات السريعة الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان .وكما في  31ديسمبر 2021م ،بلغ
إجمالي مبيعات المجموعة  868.1مليون ريال سعودي ،شكلت إجمالي مبيعات المجموعة من متاجر دومينوز التي تشغلها المجموعة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ما نسبته  ٪92.7منها ،وإجمالي مبيعاتها من متاجر دانكن في دولتي مصر والمغرب ما نسبته  ٪7.3منها .وكما في
 31ديسمبر 2021م ،بلغت مبيعات المجموعة من متاجر دومينوز في المملكة وحدها  585.2مليون ريال سعودي ،أي ما يعادل  ٪67.4من إجمالي مبيعات
المجموعة.
تمارس المجموعة أنشطتها من خالل شركتين رئيسيتين وهما الشركة ،والتي تدير عمليات المجموعة في المملكة ،وشركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وهي
شركة تابعة للشركة ومملوكة لها بالكامل وتمتلك وتدير العمليات الدولية للمجموعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (باستثناء المملكة)
والتي استحوذت عليها الشركة في عام 2020م .ولدى الشركة إحدى عشر ( )11شركة تابعة في دول مختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
(للمزيد من المعلومات حول الشركات التابعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 3-2-12الشركات التابعة» من هذه النشرة).
تتمثل أنشطة الشركة وف ًقا لسجلها التجاري ونظامها األساس فيما يلي )1( :المطاعم مع الخدمة؛ و( )2أنشطة الوجبات السريعة ،يشمل محالت البيتزا.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط المجموعة.
4 -1-1هيكل المساهمين قبل وبعد الطرح
ومقسم إلى خمسة وعشرين مليون وخمسمائة
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين وخمسة وخمسين مليون ( )255,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل،
ّ
ألف ( )25,500,000سه ًما عاد ًيا بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .ويوضح الجدول التالي هيكل المساهمين في الشركة
قبل وبعد الطرح:
	  (4-1):لودجهيكل المساهمين في الشركة قبل وبعد الطرح
قبل الطرح
م

المساهم

1

شركة عبدالعزيز إبراهيم
الج ّماز وإخوانه

بعد الطرح

عدد األسهم

القيمة االسمية
اإلجمالية (ريال سعودي)

نسبة الملكية*

عدد األسهم

القيمة االسمية
اإلجمالية (ريال سعودي)

نسبة الملكية*

14,566,608

145,666,080

%57.124

14,566,608

145,666,080

%57.124

2

شركة ميدو هولدينغز
(كايمان) المحدودة

5,974,416

59,744,160

%23.429

-

-

-

3

شركة ميدو العربية
السعودية

4,658,976

46,589,760

%18.270

-

-

-

4

أسهم الخزينة**

300,000

3,000,000

%1.176

300,000

3,000,000

%1.176

5

الجمهور

-

-

-

10,633,392

106,333,920

%41.699

25,500,000

255,000,000

%100

25,500,000

255,000,000

%100

اإلجمالي

* تم تقريب األرقام المذكورة في هذا الجدول إلى أقرب رقم صحيح.
** وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على إصدار أسهم خزينة لغرض استخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين حيث قامت بتحديد فئتين من الموظفين المشاركين في برنامج
أسهم الموظفين كالتالي :الفئة األولى :يتم منح أسهم الموظفين حسب اآلتي %25 )1( :تُستحق ( )vestفوراً بعد اإلدراج؛ ( %35 )2تُستحق ( )vestعند اكتمال سنة من تاريخ اإلدراج؛ (%40 )3
تُستحق ( )vestعند اكتمال سنتين من تاريخ اإلدراج .الفئة الثانية :يتم منح  %100من أسهم الموظفين تُستحق ( )vestفوراً بعد اإلدراج .يجدر بالذكر أنه بالنسبة للموظفين غير السعوديين
غير المقيمين في المملكة ،فسيتم توزيع المكافأة عليهم نقداً (أي أنه ستقوم الشركة ببيع األسهم الممنوحة للموظفين غير السعوديين غير المقيمين في المملكة بالنيابة عنهم بنا ًء على سعر
السهم السوقي عند تاريخ بيع األسهم وتوزيع المكافأة على الموظف المعني بشكل نقدي من متحصالت البيع) (وللمزيد من المعلومات حول برنامج أسهم الموظفين ،يرجى مراجعة القسم رقم
« 11-5أسهم الموظفين» من هذه النشرة).
المصدر :الشركة

4 -1-2تاريخ الشركة وتطور هيكل ملكية الشركة ورأس مالها
-

أالتأسيس كمؤسسة فردية (1985م)

في عام 1985م ،ابتدأت الشركة نشاطاتها كفرع لـ «مؤسسة الج ّماز» تحت اسم «مؤسسة الخدمات التموينية المتخصصة» بموجب السجل التجاري رقم
 004/1010008800وتاريخ 1405/10/22هـ (الموافق 1985/07/11م).
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 -بالتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة (1998م)

بتاريخ 1419/07/01هـ (الموافق  ،)1998/10/21تحولت مؤسسة الخدمات التموينية المتخصصة من مؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت
اسم «شركة الخدمات التموينية المتخصصة المحدودة» برأس مال مدفوع قدره اثنين وستين مليون ( )62,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم
إلى اثنين وستين ألف ( )62,000حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية
الشركة بعد تحولها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة:
	  (4-2):لودجهيكل ملكية الشركة عند تحولها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة الخدمات التموينية المتخصصة المحدودة في
عام 1998م
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالريال
السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصة
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

31,000

1,000

31,000,000

%50

2

شركة العزيزية لالستثمار التجاري

15,500

1,000

15,500,000

%25

3

شركة العزيزية بنده المتحدة

7,750

1,000

7,750,000

%12.5

4

شركة هرفي للخدمات الغذائية

7,750

1,000

7,750,000

%12.5

62,000

1,000

62,000,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

 -جتغير الملكية والتحول إلى مؤسسة فردية (2001م)

بتاريخ 1442/02/04هـ (الموافق 2001/04/28م) ،قامت كل من شركة العزيزية لالستثمار التجاري وشركة مجموعة صافوال وشركة هرفي للخدمات
الغذائية بالتنازل عن جميع حصص ملكيتهم في شركة الخدمات التموينية المتخصصة المحدودة إلى عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز .وبتاريخ 1422/06/20هـ
(الموافق 2001/09/08م) ،تحولت شركة الخدمات التموينية المتخصصة المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية مملوكة من قبل
الجماز» بموجب السجل التجاري رقم .1010008800
عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز تحت اسم «مؤسسة
ّ
 -دالتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة (2011م)

بتاريخ 1432/04/11هـ (الموافق 2011/03/16م) ،تحولت الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة تحت اسم «شركة اآلمار الغذائية»
برأس مال قدره مائة ألف ( )100,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى مائة ( )100حصة نقدية بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ( )1,000ريال
سعودي لكل حصة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد تحولها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة:
	  (4-3):لودجهيكل ملكية الشركة عند تحولها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2011م
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالريال
السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز

95

1,000

95,000

%95

2

شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه

5

1,000

5,000

%5

100

1,000

100,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

 -هزيادة رأس المال (2011م)

بتاريخ 1432/12/02هـ (الموافق 2011/10/29م) ،تمت زيادة رأس مال الشركة من مائة ألف ( )100,000ريال سعودي إلى خمسة ماليين ()5,000,000
ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة آالف ( )5,000حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي لكل حصة .وتم استيفاء
الزيادة البالغ قدرها أربعة ماليين وتسعمائة ألف ( )4,900,000ريال سعودي عن طريق رسملة جزء من أرصدة الحساب الجاري للمساهمين .ويوضح
الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد هذه الزيادة في رأس المال:
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	  (4-4):لودجهيكل ملكية الشركة كما في 1432/12/02هـ (الموافق 2011/10/29م)
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالريال
السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز

4,750

1,000

4,750,000

%95

2

شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه

250

1,000

250,000

%5

5,000

1,000

5,000,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

 -والتحول إلى شركة مساهمة والتغير في الملكية (2012م)

بتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) ،تحولت الشركة إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم /97ق وتاريخ 1433/03/16هـ
(الموافق 2012/02/08م) ،وتم تخفيض القيمة االسمية للسهم من ألف ( )1,000ريال سعودي إلى عشرة ( )10رياالت سعودية .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد
قام عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز ببيع أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ( )475,000من أسهمه في الشركة على النحو التالي )1( :اثنين وتسعين
ألف وأربعمائة وأربعين ( )92,440سه ًما إلى شركة ميدو العربية السعودية؛ و( )2مائة وثمانية عشر ألف وخمسمائة وأربعين ( )118,540سه ًما إلى شركة
ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة؛ و( )3مائتين وثمانية وثالثين ألف وتسعمائة وعشرين ( )238,920سه ًما إلى شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه؛
و( )4مائة ( )100سهم إلى سلوى عثمان إبراهيم الحقيل .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد تحول الشركة وهذا التغير في ملكية الشركة:
	  (4-5):لودجهيكل ملكية الشركة كما في 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م)
عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(بالريال السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية لألسهم
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز

25,000

10

250,000

%5

2

شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه

263,920

10

2,639,200

%52.784

3

شركة ميدو العربية السعودية

92,440

10

924,400

%18.488

4

شركة ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة

118,540

10

1,185,400

%23.708

5

سلوى عثمان إبراهيم الحقيل

100

10

1,000

%0.02

500,000

10

5,000,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

-

زتغير الملكية (2017م)

بتاريخ 1438/05/24هـ (الموافق 2017/02/21م) ،قام عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالتنازل عن أسهمه البالغة خمسة وعشرين ألف ()25,000
سهم ،كما قامت سلوى عثمان إبراهيم الحقيل بالتنازل عن جميع أسهمهما البالغة مائة ( )100سهم في الشركة إلى شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز
وإخوانه .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد التنازل عن تلك األسهم:
	  (4-6):لودجهيكل ملكية الشركة كما في 1438/05/24هـ (الموافق 2017/02/21م)
عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(بالريال السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية لألسهم
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه

289,020

10

2,890,200

%57.804

2

شركة ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة

118,540

10

1,185,400

%23.708

3

شركة ميدو العربية السعودية

92,440

10

924,400

%18.488

500,000

10

5,000,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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 -حزيادة رأس المال (يونيو 2021م)

بتاريخ 1442/11/06هـ (الموافق 2021/06/16م) ،تمت زيادة رأس مال الشركة من خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي إلى مائتين واثنين وخمسين
مليون ( )252,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة وعشرين مليون ومائتي ألف ( )25,200,000سهماً عادياً بقيمة اسمية متساوية
قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وقد تم استيفاء الزيادة في رأس المال البالغ قدرها مائتين وسبعة وأربعين مليون ( )247,000,000ريال
سعودي عن طريق رسملة مبلغ خمسة وتسعين مليون وسبعمائة وواحد وثالثين ألف ومائة وواحد وأربعين ( )95,731,141ريال سعودي من حساب األرباح
المبقاة للشركة ورسملة مبلغ مائة وواحد وخمسين مليون ومائتين وثمانية وستين ألف وثمانمائة وتسعة وخمسين ( )151,268,859ريال سعودي من حساب
مساهمة في رأس مال الشركة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية الشركة بعد هذه الزيادة في رأس المال:
	  (4-7):لودجهيكل ملكية الشركة كما في 1442/11/06هـ (الموافق 2021/06/16م)
عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(بالريال السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية لألسهم
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه

14,566,608

10

145,666,080

%57.804

2

شركة ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة

5,974,416

10

59,744,160

%23.708

3

شركة ميدو العربية السعودية

4,658,976

10

46,589,760

%18.488

25,200,000

10

252,000,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

 -طزيادة رأس المال (نوفمبر 2021م)

بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من مائتين واثنين وخمسين
مليون ( )252,000,000ريال سعودي إلى مائتين وخمسة وخمسين مليون ( )255,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة وعشرين مليون
وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم ،وقد تم استيفاء الزيادة البالغ قدرها ثالثة ماليين
( )3,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة مبلغ ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل
ملكية الشركة بعد هذه الزيادة في رأس المال:
	  (4-8):لودجهيكل ملكية الشركة كما في 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م)
عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(بالريال السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية لألسهم
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه

14,566,608

10

145,666,080

%57,124

2

شركة ميدو هولدينغز (كايمن) ليمتد

5,974,416

10

59,744,160

%23,429

3

شركة ميدو العربية السعودية

4,658,976

10

46,589,760

%18,270

4

أسهم الخزينة*

300,000

10

3,000,000

%1.176

25,500,000

10

255,000,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

*وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على إصدار أسهم خزينة لغرض استخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين حيث قامت بتحديد فئتين من الموظفين المشاركين في برنامج
أسهم الموظفين كالتالي :الفئة األولى :يتم منح أسهم الموظفين حسب اآلتي %25 )1( :تُستحق ( )vestفوراً بعد اإلدراج؛ ( %35 )2تُستحق ( )vestعند اكتمال سنة من تاريخ اإلدراج؛ (%40 )3
تُستحق ( )vestعند اكتمال سنتين من تاريخ اإلدراج .الفئة الثانية :يتم منح  %100من أسهم الموظفين تُستحق ( )vestفوراً بعد اإلدراج .يجدر بالذكر أنه بالنسبة للموظفين غير السعوديين
غير المقيمين في المملكة ،فسيتم توزيع المكافأة عليهم نقداً (أي أنه ستقوم الشركة ببيع األسهم الممنوحة للموظفين غير السعوديين غير المقيمين في المملكة بالنيابة عنهم بنا ًء على سعر
السهم السوقي عند تاريخ بيع األسهم وتوزيع المكافأة على الموظف المعني بشكل نقدي من متحصالت البيع) (وللمزيد من المعلومات حول برنامج أسهم الموظفين ،يرجى مراجعة القسم رقم
« 11-5أسهم الموظفين» من هذه النشرة).
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4 -1-3نظرة عامة على مساهمي الشركة
-

الجماز وإخوانه
أشركة عبدالعزيز إبراهيم
ّ

شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه هي شركة مساهمة مقفلة مقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010307432وتاريخ 1432/05/19هـ
(الموافق 2011/04/23م) .ويبلغ رأس مال شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي مقسم إلى خمسين ألف
( )50,000سهم بقيمة اسمية متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة عبدالعزيز إبراهيم
الج ّماز وإخوانه كما في تاريخ هذه النشرة:
الجماز وإخوانه كما في تاريخ هذه النشرة
	  (4-9):لودجهيكل ملكية شركة عبدالعزيز إبراهيم
ّ
عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(بالريال السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية لألسهم
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

شركة فرزان لالستثمار

20,000

10

200,000

%40

2

شركة تالة نجد لالستثمار

10,000

10

100,000

%20

3

شركة رامتان لالستثمار

10,000

10

100,000

%20

4

شركة روابي شهار لالستثمار

10,000

10

100,000

%20

50,000

10

500,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

شركة فرزان لالستثمار هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة فرزان لالستثمار كما في تاريخ
هذه النشرة:
	  (4-10):لودجهيكل ملكية شركة فرازان لالستثمار كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالريال
السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

2,772

1

2,772

%17.325

2

عمر عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

2,772

1

2,772

%17.325

3

سلمان عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

2,772

1

2,772

%17.325

4

محمد عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

2,772

1

2,772

%17.325

5

سلوى عثمان إبراهيم الحقيل

1,980

1

1,980

%12.375

6

سفانة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

1,386

1

1,386

%8.6625

7

سديم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

1,386

1

1,386

%8.6625

8

شركة دل ّيل لالستثمار

160

1

160

%1

16,000

1

16,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

شركة تالة نجد لالستثمار هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة تالة نجد لالستثمار كما في
تاريخ هذه النشرة:
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	  (4-11):لودجهيكل ملكية شركة تالة نجد لالستثمار كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالريال
السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

عبداهلل إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز

930

10

9,300

%93

2

الجازي عبداهلل إبراهيم الج ّماز

10

10

100

%1

3

العنود عبداهلل إبراهيم الج ّماز

10

10

100

%1

4

سعود عبداهلل إبراهيم الج ّماز

10

10

100

%1

5

عبدالعزيز إبراهيم عبداهلل الج ّماز

10

10

100

%1

6

مها عبدالرحمن فهد البواردي

10

10

100

%1

7

يزيد عبداهلل إبراهيم الج ّماز

10

10

100

%1

8

شركة دل ّيل لالستثمار

10

10

100

%1

1,000

10

10,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

شركة رامتان لالستثمار هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة رامتان لالستثمار كما في تاريخ
هذه النشرة:
	  (4-12):لودجهيكل ملكية شركة رامتان لالستثمار كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالريال
السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

سعود إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز

920

10

9,200

%92

2

إبراهيم سعود إبراهيم الج ّماز

10

10

100

%1

3

آرام سعود إبراهيم الج ّماز

10

10

100

%1

4

ريم سعود إبراهيم الج ّماز

10

10

100

%1

5

عاصم سعود إبراهيم الج ّماز

10

10

100

%1

6

عبداهلل سعود إبراهيم الج ّماز

10

10

100

%1

7

نوف عبداهلل حسن العمران

10

10

100

%1

8

هتون سعود إبراهيم الج ّماز

10

10

100

%1

9

شركة دل ّيل لالستثمار

10

10

100

%1

1,000

10

10,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

شركة روابي شهار لالستثمار هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة روابي شهار لالستثمار كما
في تاريخ هذه النشرة:
	  (4-13):لودجهيكل ملكية شركة روابي شهار لالستثمار كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالريال
السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

محمد عبدالرحمن إبراهيم الج ّماز

990

10

9,900

%99

2

شركة دل ّيل لالستثمار

10

10

100

%1

1,000

10

10,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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شركة دل ّيل لالستثمار هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة دل ّيل لالستثمار كما في تاريخ هذه
النشرة:
	  (4-14):لودجهيكل ملكية شركة دل ّيل لالستثمار كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالريال
السعودي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

70

10

700

%7

2

عمر عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

70

10

700

%7

3

سلمان عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

70

10

700

%7

4

محمد عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

70

10

700

%7

5

سلوى عثمان إبراهيم الحقيل

50

10

500

%5

6

سفانة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

35

10

350

%3.5

7

سديم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

35

10

350

%3.5

8

محمد عبدالرحمن إبراهيم الج ّماز

200

10

2,000

%20

9

سعود إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز

200

10

2,000

%20

10

عبداهلل إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز

200

10

2,000

%20

1,000

10

10,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

 -بشركة ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة

شركة ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جزر كايمان ومقيدة بالسجل التجاري لجزر الكايمن بالرقم دبل يو
كاي  262273بتاريخ 1432/10/21هـ (الموافق 2011/09/19م) .ويبلغ رأس المال الحالي ال ُمصرح به لشركة ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة خمسين
ألف ( )50,000دوالر أمريكي مقسم إلى خمسين ألف ( )50,000حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها  1دوالر أمريكي للحصة الواحدة ،ويبلغ رأس مالها
المصدر ألف ( )1,000دوالر أمريكي مقسم إلى ألف ( )1,000حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها  1دوالر أمريكي للحصة الواحدة .ويوضح الجدول اآلتي
هيكل ملكية شركة ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (4-15):لودجهيكل ملكية شركة ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالدوالر
األمريكي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالدوالر األمريكي)

نسبة الملكية

1

شركة كاراليل مينا بارتنرز ال بي

886

1

886

%88.6

2

شركة كاراليل مينا كو انفستمنت ال بي

114

1

114

%11.4

1,000

1

1,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

وللمزيد من المعلومات حول هيكل ملكية شركة كاراليل مينا بارتنرز إل بي وشركة كاراليل مينا كو انفستمنت إل بي ،يرجى مراجعة الشكل « 1هيكل ملكية
المساهمين البائعين بشكل غير مباشر كما في تاريخ هذه النشرة» من هذه النشرة.
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 -جشركة ميدو العربية السعودية

شركة ميدو العربية السعودية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010320161وتاريخ 1432/12/20هـ
(الموافق 2011/11/16م) .ويبلغ رأس المال الحالي لشركة ميدو العربية السعودية خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة ()500
حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة .ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة ميدو العربية السعودية كما في
تاريخ هذه النشرة:
	  (4-16):لودجهيكل ملكية شركة ميدو العربية السعودية كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالدوالر
األمريكي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالدوالر األمريكي)

نسبة الملكية

1

شركة ميدو هولدينغز ( )2ليمتد

475

1,000

475,000

%95

2

شركة ميدو هولدينغز ( )1ليمتد

25

1,000

25,000

%5

500

1,000

500,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
المصدر :الشركة

شركة ميدو القابضة ( )2المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات أغراض خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ويوضح الجدول
اآلتي هيكل ملكية شركة ميدو القابضة ( )2المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (4-17):لودجهيكل ملكية شركة ميدو القابضة ( )2المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة
م
1

المساهم
شركة ميدو هولدينغز ( )1ليمتد

اإلجمالي

عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالدوالر
األمريكي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالدوالر األمريكي)

نسبة الملكية

1

1,000

1,000

%100

1

1,000

1,000

%100

المصدر :الشركة

شركة ميدو القابضة ( )1المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات أغراض خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ويوضح الجدول
اآلتي هيكل ملكية شركة ميدو القابضة ( )1المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (4-18):لودجهيكل ملكية شركة ميدو القابضة ( )1المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة
م

المساهم

عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالدوالر
األمريكي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالدوالر األمريكي)

نسبة الملكية

1

شركة كاراليل مينا (جي سي سي) بارتنرز ال بي

1

1,000

1,000

%100

1

1,000

1,000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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ويوضح الشكل اآلتي هيكل ملكية كل من كاراليل مينا بارتنرز إل بي وشركة كاراليل مينا كو انفستمنت إل بي وشركة كاراليل مينا (جي سي سي) بارتنرز
إل بي كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (1):لكشلاهيكل ملكية المساهمين البائعين بشكل غير مباشر كما في تاريخ هذه النشرة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎ�ﻻ�ﻞ )(Carlyle Group Inc
)ﺩﻳﻼﻭﺭ(

ﻛﺎ�ﻻ�ﻞ ﻣﻴﻨﺎ ﺟﻨ�ﺍﻝ ﺑﺎﺭ�ﻨﺮ ﺇﻝ ﺑﻲ
)ﺟ�ﺭ ﺍﻟﻜﺎﻳﻤﺎﻥ(
ﺷ��ﻚ ﺭﺋﻴﺴﻲ

ﺷ��ﻚ ﺭﺋﻴﺴﻲ

ﻛﺎ�ﻻ�ﻞ ﻣﻴﻨﺎ )ﺟﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ( ﺟﻨ�ﺍﻝ ﺑﺎﺭ�ﻨﺮ ﻟﻴﻤﺘﺪ
)ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ(
ﺷ��ﻚ ﺭﺋﻴﺴﻲ

ﺷﺮﻛﺎء
ﻣﺤﺪﻭﺩ�ﻦ

ﺷﺮﻛﺎء
ﻣﺤﺪﻭﺩ�ﻦ

ﻛﺎ�ﻻ�ﻞ ﻣﻴﻨﺎ )ﺟﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ( ﺑﺎﺭ�ﻨ�ﺯ ﺇﻝ ﺑﻲ

ﻛﺎ�ﻻ�ﻞ ﻣﻴﻨﺎ ﺑﺎﺭ�ﻨ�ﺯ ﺇﻝ ﺑﻲ

)ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ(

ﺷﺮﻛﺎء
ﻣﺤﺪﻭﺩ�ﻦ

ﻛﺎ�ﻻ�ﻞ ﻣﻴﻨﺎ ﻛﻮ ﺇﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ ﺇﻝ ﺑﻲ

)ﺟ�ﺭ ﺍﻟﻜﺎﻳﻤﺎﻥ(

)ﺟ�ﺭ ﺍﻟﻜﺎﻳﻤﺎﻥ(

٪٨٨.٦

ﻣﻴﺪﻭ ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ ) (١ﻟﻴﻤﺘﺪ

٪١١.٤

)ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ(

ﻣﻴﺪﻭ ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ )ﻛﺎﻳﻤﻦ( ﻟﻴﻤﺘﺪ

ﻣﻴﺪﻭ ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ ) (٢ﻟﻴﻤﺘﺪ

)ﺟ�ﺭ ﺍﻟﻜﺎﻳﻤﺎﻥ(

)ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ(

٪٥

٪٩٥

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪﻭ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
)ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ(

مالحظات:
 -1مجموعة كاراليل ( )Carlyle Groupهي المالك الفعلي النهائي لكاراليل مينا جنرال بارتنر إل بي (جزر الكايمان).
 -2يمثل هذا الشكل هيكل مبسط لمجموعة كاراليل ( ،)Carlyle Groupوال يبين جميع شركاتها التابعة بما في ذلك الشركات القابضة األخرى التي تتملك من خاللها بعض شركاتها التابعة
الموضحة في هذا الشكل.
 -3إن هيكل الصندوق هو شركة تضامنية محدودة (Partnership
الشريك الرئيسي ( )General Partnerبإدارة الصندوق مقابل نسبة.

 )Limitedوالتي تتكون من شريك رئيسي

(Partner

 )Generalوشركاء محدودين

(Partners

 )Limitedوهم المستثمرين .يقوم

المصدر :المساهمين البائعين
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صندوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENA Fundهو صندوق تم إطالقه في عام 2007م ويتضمن الثالث ( )3شركات التي تملك المساهمين
البائعين وهم شركة كاراليل مينا (جي سي سي) بارتنرز إل بي باإلمارات العربية المتحدة وشركة كاراليل مينا بارتنرز إل بي وكاراليل مينا كو انفستمنت
إل بي بجزر الكايمان .أما بالنسبة لشركة كاراليل مينا (جي سي سي) بارتنرز إل بي فتقوم باستثمار كامل أصولها مع شركة كاراليل مينا بارتنرز إل بي،
ولكن فقط فيما يتعلق باألصول القائمة في دول مجلس التعاون .يستهدف صندوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENA Fundالفرص االستثمارية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،كما يهدف للسعي وراء فرص االستثمار بنسب أقلية أو أغلبية ،واالستثمار في مشاريع التخصيص وفي األوراق
المالية المدرجة .تتمثل أهداف الصندوق في خلق قيمة إضافية طويلة المدى لرأس ماله بشكل أساسي من خالل ملكية األسهم الخاصة أو االستثمارات
المرتبطة بملكية الشركات القائمة أو العاملة أو التي تستهدف العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل أساسي.
تقوم مجموعة كاراليل ( )Carlyle Groupبإدارة صندوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENA Fundوهي شركة استثمارات عالمية مدرجة في
سوق ناسداك ( )NASDAQفي الواليات المتحدة األمريكية ( )NASDAQ: CGوكما في  31ديسمبر 2021م ،تدير أصول بقيمة تبلغ  301مليار دوالر
أمريكي (والتي يدير أكثر من نصفها نساء) من خالل أربعمائة وستة وخمسين ( )456هيكل استثماري .تم تأسيس مجموعة كاراليل ()Carlyle Group
في عام 1987م في واشنطن ،دي سي بالواليات المتحدة األمريكية ،ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أكبر شركات االستثمار وأكثرها نجاحاً مع ما
يزيد عن ألف وثمانمائة وخمسين ( )1,850موظف عاملين عبر ستة وعشرين ( )26مكتب تقع في خمسة ( )5قارات .تستهدف مجموعة كاراليل (Carlyle
 )Groupاالستثمار بحكمة لخلق قيمة طويلة األجل لمستثمريها والشركات المندرجة ضمن محفظتها ومساهميها والمجتمعات التي تستثمر بها .يتراوح
المستثمرين لدى مجموعة كاراليل ( )Carlyle Groupما بين صناديق تقاعد عامة وخاصة واألفراد األثرياء والصناديق السيادية والنقابات والشركات،
كما تعمل مجموعة كاراليل ( )Carlyle Groupعلى توزيع رأس المال الخاص عبر ثالثة ( )3قطاعات أعمال – الملكية الخاصة واالئتمان وحلول
االستثمار ،ولديها خبرة في مجاالت متنوعة بما في ذلك الطيران والدفاع والخدمات الحكومية والتجزئة والطاقة والخدمات المالية وخدمات الرعاية
الصحية والصناعة والعقارات والتقنية وخدمات األعمال واالتصاالت واإلعالم والنقل.
تق ّدر مجموعة كاراليل ( )Carlyle Groupالقيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من خالل التخارج المخطط له بالشكل الصحيح ،ولذلك تبذل جهوداً كبيرة
التي تستهدف من خاللها لتحقيق القيمة المثلى .وبنا ًء على ذلك ،فإن صندوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENA Fundيحافظ على سياسة مرنة
من خالل االستحواذ على نسب أقلية أو أغلبية في الشركات ،مع السعي دوماً إلى التركيز على أصل االستثمار ومرونة التخارج .وعند تقييم احتماالت
التخارج الممكنة ،يتم األخذ باالعتبار توقيت وطريقة التخارج (أي التخارج عن طريق بيع استراتيجي أو البيع الثانوي أو اإلدراج) ومراعاة مدى توافق طريقة
التخارج مع االستراتيجية األساسية لخلق القيمة .يجدر بالذكر أن المدة المعتادة لالحتفاظ باألصول في استثمارات الملكية الخاصة ()private equity
هي أربعة ( )4إلى سبع ( )7سنوات .قام صندوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENA Fundباالستثمار في الشركة في ديسمبر 2011م محتفظاً بها
لحوالي عشر سنوات ونصف ( )10.5وذلك بهدف خلق القيمة وتوسيع األعمال .وقد اشترك صندوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا ()MENA Fund
مع مؤسسي الشركة لتحقيق القيمة بشكل محكم ،وقد حان الوقت لصندوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENA Fundللتخارج بشكل كامل من
الشركة في الوقت الذي تدخل فيه مرحلتها القادمة من الملكية والنمو.
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4 -1-4نظرة عامة على كبار المساهمين بشكل غير مباشر في الشركة
يوضح الجدول اآلتي تفاصيل كبار المساهمين بنا ًء على ملكيتهم غير المباشرة في الشركة:
	  (4-19):لودجكبار المساهمين في الشركة حسب الملكية غير المباشرة كما في تاريخ هذه النشرة
بعد الطرح

قبل الطرح

()1

المساهم

م

1

محمد عبدالرحمن إبراهيم الجماز

2

سعود إبراهيم عبدالعزيز الجماز

3

عبداهلل إبراهيم عبدالعزيز الجماز

4

كاراليل مينا بارتنرز ال بي

5

كاراليل مينا (جي سي سي) بارتنرز ال بي

()2

()3
()4

()5
()6

اإلجمالي

()1

إجمالي القيمة
االسمية لألسهم
(بالريال
السعودي)

نسبة
الملكية

عدد األسهم

إجمالي القيمة
االسمية لألسهم
(بالريال
السعودي)

نسبة
الملكية

عدد األسهم

%11.33

2,890,017

28,900,170

%11.33

2.890.017

28.900.170

2,686,094

26,860,940

%10.53

2,686,094

26,860,940

%10.53

2,715,215

27,152,150

%10.65

2,715,215

27,152,150

%10.65

5,293,333

52,933,330

%20.76

-

-

-

4,658,976

46,589,760

%18.27

-

-

-

18,243,635

182,436,350

%71.54

8,291,326

82,913,260

%32.51

( )1تم تقريب األرقام المذكورة في هذا الجدول إلى أقرب رقم صحيح.
( )2يمتلك محمد عبدالرحمن إبراهيم الجماز ما نسبته  %99من حصص شركة روابي شهار لالستثمار ،والتي بدورها تملك ما نسبته  %20من شركة عبدالعزيز إبراهيم الجماز وإخوانه ،أحد
كبار المساهمين في الشركة ،وما نسبته  %20من حصص شركة دل ّيل لالستثمار ،والتي بدورها تملك ما نسبته  %1من حصص كل من شركة فرزان لالستثمار وشركة تالة نجد لالستثمار
وشركة رامتان لالستثمار وشركة روابي شهار لالستثمار ،والتي بدورها تملك ما نسبته  %40و %20و %20و ،%20على التوالي ،من شركة عبدالعزيز إبراهيم الجماز وإخوانه ،والتي تملك ما
نسبته  %57.124من أسهم الشركة.
( )3يمتلك سعود إبراهيم عبدالعزيز الجماز ما نسبته  %92من حصص شركة رامتان لالستثمار ،والتي بدورها تملك ما نسبته  %20من شركة عبدالعزيز إبراهيم الجماز وإخوانه ،أحد كبار
المساهمين في الشركة ،وما نسبته  %20من حصص شركة دل ّيل لالستثمار ،والتي بدورها تملك ما نسبته  %1من حصص كل من شركة فرزان لالستثمار وشركة تالة نجد لالستثمار وشركة
رامتان لالستثمار وشركة روابي شهار لالستثمار ،والتي بدورها تملك ما نسبته  %40و %20و %20و ،%20على التوالي ،من شركة عبدالعزيز إبراهيم الجماز وإخوانه ،والتي تملك ما نسبته
 %57.124من أسهم الشركة.
( )4يمتلك عبداهلل إبراهيم عبدالعزيز الجماز ما نسبته  %93من حصص شركة تالة نجد لالستثمار ،والتي بدورها تملك ما نسبته  %20من شركة عبدالعزيز إبراهيم الجماز وإخوانه ،أحد كبار
المساهمين في الشركة ،وما نسبته  %20من حصص شركة دل ّيل لالستثمار ،والتي بدورها تملك ما نسبته  %1من حصص كل من شركة فرزان لالستثمار وشركة تالة نجد لالستثمار وشركة
رامتان لالستثمار وشركة روابي شهار لالستثمار ،والتي بدورها تملك ما نسبته  %40و %20و %20و ،%20على التوالي ،من شركة عبدالعزيز إبراهيم الجماز وإخوانه ،والتي تملك ما نسبته
 %57.124من أسهم الشركة.
( )5تمتلك كاراليل مينا بارتنرز ال بي ما نسبته  %88.65من حصص شركة ميدو هولدينغز (كايمن) ليمتد ،أحد كبار المساهمين في الشركة.
( )6تمتلك كاراليل مينا (جي سي سي) بارتنرز ال بي كامل حصص شركة ميدو القابضة ( )1المحدودة ،والتي بدورها تمتلك كامل حصص شركة ميدو العربية السعودية (بشكل مباشر وغير
مباشر) ،أحد كبار المساهمين في الشركة.
المصدر :الشركة
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4 -1-5الهيكل التنظيمي
يمثل الهيكل التالي هيكل المجموعة كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (2):لكشلاهيكل المجموعة كما في تاريخ هذه النشرة

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺟﻮﺍﻝ ﺑﻠﺲ
)ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ(

ﺍﻟﺠﻤﺎﺯ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌ��ﺰ
ّ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪﻭ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪﻭ ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻐﺰ )ﻛﺎﻳﻤﺎﻥ(

٪٥٧٫١٢٤

٪١٨٫٢٧٠

ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ٪٢٣٫٤٢٩

٪٤٥

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻵﻣﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ( )ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ(

٪١٠٠
ﺍﻵﻣﺎﺭ ﻡ.ﺩ.ﻡ.ﺱ )ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻵﻣﺎﺭ

٪٧٥

٪٩٩

ﺵ.ﺫ.ﻡ.ﻡ )ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ(

ﻓﻮﺩﺯ/ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺫ.ﻡ.ﻡ

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻵﻣﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

٪٩٩٫٤٥

٪٩٤٫٨

٪٩٩

٪٣٠

٪٤٩

٪٤٠

ﻣﺼﺮ ﺵ.ﺫ.ﻡ.ﻡ

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻵﻣﺎﺭ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﻗﻄﺮ(

٪٤٩

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻵﻣﺎﺭ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺫ.ﻡ.ﻡ )ﺍﻟﺒﺤ��ﻦ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺇ�ﺶ ﺇﻱ ﺃﻳﻪ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻵﻣﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻵﻣﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺵ.ﻡ.ﻡ )ﻟﺒﻨﺎﻥ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻵﻣﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺵ.ﻡ.ﻡ )ﻋﻤﺎﻥ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻵﻣﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ )ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ(*

ﻛﻴﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ*

المصدر :الشركة
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4 -1-6نظرة عامة على الشركات التابعة الجوهرية للشركة
تمتلك الشركة بشكل مباشر وغير مباشر إحدى عشر ( )11شركة تابعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،ولغرض قياس جوهرية
الشركات التابعة ،قامت الشركة والمستشار المالي بمراعاة أثرها على قرار االستثمار في األوراق المالية بالشركة وسعرها ،ومن ذلك – على سبيل المثال
ال الحصر – ما إذا كانت تشكل  %5أو أكثر من إجمالي أصول الشركة أو خصومها أو إيراداتها أو أرباحها أو االلتزامات المحتملة على الشركة (ولمزيد من
المعلومات عن الشركات التابعة للشركة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-3-12الشركات التابعة الجوهرية» من هذه النشرة).
بنا ًء على ما سبق ،تمتلك الشركة بشكل مباشر وغير مباشر ثالث ( )3شركات تابعة جوهرية ،وفيما يلي تفاصيلها:
-

أشركة اآلمار الغذائية اإلمارات

شركة اآلمار الغذائية ش.ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دبي ،باإلمارات ،بموجب السجل التجاري رقم  1051049وتاريخ
1430/11/27هـ (الموافق 2009/11/15م) .ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة اآلمار الغذائية اإلمارات ثالثمائة ألف ( )300,000درهم إماراتي مقسم إلى
ثالثمائة ( )300حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000درهم إماراتي للحصة الواحدة (ولمزيد من المعلومات حول شركة اآلمار الغذائية اإلمارات،
يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-3-12الشركات التابعة الجوهرية» من هذه النشرة).
تتمثل أغراض شركة اآلمار الغذائية اإلمارات وفقاً لعقد تأسيسها في المواد الغذائية والمشروبات ونشاط المطاعم والقيام بكافة النشاطات واألعمال
الممكن القيام بها والتي تعتبر ذا فائدة ومتعلقة بهذه األغراض والتي يمكن أن تؤدي إلى الترويج لها.
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة اآلمار الغذائية اإلمارات كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (4-20):لودجهيكل ملكية شركة اآلمار الغذائية اإلمارات كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالدرهم
اإلماراتي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالدرهم اإلماراتي)

نسبة الملكية

1

شركة اآلمار فودز م.د.م.س

297

1,000

297,000

%99

2

إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز*

3

1,000

3,000

%1

300

1,000

300,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي

* تم تسجيل هذه األسهم باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة عن الشركة ،وتعد الشركة هي المالك الفعلي لألسهم.
المصدر :الشركة

 -بشركة اآلمار الغذائية مصر

شركة اآلمار الغذائية-مصر ش.ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في القاهرة ،بمصر ،بموجب السجل التجاري رقم  56466وتاريخ
1433/03/15هـ (الموافق 2012/02/07م) .ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة اآلمار الغذائية مصر مائة واثنين وعشرين مليون ( )122,000,000جنيه
مصري مقسم إلى مائة واثنين وعشرين ألف ( )122,000حصة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000جنيه مصري للحصة الواحدة (ولمزيد من المعلومات
حول شركة اآلمار الغذائية مصر ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-3-12الشركات التابعة الجوهرية» من هذه النشرة).
تتمثل أغراض شركة اآلمار الغذائية مصر ،على سبيل المثال ال الحصر في )1( :إقامة وتشغيل مصنع إلنتاج الفطائر والمعجنات والمخبوزات واآليس كريم
والمشروبات وكافة أنواع المواد الغذائية ومصنعات اللحوم والدجاج والسلطات والمخلالت وجميع منتجات األلبان ومنتجات الطماطم بمختلف أنواعها،
وجميع المواد الغذائية المعلبة؛ و( )2البيع والتوزيع جملة وقطاعي لكافة منتجات الشركة؛ و( )3إدارة المطاعم الثابتة لتقديم البيتزا والسندويشات
وكافيتريات الوجبات السريعة ،وكذلك إدارة الكافيهات ومحالت الحلويات؛ و( )4استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة
لالستزراع؛ و( )٥استزراع األراضي المستصلحة.
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يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة اآلمار الغذائية مصر كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (4-21):لودجهيكل ملكية شركة اآلمار الغذائية مصر كما في تاريخ هذه النشرة
المساهم

م
1

شركة اآلمار فودز م.د.م.س

2

شركة أوالد عبدالرحمن رستم وشركائهم للتجارة

اإلجمالي

عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالجنيه
المصري)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالجنيه المصري)

نسبة الملكية

121,335

1,000

121,335,000

%99.45

665

1,000

665,000

%0.55

122,000

1,000

122,000,000

%100

المصدر :الشركة

 -جشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)

شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الرباط ،بالمغرب ،بموجب السجل التجاري رقم 49875
بتاريخ 1419/07/25هـ (الموافق 1998/11/15م) .ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) ثالثة ماليين ()3,000,000
درهم مغربي مقسم إلى ثالثين ألف ( )30,000حصة بقيمة اسمية قدرها مائة ( )100درهم مغربي للحصة الواحدة (ولمزيد من المعلومات حول شركة
إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-3-12الشركات التابعة الجوهرية» من هذه النشرة).
تتمثل أغراض شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) ،وفقا لعقد تأسيسها ،في الوجبات السريعة ،وبشكل عام ،جميع العمليات التجارية
والصناعية والمالية ،المنقولة وغير المنقولة المتعلقة ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،باألغراض المذكورة أعاله أو التي من المحتمل أن تدعم تطوير
الشركة.
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (4-22):لودجهيكل ملكية شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصة (بالدرهم
المغربي)

إجمالي القيمة
االسمية للحصص
(بالدرهم المغربي)

نسبة الملكية*

1

العباس حكم

15,001

100

1,500,100

%50.003

2

شركة اآلمار الغذائية م.د.م.س

14,697

100

1,469,700

%49

3

سلوى حمود

138

100

13,800

%0.46

4

مجدولين حكم

80

100

8,000

%0.267

5

نبيلة حكم

80

100

8,000

%0.267

6

إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز

1

100

100

%0.003

7

فيليبو لوسيانو سغاتوني

1

100

100

%0.003

8

وليد عدلي حسن محمد إبراهيم

1

100

100

%0.003

9

شركة إنتيرموب ذ.م.م

1

100

100

%0.003

30,000

100

3,000,000

%100

المساهم

م

اإلجمالي
* تم تقريب األرقام المذكورة في هذا الجدول إلى أقرب رقم صحيح.
المصدر :الشركة
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4-2رؤية المجموعة ورسالتها
4 -2-1الرؤية
أن تكون المجموعة رائدة على المستوى الدولي في المجاالت التي تعمل فيها من خالل االستفادة من أفضل ممارسات السوق واالبتكار المستمر لتقديم
خدمات ممتازة لكل من العمالء والمجتمع.
4 -2-2الرسالة
خلق قيمة لمساهمي المجموعة واحترام المجتمع بطريقة مسؤولة اجتماع ًيا.

4-3نظرة عامة على أعمال المجموعة
4 -3-1ملخص األحداث الجوهرية
يوضح الجدول التالي ملخص األحداث الجوهرية للمجموعة .وألغراض هذا القسم ،فإن أي إشارة إلى «المجموعة» تعني شركة اآلمار الغذائية (المصدر)
فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بدومينوز في المملكة وشركة اآلمار فودز م.د.م.س فيما يتعلق بالعمليات الدولية في منطقة الشركة األوسط وشمال أفريقيا
وباكستان (باستثناء المملكة) قبل عام 2020م ،وبعد عام 2020م فإنها تعني شركة اآلمار الغذائية (المصدر) والشركات التابعة.
	  (4-23):لودجملخص األحداث الجوهرية للمجموعة
المرحلة الرئيسية

السنة
1992م

افتتاح أول متجر دومينوز في الرياض

1995م

توسيع عمليات دومينوز في البحرين ومصر والكويت

1999م

توسيع عمليات دومينوز في لبنان والمغرب

2004م

توسيع عمليات دومينوز في األردن وباكستان

2007م

توسيع عمليات دومينوز في عمان

2008م

توسيع عمليات دومينوز في قطر

2011م

دخول مجموعة كاراليل كمساهم في الشركة

2015م

افتتاح أول متجر دانكن في مصر في القاهرة

2017م

توسيع عمليات دومينوز في اإلمارات

2017م

االستحواذ على حصة قدرها  ٪50في شركة  2في  1للمطاعم المحدودة (والتي تعرف اآلن بشركة كاجوال بلس)*

2019م

بيع شركة االوائل للصناعات الغذائية إلى شركة المراعي

2020م

االستحواذ على حصة قدرها  ٪49في شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)

2020م

استحواذ الشركة على ما نسبته  ٪100من رأس مال شركة اآلمار فودز م.د.م.س

2021م

افتتاح أول متجر دانكن في المغرب في الرباط

2022م

تمديد اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية

* قامت الشركة بتخفيض حصتها بشركة كاجوال بلس إلى  %45في عام 2021م.
المصدر :الشركة

4 -3-2نظرة عامة على أعمال الشركة
تعد الشركة هي صاحبة االمتياز الرئيسي والحصري والمشغل لعالمة دومينوز بيتزا التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان .تدير
الشركة عمليات المجموعة في المملكة ،كما تملك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وهي شركة تابعة للشركة ومملوكة لها بالكامل وتمتلك وتدير العمليات
الدولية للمجموعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (باستثناء المملكة) .شركة اآلمار فودز م.د.م.سوكما في تاريخ هذه النشرة ،لدى
الشركة إحدى عشر ( )11شركة تابعة في دول مختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (للمزيد من المعلومات حول الشركات التابعة ،يُرجى
مراجعة القسم رقم « 3-2-12الشركات التابعة» من هذه النشرة) .يجدر بالذكر أنه باستثناء ما ذكر في هذا القسم ،ال يوجد منتجات أو نشاطات جديدة
مهمة.
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4 -3-3االستحواذ على شركة اآلمار فودز م.د.م.س
منذ تأسيسها ،تقوم الشركة بإدارة عمليات المجموعة الخاصة بدومينوز في المملكة في حين كانت شركة اآلمار فودز م.د.م.س تدير عمليات المجموعة
الدولية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (باستثناء المملكة) من خالل ملكيتها في الشركات التابعة (وللمزيد من المعلومات حول شركة
اآلمار فودز م.د.م.س ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 3-2-12الشركات التابعة» من هذه النشرة) .يجدر بالذكر أنه قبل عام 2020م ،كانت شركة اآلمار
فودز م.د.م.س مملوكة من قبل مساهمي الشركة الحاليين (حيث كانت جميع أسهم شركة اآلمار فودز م.د.م.س مملوكة لكل من شركة عبدالعزيز إبراهيم
الج ّماز وإخوانه بنسبة  %57.8وشركة ميدو هولدينغز  4ليمتد (وهي إحدى الشركات الشقيقة للمساهمين البائعين) بنسبة  .)%42.2وفي عام 2020م ،قام
المساهمون بعملية إعادة هيكلة داخلية والتي على إثرها استحوذت الشركة على شركة اآلمار فودز م.د.م.س وحينها انضمت عمليات المجموعة الدولية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان تحت مظلة الشركة بدءاً من عام 2020م .ولمزيد من المعلومات حول عمليات المجموعة الخاصة
بدومينوز ،يُرجى مراجعة القسم « 1-4-4دومينوز» من هذه النشرة .ولمزيد من المعلومات حول عمليات المجموعة الخاصة بدانكن ،يُرجى مراجعة القسم
« 2-4-4دانكن» من هذه النشرة .وألغراض هذا القسم ،فإن أي إشارة إلى «المجموعة» تعني شركة اآلمار الغذائية (المصدر) فيما يتعلق بالعمليات
الخاصة بدومينوز في المملكة وشركة اآلمار فودز م.د.م.س فيما يتعلق بالعمليات الدولية الخاصة بدومينوز ودانكن في منطقة الشركة األوسط وشمال
أفريقيا وباكستان (باستثناء المملكة) قبل عام 2020م ،وبعد عام 2020م فإنها تعني شركة اآلمار الغذائية (المصدر) والشركات التابعة.
4 -3-4نظرة عامة على أعمال الشركات التابعة الجوهرية
-

أشركة اآلمار الغذائية اإلمارات

تقوم شركة اآلمار الغذائية اإلمارات بتشغيل متاجر دومينوز التابعة للمجموعة في اإلمارات وفقاً التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية .استحوذت الشركة على
شركة اآلمار فودز م.د.م.س والتي تملك ما نسبته  %99من شركة اآلمار الغذائية اإلمارات في عام 2020م ،وبالتالي انضمت عمليات شركة اآلمار الغذائية
اإلمارات تحت مظلة الشركة .ولمزيد من المعلومات حول عمليات المجموعة الخاصة بدومينوز ،يُرجى مراجعة القسم « 1-4-4دومينوز» من هذه النشرة.
يجدر بالذكر أنه باستثناء ما ذكر في هذا القسم ،ال يوجد منتجات أو نشاطات جديدة مهمة.
 -بشركة اآلمار الغذائية مصر

تقوم شركة اآلمار الغذائية مصر بتشغيل متاجر دومينوز ومتاجر دانكن التابعة للمجموعة في مصر وفقاً التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية واتفاقية امتياز
دانكن الرئيسية لمصر .استحوذت الشركة على شركة اآلمار فودز م.د.م.س والتي تملك ما نسبته  %99.45من شركة اآلمار الغذائية مصر في عام 2020م،
وبالتالي انضمت عمليات شركة اآلمار الغذائية مصر تحت مظلة الشركة .ولمزيد من المعلومات حول عمليات المجموعة الخاصة بدومينوز ،يُرجى مراجعة
القسم « 1-4-4دومينوز» من هذه النشرة .ولمزيد من المعلومات حول عمليات المجموعة الخاصة بدانكن ،يُرجى مراجعة القسم « 2-4-4دانكن» من هذه
النشرة .يجدر بالذكر أنه باستثناء ما ذكر في هذا القسم ،ال يوجد منتجات أو نشاطات جديدة مهمة.
 -جشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)

تقوم شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) بتشغيل متاجر دومينوز ومتاجر دانكن التابعة للمجموعة في المغرب وفقاً التفاقية امتياز دومينوز
الرئيسية واتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب .استحوذت الشركة على شركة اآلمار فودز م.د.م.س والتي تملك ما نسبته  %49من شركة إتش إي أيه
للتجارة والخدمات (المغرب) في عام 2020م ،وبالتالي انضمت عمليات شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) تحت مظلة الشركة .ولمزيد من
المعلومات حول عمليات المجموعة الخاصة بدومينوز ،يُرجى مراجعة القسم « 1-4-4دومينوز» من هذه النشرة .ولمزيد من المعلومات حول عمليات
المجموعة الخاصة بدانكن ،يُرجى مراجعة القسم « 2-4-4دانكن» من هذه النشرة .يجدر بالذكر أنه باستثناء ما ذكر في هذا القسم ،ال يوجد منتجات
أو نشاطات جديدة مهمة.

4-4نظرة عامة على عمليات المجموعة
أثبتت المجموعة نفسها ،من خالل عمليات دومينوز ودانكن التي تمتد عبر أحد عشر ( )11دولة ،كمشغل رائد لمطاعم الوجبات السريعة في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان .وتعمل المجموعة بصفتها صاحب االمتياز الرئيسي لعالمة دومينوز التجارية العالمية في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وباكستان وعالمة دانكن التجارية في المغرب ومصر .وكما في  31ديسمبر 2021م ،تشغل المجموعة خمسمائة وسبعة وستين ()567
متج ًرا ،وتشكل متاجر دومينوز ما نسبته  ٪90.8منها ،وتشكل متاجر دانكن ما نسبته  ٪7.3منها .وتوضح األرقام السابقة النمو السريع الذي شهدته
الشركة منذ افتتاح أول متجر دومينوز لها في الرياض في عام 1992م على خلفية الدفعة العالمية القوية ،والبنية التحتية الداخلية القابلة للتطوير ،وتعدد
عروضها عبر مختلف القنوات .يجدر بالذكر أن الشركة منذ تأسيسها تقوم بإدارة عمليات المجموعة الخاصة بدومينوز في المملكة في حين كانت شركة
اآلمار فودز م.د.م.س تدير عمليات المجموعة الدولية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (باستثناء المملكة) إلى حين قيام المساهمين
بعملية إعادة هيكلة داخلية والتي على إثرها استحوذت الشركة على شركة اآلمار فودز م.د.م.س وحينها انضمت عمليات المجموعة الدولية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان تحت مظلة الشركة بدءاً من عام 2020م.
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4 -4-1دومينوز
منذ عام 1992م ،تُعد المجموعة صاحبة االمتياز الحصري لدومينوز في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،وهي إحدى العالمات التجارية
الرائدة على مستوى العالم في مجال توصيل البيتزا .وتقدم المجموعة منتجات بيتزا المعروفة عالم ًيا بشكل يتناسب مع األذواق المحلية وبأسعار متفاوتة.
كما تقدم منتجات تكميلية مثل الدجاج واألطباق الجانبية والحلويات.
افتتحت المجموعة أول متجر لها في الرياض في عام  ،1992وأصبحت اليوم أحد أكبر مشغلي مطاعم الخدمة السريعة للبيتزا في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،حيث تقوم بتشغيل خمسمائة وثالثة وعشرين ( )523متجر دومينوز كما في  31ديسمبر 2021م .وكما في  31ديسمبر
2021م ،يقع  ٪52.6من متاجر دومينوز التي تشغلها المجموعة في المملكة ،بينما يقع  ٪47.4منها خارج المملكة في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وباكستان وتُدار إما مباشرة من قبل المجموعة أو من خالل أصحاب االمتياز من الباطن والمشاريع المشتركة .وكما في  31ديسمبر 2021م ،تمثل
اإليرادات التي حققتها متاجر دومينوز التابعة للمجموعة في المملكة  %67.4من إجمالي إيرادات المجموعة ككل.
تشغل المجموعة متاجر دومينوز وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية والتي أبرمتهما مع مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز (ولمزيد من المعلومات
حول اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات االمتياز التجاري» من هذه النشرة) .وتمنح اتفاقية امتياز دومينوز
الرئيسية الحق الحصري للمجموعة في تشغيل متاجر دومينوز في البلدان التالية:
•دول مجلس التعاون :المملكة واإلمارات والبحرين وقطر وعمان والكويت.
•شمال أفريقيا :مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.
•المشرق العربي :لبنان واألردن والعراق.
•أخرى :باكستان واليمن.
يحق للمجموعة منح حقوق االمتياز من الباطن ألصحاب امتياز من الباطن في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
ال تزال بعض البلدان المذكورة أعاله غير مستغلة من قبل المجموعة (أي لم تباشر المجموعة أعمالها فيها بعد) ،وهي الجزائر وتونس وليبيا والعراق
واليمن .وبالتالي ،يوفر ذلك فرص نمو أكبر (ولمزيد من المعلومات حول استراتيجية نمو المجموعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 6-4االستراتيجية وسبل
النمو المستقبلي» من هذه النشرة) .كما يجدر بالذكر أن المجموعة تشغل متاجر دومينوز في البحرين ومصر والمغرب و ُعمان وقطر واإلمارات ولبنان عبر
اتفاقيات لتطوير وتشغيل متاجر دومينوز مبرمة مع الشركات التابعة لها في هذه المناطق (ويشار اليها فيما يلي بـ «متاجر دومينوز التابعة للمجموعة»)،
بينما تشغل متاجر دومينوز في الكويت وباكستان ومنطقة مكة المكرمة والطائف عبر اتفاقيات لتطوير وتشغيل متاجر دومينوز مبرمة مع أصحاب امتياز
من الباطن تابعين ألطراف أخرى (ويشار اليها فيما يلي بـ «متاجر االمتياز من الباطن لدومينوز») (ولمزيد من المعلومات حول اتفاقيات تطوير وتشغيل
متاجر دومينوز ،يُرجى مراجعة القسم رقم ( 2-5-12ج) «اتفاقيات تطوير وتشغيل متاجر دومينوز» من هذه النشرة).
تمارس المجموعة أعمالها من خالل قناتي توزيع تتمثل في ( )1التوصيل و( )2الطلبات الخارجية/الطلبات الداخلية والتي شكلت ما نسبته  %37و %63من
مبيعات المجموعة ،على التوالي ،وذلك كما في  31ديسمبر 2021م .يُعد تطوير قناة الطلب عبر اإلنترنت أحد العناصر الرئيسية الستراتيجية المجموعة،
حيث تعتقد المجموعة أن ذلك سيزيد من وتيرة الطلبات ويحسن من كفاءة معالجة الطلبات ويساعد المجموعة في إجراء تحليل للعمالء بشكل أكبر.
وتعمل المجموعة من خالل متاجر دومينوز التابعة للمجموعة ومتاجر االمتياز من الباطن لدومينوز .وتمتلك المجموعة متاجر دومينوز التابعة لها وتديرها
بالكامل وتشغلها وتحتفظ بأي أرباح تشغيلية متحققة من هذه المتاجر ،بعد دفع الرسوم المستحقة لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز وف ًقا التفاقية امتياز
دومينوز الرئيسية .ومن جهة أخرى ،ال تساهم نتائج عمليات متاجر االمتياز من الباطن في عمليات المجموعة بخالف ما يتعلق بمدفوعات الرسوم التي
يدفعها أصحاب االمتياز من الباطن ،بما في ذلك رسوم االمتياز ورسوم اإلعالن والترويج االفتتاحي ورسوم عوائد االمتياز واإلعالن (ولمزيد من المعلومات
حول اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية واتفاقيات تطوير وتشغيل متاجر دومينوز ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 5-12االتفاقيات الجوهرية» من هذه النشرة).
وكما في  31ديسمبر 2021م ،تمثل متاجر دومينوز التابعة للمجموعة ما نسبته  ٪73.2من متاجر دومينوز التي تشغلها المجموعة بينما تمثل متاجر االمتياز
من الباطن والمشاريع المشتركة  ٪26.8منها.
4 -4-2دانكن
تشغل المجموعة عالمة دانكن التجارية في مصر عبر شركة اآلمار الغذائية مصر وفي المغرب عبر شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب).
وكما في  3١ديسمبر 2021م ،تقوم المجموعة بتشغيل أربعين ( )40متج ًرا لدانكن في مصر ،وأربعة ( )4متاجر دانكن في المغرب حيث تم افتتاح أول
متجر لدانكن في المغرب في يونيو 2021م ،بهدف توسيع العمليات في عدد من األسواق اإلقليمية (ولمزيد من المعلومات حول استراتيجية النمو ،يُرجى
مراجعة القسم رقم « 6-4االستراتيجية وسبل تحقيق مزيد من النمو» من هذه النشرة) .وتشغل المجموعة متاجر دانكن في المغرب من خالل اتفاقية
مشروع مشترك.
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يتم تشغيل أعمال المجموعة المتعلقة بدانكن بموجب اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية والتي أبرمتها المجموعة مع مانح االمتياز الرئيسي لدانكن ،وهما
اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،واتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب ،واللتان تمنحان المجموعة ،من بين أمور أخرى ،الحق في تطوير وافتتاح
وتشغيل متاجر دانكن في مصر والمغرب (ولمزيد من المعلومات عن اتفاقياتي االمتياز الرئيسيتين لدانكن ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات
االمتياز التجاري» من هذه النشرة) .وبموجب تلك االتفاقيتين ،لدى المجموعة حقوق حصرية محدودة ،والتي بموجبها ال يجوز لمانح االمتياز الرئيسي
لدانكن منح ترخيص ألي طرف آخر لتطوير أو افتتاح متاجر دانكن في مصر والمغرب بخالف المجموعة ،وذلك باستثناء ما يتعلق ببعض مواقع المتاجر
«غير التقليدية» ،مثل محطات القطار والمطارات والمجمعات الترفيهية والرياضية ومراكز المؤتمرات ومرافق الطعام محدودة الوصول على الطرق
السريعة.

4-5نواحي القوة والمزايا التنافسية
عالميا ومركز سوقي رائد في سوق مطاعم الوجبات السريعة
4 -5-1عالمات تجارية معترف بها
ً
بموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،لدى المجموعة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجر دومينوز ومنح امتياز من الباطن لها في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (ولمزيد من المعلومات حول اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات االمتياز
التجاري» من هذه النشرة) .وقد تأسست عالمة دومينوز التجارية المعروفة عالم ًيا في والية ميشيغان بالواليات المتحدة األمريكية في عام 1960م ،ومنذ
ذلك الحين نمت لتصبح شبكة عالمية تضم أكثر من  18,7ألف متج ًرا في جميع أنحاء العالم .وتعد دومينوز من أكبر الشركات التي تعمل في قطاع البيتزا
في العالم ،حيث أنها تضم  18.7ألف متجراً في العالم كما في عام 2021م ،وحققت  17,8مليار دوالر أمريكي من مبيعات التجزئة على مستوى العالم.
ومن خالل تقديم جودة ثابتة ونكهات مألوفة ،نمت دومينوز لتصبح واحدة من أكبر العالمات التجارية وأكثرها شهرة في جميع أنحاء العالم.
باإلضافة إلى ذلك ،لدى المجموعة – بموجب اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية ال ُمبرمة مع مانح االمتياز الرئيسي لدانكن – الحق في تطوير وافتتاح وتشغيل
متاجر دانكن في مصر والمغرب على أساس حصري محدود (ولمزيد من المعلومات حول اتفاقياتي االمتياز الرئيسيتين لدانكن ،يُرجى مراجعة القسم رقم
« 1-5-12اتفاقيات االمتياز التجاري» من هذه النشرة) .وقد تأسست عالمة دانكن التجارية المعروفة عالم ًيا في والية ماساتشوستس بالواليات المتحدة
األمريكية في عام 1950م ،ومنذ ذلك الحين أصبحت إحدى العالمات التجارية األكثر شهرة في قطاع مطاعم الوجبات السريعة في العالم .ومن خالل
قائمة طعام بسيطة وموثوقة ،نمت عالمة دانكن التجارية لتصبح وجهة لمحبي القهوة والكعك.
تمكن اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية واتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية المجموعة من استخدام عالمات دومينوز ودانكن التجارية المعترف بها عالم ًيا
لتنمية أعمالها والوصول إلى أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،إلى جانب االستفادة من الخبرة الفنية والتسويقية والتشغيلية
المرتبطة بعالماتي دومينوز ودانكن التجارية .ونظ ًرا للشهرة العالمية لعالمتي دومينوز ودانكن التجارية ،ال تضطر المجموعة إلى تكبد تكاليف كبيرة عند
افتتاح متاجر جديدة فيما يخص اإلعالن أو التسويق أو تطوير تقنية المعلومات.
4 -5-2أسواق عالية الجاذبية غير مستغلة بشكل كامل وتتمتع بإمكانات نمو كبيرة
تعتقد المجموعة أنها تعمل في أسواق كبيرة قابلة لالستهداف وتتميز بالمرونة في الدورات االقتصادية وتتمتع بإمكانات نمو إضافية كبيرة مدفوعة
بالتوجهات االجتماعية واالقتصادية األساسية اإليجابية .ويستفيد السوق الذي تعمل فيه المجموعة ،وبالتحديد قطاع الوجبات السريعة ،بما في ذلك
القطاعات الفرعية للبيتزا والقهوة المتكاملة مع المنصات الرقمية ومنصات التوصيل ،من شريحة كبيرة من سكان العالم (تشمل متوسط أكبر وأصغر
السكان) ومن توقعات النمو االقتصادي (ولمزيد من المعلومات حول استراتيجية نمو المجموعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 6-4االستراتيجية وسبل
النمو المستقبلي» من هذه النشرة).
4 -5-3سجل حافل بالنمو المرن والمربح
زاد عدد متاجر المجموعة بمقدار ثالثة وثمانين ( )83متج ًرا في الفترة الممتدة من 2019م و2021م .وفي الفترة ذاتها ،حققت المجموعة معدل نمو
سنوي مركب قدره  ٪37.8و ٪66.5من مبيعات المجموعة واألرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ،على التوالي .هناك عدة
عوامل ساهمت في مرونة أداء المجموعة خالل أوقات عدم االستقرار مثل جائحة كوفيد 19-وعدم االستقرار الجغرافي والسياسي في بعض األسواق
التي تعمل فيها والتي تشمل النمو في األسواق المستهدفة من قبل المجموعة ،والقدرات الرقمية وقدرات التوصيل القوية لديها ،وعالقاتها مع الموردين
الدوليين والمحليين ،والرقابة الصارمة على تكاليف الطعام ،والرافعة التشغيلية.
4 -5-4منصة متعددة القنوات متكاملة مع مجموعة دينامكية من تصميمات المتاجر
تبنت المجموعة منصة قوية وموثوقة متعددة القنوات تشمل القنوات الرقمية والطلبات الداخلية واستالم الطعام من المتجر والتوصيل ،وذلك في إطار
سعيها لتقديم تجربة سلسة لعمالئها .وقد أدى نموذج أعمال القنوات المتعددة القوي إلى تمكين المجموعة من التمتع بالمرونة خالل جائحة كوفيد،19-
مما سمح لها بالخروج من الجائحة بصورة أقوى.
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4 -5-5فريق إدارة متمرس يحظى بدعم المساهمين
تعتقد المجموعة أن لفريق إدارتها دور فعال في تحقيق خطط إطالق المتاجر وتحقيق نمو في اإليرادات وزيادة الربحية في أسواقها .وقد حصل فريق
اإلدارة في الشركة على العديد من الجوائز التي ترعاها دومينوز بما في ذلك جائزة جولد فراني ( )Gold Franny Awardالمرموقة على مدار األعوام
2018م و2019م و2020م .وجائزة جولد فراني ( )Gold Franny Awardهي أرقى تكريم يُمنح ألصحاب امتياز دومينوز بيتزا .وتستند الجوائز إلى
عدة عوامل رئيسية بما في ذلك نمو المبيعات ،ونتائج تدقيق العمليات ،والمشاركة المجتمعية ،وسالمة المتجر وأمنه ،ومعنويات أعضاء الفريق .وقد تم
إنشاء جوائز جولد فراني ( )Gold Franny Awardمنذ أكثر من خمسة وعشرين ( )25عا ًما وهي مصممة لتكريم المتميزين بين أصحاب االمتياز.
أمضى فريق اإلدارة العليا لدى المجموعة ما يقارب سبع ( )7سنوات ،في المتوسط ،مع المجموعة .وتعتقد المجموعة أن مركزها الرائد في السوق
وعالمتها التجارية القوية واستراتيجية نموها الواضحة ينبغي أن تمكنها من مواصلة جذب مديرين من ذوي الكفاءات العالية في المستقبل وتطويرهم
واالحتفاظ بهم.
4 -5-6مرافق إنتاج وسلسلة توريد مركزية لدعم المتاجر التابعة للمجموعة ومتاجر االمتياز من الباطن
تقوم المجموعة بتأدية وظائف التوريد والمشتريات لديها بشكل مركزي وذلك بهدف تحقيق جودة ثابتة لمنتجاتها ،وأسعار تنافسية للموردين وتسليم
العناصر في الوقت المناسب إلى متاجرها.
تستلم متاجر المجموعة جميع المكونات (مثل عجين البيتزا الطازج والصلصات واإلضافات الخاصة بدومينوز ،والكعك والقهوة والحليب الخاص بدانكن)،
والمستلزمات والمواد (مثل علب البيتزا ،وقوائم الطعام ،واألزياء الرسمية ،ومنتجات التنظيف) من مستودعات المجموعة.
فيما يخص كل من عالمتي دومينوز ودانكن ،وجميع متاجرها في مختلف المناطق التي تعمل فيها ،تعمل المجموعة في كل سوق من خالل نموذج مركز
توريد مركزي يدير المراحل التالية من إدارة سلسلة التوريد:
•المشتريات.
•إنتاج عجائن دومينوز وكعك دانكن.
•التخزين.
•التوزيع.
ً
خططا قوية لسلسلة التوريد لمواصلة االستثمار في مستودعاتها لتنمية وتعزيز إنتاجها وتخزينها وقدراتها وإمكاناتها اللوجستية التي
وضعت المجموعة
من شأنها أن تساعد المجموعة في إدارة النمو المربح ألعمالها ودعمه في المستقبل.
يعتبر هذا النموذج المركزي بمثابة نقطة قوة رئيسية للمجموعة ،حيث يساعدها في إدارة الجودة واالستمرارية والكفاءة والحفاظ على النمو المربح.
وقد أنشأت المجموعة سلسلة توريد قوية وتخطط لمواصلة االستثمار في عمليات سلسلة التوريد لتنمية قدراتها ،مما سيساعد المجموعة في إدارة نمو
أعمالها ودعمه في المستقبل.
4 -5-7االبتكار في قائمة الطعام وتوطين العالمات التجارية الدولية
تعيد المجموعة تنشيط ابتكاراتها الغذائية في دومينوز (لكل من منتجات البيتزا والمنتجات األخرى) وفي دانكن .وللحفاظ على الجاذبية في قوائم الطعام
التي تقدمها ،ولمواصلة مواكبة التوجهات الجديدة ،تطرح المجموعة منتجات جديدة بانتظام .فعلى سبيل المثال ،على مدار السنوات الثالث الماضية،
قدمت المجموعة عدداً من المنتجات الجديدة لمتاجر دومينوز ،بما في ذلك المخبوزات المحشوة والبيتزا بطريقة نيويورك و «بانير تكا» ومخبوزات
التورتيال ولفائف القرفة ولفائف الدجاج .وفيما يخص متاجر دانكن الخاصة بها ،قدمت المجموعة ً
أيضا عد ًدا من المنتجات المتنوعة على مدار السنوات
الثالث الماضية ،مثل «مشروبات الماكياتو المثلجة» ،وحلوى اإلكلير ،وكعك البرتقال والليمون ،وحلقات الكعك المحشوة ،وكعك «أوريو» ،وكعك الموكا.
تهدف المجموعة دائ ًما إلى إيجاد التوازن الصحيح بين توحيد قوائم الطعام وتوطينها وذلك بهدف تلبية احتياجات العمالء ومتطلباتهم في األسواق
المتنوعة مع األخذ في االعتبار الظروف المميزة ألسواقها المستهدفة .فعلى سبيل المثال ،فيما يخص متاجر دومينوز التابعة لها ،تقدم المجموعة
منتجات محلية متنوعة ألسواقها المختلفة ،بما في ذلك «باكستاني هوت» و «كريمي موغالي» و «كريمي بيري بيري» لمتاجرها في باكستان و «حنيني» و
«ديناميت تشيكن بيتزا» لمتاجرها في المملكة ،و «تشيز ُبرست بيتزا» و «دجاج تكا بيتزا» لمتاجرها في اإلمارات .باإلضافة إلى ذلك ،فيما يخص متاجر
دانكن التابعة لها في مصر ،تقدم المجموعة كعك «قمر الدين» و «السوبيا» خالل شهر رمضان المبارك.
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4 -5-8االستثمار الكبير في قدرات التوصيل والبنية التحتية الرقمية
تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية للمجموعة في قدرتها على االستفادة من الخبرة الرقمية لتقوية نماذج األعمال التشغيلية لكل من دومينوز ودانكن
وتعزيزها .تشتهر عالمة دومينوز التجارية بخدمة التوصيل القوية والسريعة ،وتلعب دو ًرا رئيس ًيا في جذب والء العمالء واالحتفاظ به .وفيما يخص
دومينوز ،تأتي كل من المبيعات الرقمية والتوصيل في صدارة أعمالها ،ويمثالن أحد عروضها ذات القيمة المضافة .تتمتع المجموعة بإمكانية الوصول إلى
نظام نقاط البيع «بلس ( »)Pulseالتابع لدومينوز و «قولو ( ،»)GOLOوهو تطبيق للهاتف المحمول وموقع إلكتروني لنظام الطلبات العالمية عبر اإلنترنت،
في جميع متاجرها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان .ويؤدي استخدام كل من «بلس ( »)Pulseو «قولو ( »)GOLOإلى تبسيط عملية
الطلب بما يخدم عمالء وعمليات المجموعة (ولمزيد من المعلومات حول االتفاقية التي تمنح المجموعة حق استخدام نظامي «بلس ( »)Pulseو «قولو
( ،»)GOLOيُرجى مراجعة القسم رقم « 2-5-12اتفاقيات أخرى متعلقة باالمتياز» من هذه النشرة).
باإلضافة إلى «بلس ( »)Pulseو «قولو ( ،»)GOLOاستثمرت المجموعة في تطوير تطبيق «باث ون ( ،»)PathOneوهو تطبيق للهاتف المحمول طورته
المجموعة وتمتلكه ،مما يعزز قدرات التوصيل لدى المجموعة وينقل عمليات التوصيل لديها إلى المستوى التالي من خالل تحسين المسار المتقدم،
واإلرسال اآللي ،وتتبع األسطول في الوقت الفعلي ،والتحليالت القوية .تساعد بعض الخصائص مثل اإلشعارات التلقائية عبر الرسائل النصية القصيرة،
وتتبع السائقين في الوقت الفعلي ،وإثبات التوصيل ،ومجموعات المالحظات أدوات رئيسية المجموعة في تحسين كل تجربة توصيل (ولمزيد من
المعلومات حول تقنيات التوصيل لدى المجموعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 13-4تقنية المعلومات» من هذه النشرة).
فيما يخص دانكن ،استجابت المجموعة لإلجراءات الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد 19-من خالل تطوير نظام «الطلب عبر اإلنترنت» (قولو
( ))GOLOوإصداره في صورة تطبيق للهاتف المحمول وموقع إلكتروني لعملياتها في مصر والمغرب .ويشتمل نظام «قولو (ً »)GOLO
أيضا ،باإلضافة
إلى تمكين الطلب عبر اإلنترنت ،على مكافآت الوالء وميزات المحفظة اإللكترونية .وتهدف المجموعة إلى أن يكون لها الريادة في سوق القهوة الرقمية
في المناطق التي تشغل فيها عالمة دانكن التجارية.
تتعاون المجموعة ً
أيضا مع تطبيقات الطلب والتوصيل لغرض توصيل الطعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان لعرض قوائم دومينوز
ودانكن وتحقيق مزيد من الطلبات للمجموعة وتقديم خدمات التوصيل لمنتجات دانكن .تقوم المجموعة بالتوصيل في المرحلة األخيرة لطلبات دومينوز
المقدمة من خالل تطبيقات الطلب والتوصيل من خالل أنظمة التوصيل المتقدمة لديها .يسمح هذا التعاون مع تطبيقات الطلب والتوصيل للمجموعة
بتحقيق هوامش أعلى والحصول على بيانات ورؤية أكبر للعمالء ،باإلضافة إلى تحسين والء العمالء ووتيرة طلبهم.

4-6االستراتيجية وسبل النمو المستقبلي
تتمثل رؤية المجموعة الخاصة بالنمو في أن تكون مشغ ً
ال لمختلف العالمات التجارية مع وجود عالمات تجارية راسخة في محفظتها وأن تهدف إلى تحقيق
نمو طويل األجل بشكل مربح .في قطاع يواجه اضطرا ًبا متزايدًا ،ترى إدارة المجموعة فرصة لبناء شركة لمطاعم الخدمة السريعة ال مثيل لها ،والتي
تجمع بين العالمات التجارية المتميزة والمتكاملة .وتضع المجموعة النمو نصب عينيها وتستثمر في الخدمات ذات المستوى العالمي لتمكين العمليات
الفعالة وتقديم مزايا تنافسية لعمالئها ،وكل ذلك بينما تحتفظ كل عالمة تجارية بهويتها المميزة وهياكل أعمالها المخصصة.
تنتهج المجموعة استراتيجية نمو مستدامة ومربحة موجهة نحو الرؤية الطويلة األجل ،وذلك باالستناد إلى احتياجات عمالئها وأصحاب المصلحة وفرص
السوق العالمية .وتتكون استراتيجية المجموعة من خمسة ( )5عناصر أساسية )1( :التقنية؛ و( )2المنتج؛ و( )3التفوق التشغيلي؛ و( )4خدمة العمالء؛
و( )5النمو .وتعد قدرة المجموعة على فهم التوجهات الحالية والمستقبلية عنص ًرا أساس ًيا في نهجها القائم على االبتكار ،وتمكنها من الحفاظ على ميزة
تنافسية ومستدامة وطويلة األجل في كل سوق من األسواق التي تعمل فيها.
لدى المجموعة عدة سبل النمو المستقبلي تتضمن ما يلي:
•تقديم خيارات صحية لمواكبة التغيرات في سلوك المستهلكين.
•زيادة تواجد المجموعة في األسواق الحالية.
•التوسع في األسواق الجديدة وغير المستغلة التي تغطيها اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية.
•االستفادة من التغيرات التي تشهدها أنماط الحياة والتركيبة السكانية ،مع األخذ في االعتبار رؤية المملكة  2030بشكل خاص.
•زيادة التركيز على إدارة العالقات مع العمالء والوالء.
باإلضافة إلى ذلك ،تعتمد المجموعة منصة قابلة للتطوير ذات إمكانات قوية لدمج عالمات تجارية تكميلية جديدة في قطاع مطاعم الخدمة السريعة
يمكن أن تستفيد من سمعة المجموعة ووفورات الحجم.
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4-7العالقة مع مانحي االمتياز الرئيسي
4 -7-1دومينوز بيتزا
بدأت عالقة المجموعة مع مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز منذ ما يقارب ثالثة ( )3عقود وذلك عندما افتتحت المجموعة أول متجر لها في الرياض
في عام 1992م ،وتستمر المجموعة في الحفاظ على عالقة قوية مع مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ،مما يساهم في استمرار نجاح عمليات المجموعة
فيما يتعلق بعالمة دومينوز التجارية.
كما في تاريخ هذه النشرة ،تمتلك المجموعة حق االمتياز الرئيسي الحصري لمتاجر دومينوز في ستة عشر ( )16دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وباكستان (ولمزيد من المعلومات حول النطاق الجغرافي التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-5-12اتفاقيات االمتياز
التجاري» من هذه النشرة).
4 -7-2دانكن
فيما يخص عمليات دانكن ،بدأت العالقة المزدهرة للمجموعة مع مانح االمتياز الرئيسي لدانكن عند إبرام اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر فيما بين
شركة اآلمار الغذائية مصر ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن في عام 2014م ،وتم ترسيخها بدرجة أكبر عند إبرام اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب
فيما بين شركة اآلمار فودز م.د.م.س ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن في عام 2020م.
بموجب اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية اللتين تم إبرامهما مع مانح االمتياز الرئيسي لدانكن ،تتمتع شركة اآلمار الغذائية مصر وشركة اآلمار فودز
م.د.م.س بحق االمتياز الرئيسي لتشغيل متاجر دانكن على أساس حصري محدود في مصر والمغرب .وتمنح اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية شركة اآلمار
الغذائية مصر وشركة اآلمار فودز م.د.م.س ،من بين أمور أخرى ،الحق في تطوير وافتتاح وتشغيل متاجر دانكن في مصر والمغرب .وتُمنح شركة اآلمار
الغذائية مصر وشركة اآلمار فودز م.د.م.س حقوق حصرية محدودة ،والتي بموجبها ال يجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن منح ترخيص ألي طرف
آخر لتطوير وافتتاح متاجر دانكن في مصر أو المغرب بخالفهما ،وذلك باستثناء ما يتعلق ببعض مواقع المتاجر «غير التقليدية» ،مثل محطات القطار
والمطارات والمجمعات الترفيهية والرياضية ومراكز المؤتمرات ومرافق الطعام محدودة الوصول على الطرق السريعة.

4-8االمتيازات من الباطن للشركة
وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،أبرمت المجموعة ترتيبات امتياز من الباطن مع أصحاب امتياز من الباطن تابعين لألطراف أخرى في مدينتي
مكة والطائف في المملكة ،وفي الكويت وباكستان .ووف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،تُبرم المجموعة ،فيما يخص كل متجر يتم افتتاحه من متاجر
االمتياز من الباطن لدومينوز ،اتفاقيات لتطوير وتشغيل متاجر دومينوز مع أصحاب االمتياز من الباطن المعنيين في هذه األسواق (ولمزيد من المعلومات
حول اتفاقيات وتشغيل متاجر دومينوز ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-5-12اتفاقيات أخرى متعلقة باالمتياز» من هذه النشرة).

4-9أعمال الشركة وأصولها خارج المملكة
بصفتها المشغل الحصري لعالمة دومينوز التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان وعالمة دانكن التجارية في مصر والمغرب ،تزاول
المجموعة أعمالها من خالل شركاتها التابعة في بلدان متعددة عبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان .ويوضح الجدول التالي تفاصيل
مساهمة الشركات التابعة الجوهرية للشركة خارج المملكة في إيرادات المجموعة وصافي األرباح واألصول كما في  31ديسمبر 2021م.
	  (4-24):لودجمساهمة الشركات التابعة الجوهرية خارج المملكة في إيرادات المجموعة وصافي األرباح واألصول كما في  31ديسمبر 2021م
البلد
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة

اإليرادات (مليون ريال
سعودي)

صافي الربح (مليون
ريال سعودي)

حقوق الملكية (مليون
ريال سعودي)

قيمة األصول (مليون
ريال سعودي)

585.2

97.4

332.4

550.5

110.6

13.5

29.5

87.3

نسبة مساهمة اإلمارات العربية املتحدة لعمليات الشركة
داخل اململكة*

%19

%14

%9

%16

مصر

78.7

2.6

20.5

87.7

نسبة مساهمة مصر لعمليات الشركة داخل اململكة*

%13

%3

%6

%16

المغرب

28.0

()2.6

2.4

39.5

%5

%3-

%1

%7

نسبة مساهمة املغرب لعمليات الشركة داخل اململكة*

* نسبة مساهمة تلك الدولة من اإليرادات أو صافي الربح أو حقوق الملكية مقابل اإليرادات أو صافي الربح أو حقوق الملكية أو قيمة األصول ألعمال الشركة في المملكة.
المصدر :الشركة
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توضح األقسام التالية تفاصيل الشركات التابعة للشركة خارج المملكة (ولمزيد من المعلومات حول الهيكل التنظيمي للمجموعة ،يُرجى مراجعة القسم
« 5-1-4الهيكل التنظيمي» من هذه النشرة).
4 -9-1شركة اآلمار فودز م .د.م.س
شركة اآلمار فودز م.د.م.س هي شركة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة تأسست في دبي ،باإلمارات العربية المتحدة ،بموجب السجل التجاري رقم جاي
ال تي 2480-بتاريخ 1432/10/05هـ (الموافق 2011/07/06م) .ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة اآلمار فودز م.د.م.س خمسمائة ألف ()500,000
درهم إماراتي مقسم إلى خمسمائة ( )500سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000درهم إماراتي للسهم الواحد .وتتمثل أغراض شركة اآلمار فودز
م.د.م.س وفقاً لعقد تأسيسيها في المواد الغذائية والمشروبات ونشاط المطاعم والقيام بكافة النشاطات واألعمال الممكن القيام بها والتي تعتبر ذا فائدة
ومتعلقة بهذه األغراض والتي يمكن أن تؤدي إلى الترويج لها (ولمزيد من المعلومات حول شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،يُرجى مراجعة القسم رقم 2-3-12
«الشركات التابعة الجوهرية» من هذه النشرة) .وتمتلك الشركة ما نسبته  ٪100من رأس مال شركة اآلمار فودز م.د.م.س.
4 -9-2شركة اآلمار الغذائية اإلمارات
يرجى مراجعة القسم رقم « 6-1-4نظرة عامة على الشركات التابعة الجوهرية للشركة» للمزيد من المعلومات حول شركة اآلمار الغذائية اإلمارات.
4 -9-3شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)
يرجى مراجعة القسم رقم « 6-1-4نظرة عامة على الشركات التابعة الجوهرية للشركة» للمزيد من المعلومات حول شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات
(المغرب).
4 -9-4شركة اآلمار الغذائية مصر
يرجى مراجعة القسم رقم « 6-1-4نظرة عامة على الشركات التابعة الجوهرية للشركة» للمزيد من المعلومات حول شركة اآلمار الغذائية مصر.
4 -9-5شركة اآلمار الغذائية قطر
شركة اآلمار الغذائية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في قطر بموجب السجل التجاري رقم  56559بتاريخ 1433/08/14هـ (الموافق
2012/07/04م) .ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة اآلمار الغذائية قطر مائتي ألف ( )200,000ريال قطري مقسم إلى مائتين ( )200حصة نقدية بقيمة
اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال قطري للحصة الواحدة .وتتمثل أغراض شركة اآلمار الغذائية قطر ،وف ًقا لعقد تأسيسها في أعمال إدارة المطاعم
والمخابز ،والقيام بأي نشاط أو يساند هذه األعمال .وباإلضافة إلى ذلك ،تتضمن أنشطة شركة اآلمار الغذائية قطر ،وف ًقا لشهادة سجلها التجاري ،ما
يلي )1( :تحضير الفطائر والوجبات وتجهيزها؛ و( )2إدارة المطاعم والمخابز؛ و( )3التجارة في المواد الغذائية؛ و( )4التجارة في مستلزمات المطاعم.
وتمتلك شركة اآلمار الغذائية البحرين ما نسبته  %49من رأس مال شركة اآلمار الغذائية قطر في حين تم تسجيل ملكية النسبة المتبقية باسم شركة لنكس
مانجمنت سرفيسز بالوكالة عن شركة اآلمار الغذائية البحرين ،وتعد شركة اآلمار الغذائية البحرين هي المالك الفعلي لها.
4 -9-6شركة اآلمار الغذائية البحرين
شركة اآلمار الغذائية ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في البحرين بموجب السجل التجاري رقم  79465بتاريخ 1432/12/18هـ (الموافق
2011/11/14م) ويبلغ رأس مالها عشرين ألف ( )20,000دينار بحريني مقسم إلى أربعمائة ( )400حصة نقدية بقيمة اسمية متساوية قدرها خمسين
( )50دينار بحريني للحصة الواحدة .وتتمثل أغراض شركة اآلمار الغذائية البحرين ،وف ًقا لعقد تأسيسها في )1( :إدارة المطاعم والمقاهي؛ و()2
االضطالع بكافة األعمال المؤدية الى تحقيق الغرض سالف الذكر .وتمتلك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  ٪99من رأس مال شركة اآلمار الغذائية
البحرين في حين تم تسجيل ملكية النسبة المتبقية باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار فودز
م.د.م.س هي المالك الفعلي لها.
4 -9-7شركة اآلمار الغذائية الكويت
شركة اآلمار الغذائية إلدارة المطاعم هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في الكويت بموجب السجل التجاري رقم  378018بتاريخ 1438/11/15هـ
(الموافق 2017/08/07م) .ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة اآلمار الغذائية الكويت ألف ( )1,000دينار كويتي مقسم إلى مائة ( )100حصة بقيمة اسمية
قدرها عشرة ( )10دينار كويتي للحصة الواحدة .وتمتلك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %40من رأس مال شركة اآلمار الغذائية الكويت في حين تم
تسجيل ملكية النسبة المتبقية باسم شركة برجرين للتجارة العامة والمقاوالت بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار فودز م.د.م.س
هي المالك الفعلي لها .ويجدر بالذكر أنه ال يوجد عمليات لشركة اآلمار الغذائية الكويت.
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4 -9-8شركة اآلمار الغذائية عمان
شركة اآلمار الغذائية ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في عمان بموجب السجل التجاري رقم  102065بتاريخ 1428/05/16هـ (الموافق
2007/06/02م) .ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة اآلمار الغذائية عمان مائة ألف ( )100,000ريال عماني مقسم إلى مائة ألف ( )100,000حصة بقيمة
اسمية قدرها ريال عماني واحد للحصة الواحدة .ويُسمح لشركة اآلمار الغذائية عمان ،وف ًقا لشهادة سجلها التجاري ،باالضطالع بأنشطة محالت السوبر
ماركت والبقالة والتموينات والتبريدات .وتمتلك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %30من رأس مال شركة اآلمار الغذائية عمان في حين يملك النسبة
المتبقية كل من عبدالكريم حسن سليمان اللواتي بنسبة  ،%25وعلي حسن سليمان اللواتي بنسبة  ،%25ومنال محمد حسن سليمان اللواتي بنسبة .%20
4 -9-9شركة اآلمار الغذائية لبنان
شركة اآلمار الغذائية ش.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في لبنان بموجب السجل التجاري رقم  2005253بتاريخ 1425/12/28هـ (الموافق
2005/02/08م) ويبلغ رأس مالها ستة مليارات ومائة وستة وستون مليون ( )6,166,000,000ليرة لبنانية مقسم إلى أربعة وعشرين ألف وستمائة وأربعة
وستين ( )24,664حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها مائتين وخمسين ( )250,000ألف ليرة لبنانية للحصة الواحدة .وتتضمن أغراض شركة اآلمار
الغذائية لبنان ،وف ًقا لعقد تأسيسها ،أنشطة التجارة العامة ،بما في ذلك )1( :االستيراد والتصدير؛ و( )2صيانة المباني والمنازل والحدائق؛ و( )3تصنيع
األطعمة المختلفة؛ و( )4شراء وبيع المنتجات الغذائية؛ و( )5إنشاء المنشآت السياحية وامتالكها واالستثمار فيها؛ و( )6تأجير السيارات؛ و( )7تملك
المؤسسات والمحالت التجارية؛ و( )8الدخول في المناقصات التجارية؛ و( )9القيام بجميع األنشطة المماثلة لألنشطة المذكورة أعاله في لبنان وخارجه.
وتمتلك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %95من رأس مال شركة اآلمار الغذائية لبنان في حين يملك مروان محمود صقر ما نسبته  %4.8كما تم
تسجيل ملكية ما نسبته  %0.2باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار فودز م.د.م.س هي المالك
الفعلي لها.
4 -9-10شركة اآلمار الغذائية األردن
شركة اآلمار الغذائية/األردن المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في األردن بموجب السجل التجاري رقم  21025بتاريخ 1431/03/11هـ
(الموافق 2010/02/25م) .ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة اآلمار الغذائية األردن مليون ومائة ألف ( )1,100,000دينار أردني مقسم إلى مليون ومائة
ألف ( )1,100,000حصة بقيمة اسمية قدرها دينار أردني واحد للحصة الواحدة .وتتضمن أغراض شركة اآلمار الغذائية األردن ،وف ًقا لعقد تأسيسها ،ما
يلي )1( :فتح مطاعم الوجبات السريعة وتحضير األطعمة؛ و( )2صناعة المأكوالت والوجبات السريعة ولوازمها؛ و( )3إنشاء المطاعم وتشغيلها وتقديم
الخدمات التموينية لها؛ و( )4االستيراد والتصدير وإعادة التصدير والبيع والتوزيع بالجملة والمفرق للمواد الغذائية؛ و( )5تمثيل المصانع والشركات
واألفراد والمؤسسات وعقد االتفاقيات مع أي مؤسسة صناعية أو تجارية أو أي شخص يعمل في أي من األعمال التي تعتبر مشمولة ضمن غايات شركة
اآلمار الغذائية األردن أو التي يمكن أن تنشأ حاجة للتعامل معها وأن تقدم لها وللغير ما تراه مناسباً من الخدمات على مختلف أنواعها وأشكالها بما في
ذلك الخدمات الفنية أو االستشارية ودراسة المشاريع المتعلقة بالمطاعم؛ و( )6وكالء ووسطاء تجاريين ،ما عدا التعامل بالبورصة؛ و( )7كمسيون ،ما عدا
التعامل بالبورصة .وتمتلك شركة اآلمار فودز م.د.م.س ما نسبته  %75من رأس مال شركة اآلمار الغذائية األردن في حين يملك أسامة توفيق خليل هلسة
ما نسبته  %4.55كما تم تسجيل ملكية ما نسبته  %20.45باسم شركة زهرة الياسمين إلدارة المطاعم بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد
شركة اآلمار فودز م.د.م.س هي المالك الفعلي لها.

4-10قنوات التوزيع للعمالء النهائيين
يمكن تقسيم عمليات متاجر المجموعة إلى قناتي توزيع تتمثل في ( )1التوصيل و( )2الطلبات الخارجية والطلبات الداخلية.
4 -10-1التوصيل
تهدف المجموعة ،في األسواق التي تعمل فيها حال ًيا ،إلى أن تكون المشغل الرائد لخدمات توصيل الطعام ،السيما لمتاجر دومينوز الخاصة بها ،حيث يمثل
التوصيل إحدى نقاط قوتها الرئيسية .وتعد قدرات التوصيل القوية للمجموعة أحد عوامل الجذب الرئيسية لعمالئها .وباإلضافة إلى ذلك ،لعبت منصة
التوصيل الخاصة بالمجموعة دو ًرا محور ًيا في دعم العمليات التجارية للمجموعة خالل جائحة كوفيد .19-وبدعم من كل من نظامي دومينوز ودانكن،
تستطيع المجموعة الحفاظ على منصة التوصيل القوية الخاصة بها وضمان حصول عمالئها على تجارب توصيل ممتعة باستمرار ،بما في ذلك أوقات
التوصيل القصيرة والمنتجات ذات المذاق الطازج (ولمزيد من المعلومات عن قدرات التوصيل لدى المجموعة ،يُرجى مراجعة القسمين « 3-12-4توصيل
الطلبات» و « 13-4تقنية المعلومات» من هذه النشرة).
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4 -10-2الطلبات الخارجية/الطلبات الداخلية
تعتمد قناة توزيع الطلبات الخارجية/الطلبات الداخلية الخاصة بالمجموعة على الموقع وتجربة العمالء داخل المتجر .ويُعد اختيار الموقع في المناطق
المزدحمة من شبكة متاجر المجموعة التي تمتد على نطاق جغرافي واسع النطاق أم ًرا مه ًما لنجاحها.
تركز المجموعة على تعزيز تجربة العمالء داخل المتجر لكل من متاجر دومينوز ودانكن ،من خالل اعتماد نقاط تركيز وركائز جديدة لتصميم المتاجر
(ولمزيد من المعلومات عن متاجر المجموعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 11-4المتاجر» من هذه النشرة).
فيما يخص دومينوز ،قامت المجموعة باعتماد مفهوم تناول الطعام داخل المتجر في بضعة من متاجرها وذلك من خالل سعة استيعابية محدودة .وتم
تصميم مناطق تناول الطعام هذه لتقديم خيار بسيط ومريح لتناول الطعام لعمالء دومينوز .ويترتب على ذلك احتياج المجموعة إلى مساحة متواضعة
نسب ًيا لتشغيل دومينوز (بالمقارنة مع القطاعات الفرعية األخرى لسوق الوجبات السريعة التي تتطلب مناطق جلوس أكبر في المطاعم كجزء من تجربة
تناول الطعام للعمالء).

4-11المتاجر
4 -11-1تصميم المتاجر
تعد متاجر دومينوز ودانكن التابعة للمجموعة من مطاعم الخدمة السريعة ذات التصميم البسيط والمعروف والموحد وهي مفتوحة طوال العام طيلة
أيام األسبوع لغالبية المتاجر .ويُعد تخطيط المتجر وتصميمه أم ًرا بالغ األهمية لعرض القيمة للعمالء ،ولهذا السبب اعتمدت المجموعة نهج التركيز
على ركائز ومفاهيم التصميم لكل من متاجر دومينوز ودانكن .وتركز المجموعة ،فيما يخص متاجر دومينوز التابعة لها ،على ثالث ( )3ركائز للتصميم:
•األجواء المسرحية :يوفر «مسرح البيتزا» إطالالت مفتوحة على منطقة إعداد البيتزا وهو حجر الزاوية لمفهوم التصميم الحالي لمتاجر
دومينوز.
•التركيز :التركيز على التخلص من الفوضى وإبعاد المشتتات ،مما يعني التركيز على أساسيات رحلة إعداد البيتزا.
•السرد القصصي :نظرة عامة على قصة تحضير البيتزا لجذب العمالء وإلهامهم.
باإلضافة إلى ذلك ،تم تجهيز متاجر دومينوز وف ًقا لمواصفات المجموعة الموحدة التي تستهدف فترات زمنية محددة في كل مرحلة في عملية الطلب
بهدف تلبية ضمان التوصيل السلس.
أما فيما يخص متاجر دانكن التابعة للمجموعة ،تركز المجموعة على إمكانية التعرف على المتاجر والشمولية والغرض من العالمة التجارية من خالل
ركائز التصميم التالية:
•متاحة للجميع ،كل يوم ،وفي أي مكان ،وفي أي وقت :التركيز على إمكانية الوصول إليها من قبل جميع األشخاص والتحلي بمظهر يُظهر عرض
القيمة الخاص بدانكن لتلبية احتياجات مجموعة كبيرة من الجمهور.
•سواء كان ذلك في الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهيرة :استيعاب العمالء في أوقات مختلفة على مدار اليوم بمستويات مختلفة من
الراحة والمرونة.
•جعلها مألوفة وبسيطة وسهلة الفهم :تعكس شكل ومظهر دانكن.
باإلضافة إلى ذلك ،فيما يخص متاجر دانكن ،يُعد تصميم المتجر وأجواء السعادة التي تحيط بالمكان من األمور األساسية لعمليات المجموعة وجذب
العمالء .وقد استثمرت المجموعة وطورت تصميم متجر راقي يركز على تصاميم المتاجر األكثر حداثة وعصرية كجزء من عمليات دانكن الخاصة بها
في منطقة شمال أفريقيا.
تركز المجموعة ،فيما يخص كل من متاجر دومينوز ودانكن التابعة لها ،على تكثيف المتاجر صغيرة الحجم ،مما يسمح بأوقات توصيل أسرع عبر مواقع
مختلفة.
4 -11-2إدارة المتاجر
يتعين على جميع متاجر المجموعة االلتزام بإجراءات ومتطلبات التشغيل الموحدة الصارمة التي تعتقد المجموعة أنها ضرورية لصورة عالمتها التجارية
ونجاحها.
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4 -11-3مواقع المتاجر
-

أمتاجر دومينوز بيتزا

كما في  31ديسمبر 2021م ،تشغل المجموعة خمسمائة وثالثة وعشرين ( )523متج ًرا من متاجر دومينوز ،منها مائتين وخمسة وسبعين ( )275متج ًرا
في المملكة( ،يشغل ثمانية وعشرين ( )28منها صاحب امتياز من الباطن في مكة المكرمة والطائف) ،ويمتد نطاقها عبر منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وباكستان .وقد أظهرت المجموعة سجل حافل من التوسع الدولي ،مع زيادة عدد متاجر دومينوز التابعة للمجموعة بنسبة  ٪7منذ عام 2019م.
وباإلضافة إلى ذلك ،ارتفع عدد المتاجر خارج المملكة من  ٪43.7إلى  ٪51.5من إجمالي المتاجر التي تشغلها المجموعة على مدار العقد الماضي ،مما
يسلط الضوء على مجال كبير للنمو المستقبلي مع االنتشار المستمر في أسواق جديدة بأساسيات جذابة .وباإلضافة إلى ذلك ،تفوق المجموعة باستمرار
أهداف إطالق المتاجر الخاصة بها ،حيث زاد عدد متاجرها بنحو ثالث مرات على مدار السنوات العشر الماضية مع زيادة الربحية.
 -بمتاجر دانكن

كما في  31ديسمبر 2021م ،تشغل المجموعة أربعة وأربعين ( )44متج ًرا لدانكن في مصر والمغرب على النحو التالي :أربعين ( )40متج ًرا لدانكن في
مصر وأربعة ( )4متاجر في المغرب.
 -جتوزيع المواقع

يوضح الشكل التالي التواجد الجغرافي للشركة كما في  31ديسمبر 2021م ،علماً بأنه تشكل المتاجر التابعة للمجموعة ما نسبته  %71.1من إجمالي
متاجر المجموعة ،في حين تمثل المتاجر التي يشغلها أصحاب االمتياز من الباطن  %19.4من إجمالي متاجر المجموعة وتمثل المتاجر التابعة لمشاريع
مشتركة لتشغيل المتاجر ما نسبته  %9.5من إجمالي متاجر المجموعة وذلك كما في  31ديسمبر 2021م.
	  (3):لكشلاالتواجد الجغرافي للمجموعة كما في  31ديسمبر 2021م

اﻻردن

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﳌﻐﺮب
ﻣﺼﺮ

اﻻﻣﺎرات اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻋﻤﺎن

ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺩﻭﻣﻴﻨﻮﺯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻮﺯ

ﻣﺸﺎ��ﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﺸﻔﻴﻞ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺩﻭﻣﻴﻨﻮﺯ

ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺩﻭﻣﻴﻨﻮﺯ ﻭﺩﺍﻧﻜﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣﺸﺎ��ﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺩﻭﻣﻴﻨﻮﺯ ﻭﺩﺍﻧﻜﻦ

المصدر :الشركة
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4 -11-4استراتيجية اختيار المتاجر
كما في  31ديسمبر 2021م ،تشغل المجموعة إجمالي خمسمائة وسبعة وستين ( )567متج ًرا لدومينوز ودانكن في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وباكستان ،مما يمنحها خبرة كبيرة في عملية طرح المتاجر .وقد طور فريق تطوير األعمال لدى المجموعة ونفذ عملية اختيار منضبطة
للمتاجر يسعى من خاللها لضمان مراجعة كل موقع مقترح لمتجر جديد بعناية وأن كل موقع يلبي متطلبات محددة .وتأخذ استراتيجية اختيار المتاجر
لدى المجموعة معايير مختلفة في االعتبار بما في ذلك المدينة والحي الذي يقع فيه المتجر المحتمل ،باإلضافة إلى عوامل ديموغرافية مختلفة ،بما في
ذلك الكثافة السكانية ومستويات اإلقبال المتوقعة .وعالوة على ذلك ،تأخذ المجموعة في االعتبار قرب كل متجر محتمل من المتاجر األخرى التي تديرها
المجموعة ،ووجود العالمات التجارية لمطاعم الخدمة السريعة والمنافسين المباشرين اآلخرين .وتأخذ المجموعة ً
أيضا في اعتبارها الموقع والرؤية
وإمكانية الوصول وتصميم المساحات التي تعمل فيها متاجرها المحتملة.
بنا ًء على هذه المعلومات المحددة ،تجري فرق تطوير األعمال تحليالت المبيعات المحتملة (متوسط مبيعات الوحدات األسبوعية ،واألرباح قبل اقتطاع
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء على مستوى المتجر وفترة االسترداد على االستثمار األولي) والتي يتم خاللها وضع معلومات المناطق والقبول
اإلقليمي والمجتمعي في االعتبار.
تراقب المجموعة مبيعات متاجر النظام على أساس يومي وتتفاعل مع الفرص المتاحة لزيادة إمكانات المبيعات أو كفاءات المتجر .وتستخدم المجموعة
أسلوب «تقسيم» المتاجر – والذي يتضمن فتح متجر إضافي داخل نفس منطقة متجر قائم أو في منطقة متداخلة – في حالة وجود زيادة كثافة األسر،
أو زيادة دخل األسر ،أو زيادة الطلب عن العرض.

4-12ضمان الجودة ومراقبتها
تلتزم المجموعة تجاه مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن بالحفاظ على رقابة صارمة على عملية إعداد المنتج وتوصيله
بالكامل لضمان سالمة المنتج واالمتثال التنظيمي ومعايير الجودة .ويقيم مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن مستودعات
المؤن التابعة للمجموعة وكذلك متاجرها ومنتجاتها ،باإلضافة إلى خضوع موردي المجموعة لعملية موافقة مسبقة وفحص شاملة.
نتيجة لذلك ،حافظت المجموعة على الضوابط الصارمة للموردين ،والتحليالت المعملية للمنتجات ،وأنظمة المراقبة في المتاجر ،والتدريب على مناولة
األطعمة ،وأنظمة سالمة األطعمة في مستودعات المؤن .وحصلت المجموعة ً
أيضا على شهادات نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة ،والتي
تشكل معايير دولية تحدد متطلبات الرقابة الفعالة على سالمة األطعمة.
فحصا لجميع متاجر النظام على أساس شهري ،وتراقب أداء كل متجر من حيث تلبية المعايير في
تُجري فرق مراجعة تقييم العمليات لدى المجموعة
ً
الفئات التالية :المنتج والخدمة والصورة واألمن والتعقيم .وتتحقق فرق مراجعة تقييم العمليات لدى المجموعة من االمتثال إلجراءات التشغيل والمعايير
المطلوبة من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن باإلضافة إلى المعايير األخرى التي تطبقها المجموعة .وباإلضافة إلى
ذلك ،تقدم فرق مراجعة تقييم العمليات المشورة بشأن تشغيل متاجر النظام الفردية .ولتشجيع اتباع معايير عالية ،تُمنح جوائز تحفيزية خاصة لموظفي
المتجر الذين يحصلون على درجات عالية في مراجعة تقييم العمليات ،وعلى النقيض من ذلك ،يخسر موظفي المتجر ،الذين يحصلون على درجات
منخفضة في مراجعة تقييم العمليات ،مكافآت المبيعات.
تُجري فرق مراجعة تقييم العمليات تدقيقها باستخدام زنبوت (( )Zenputولمزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 3-13-4البنية التحتية
للمؤسسات والتقنية» من هذه النشرة).
فيما يخص دومينوز على وجه التحديد ،تلتزم المجموعة لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بأن تقوم شركة مستقلة ،مثل إن إس إف إنترناشونال
( ،)NSF Internationalلتقديم حلول التدقيق وإدارة المخاطر لكل متجر ،لضمان االمتثال لجميع السياسات المتعلقة بالصحة العامة والبيئة.
وتضمن هذه الخدمة أعلى مستوى من الجودة ويتم تحقيق سالمة األطعمة من المزرعة إلى المتجر من خالل إرساء ثقافة التحسين المستمر في
جميع أنحاء المجموعة.
4 -12-1المتاجر
يتعين على جميع متاجر المجموعة االلتزام بإجراءات ومتطلبات التشغيل الموحدة الصارمة التي تعتقد المجموعة أنها ضرورية لصورة عالمتها التجارية
ونجاحها .ومن المتوقع أن تعمل متاجر المجموعة ،التي يتم تشغيلها تحت عالمتي دومينوز ودانكن التجاريتين ،بأعلى معايير الجودة .ولذلك ،تولي
المجموعة تركيزًا كبي ًرا على ضمان الحفاظ على هذه المعايير في جميع عملياتها.
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4 -12-2خدمة العمالء
تدرك المجموعة بأن تقديم خدمة عمالء ممتازة هو مفتاح النجاح .ولذلك ،يقع رضا العمالء في صميم العالمات التجارية للمجموعة ،والذي تم تعزيزه
بصورة أكبر من خالل ابتكاراتها في المنتجات ونموذج األعمال متعدد القنوات وقدرات التسويق .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم تدريب موظفي المجموعة على
تقديم خدمة استثنائية وكرم الضيافة لعمالئها قبل أي معاملة وخاللها وبعد انتهائها ،بما يتجاوز توقعاتهم عند كل نقطة تواصل .وقد استثمرت المجموعة
ً
أيضا بدرجة كبيرة في االستبيانات واألدوات التي تساعد في مراقبة رضا العمالء وتقديم المالحظات لإلدارة التخاذ التدابير التصحيحية في الوقت
المناسب لضمان أن يشعر كل عميل بالسعادة.
4 -12-3توصيل الطلبات
تسعى المجموعة لضمان أن تحافظ باستمرار على أعلى معايير توصيل الطلبات ،مما يضمن توصيل طلبات عمالئها بسالسة وفي الوقت المناسب.
وتسعى المجموعة جاهدة لتحقيق عمليات توصيل أسرع وأسهل لعمالئها على الدوام .وتقدم قدرات ومنصة المجموعة عبر اإلنترنت العديد من الفوائد
الملموسة ،بما في ذلك سهولة الطلب ،وارتفاع وتيرة الطلب ،وتقليل تكاليف العمالة في المتجر ،وزيادة والء المستهلك والوعي بالعالمة التجارية.
تسعى المجموعة جاهدة لتقديم تجربة التوصيل األكثر ابتكا ًرا وإثارة لعمالئها .وفيما يخص متاجر دومينوز ،يقدم تطبيق دومينوز للهاتف المحمول
لعمالئها تجربة تفاعلية للغاية ،مع صور للمنتجات المعروضة ،وخريطة توضح أقرب المتاجر ،واألهم من ذلك ،متتبع مباشر يوضح للعمالء مكان طلباتهم
بدقة .ويتم تسهيل تجربة التوصيل السلسة من خالل تقنيات «باث ون ( »)PathOneو «بلس ( »)Pulseو «قولو ( »)GOLOالخاصة بدومينوز (ولمزيد
من المعلومات عن تقنيات التوصيل لدى المجموعة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 13-4تقنية المعلومات» من هذه النشرة).
4 -12-4جودة المكونات
تقدم المجموعة منتجات البيتزا والكعك والقهوة والمشروبات الطازجة عالية الجودة بأسعار مغرية .ويتم إنتاج عجائن دومينوز وكعك دانكن بصورة مركزية
في مستودعات المؤن ،وتخضع جميع المكونات لفحوصات جودة متعددة في مراحل عديدة من عملية التحضير ،بد ًءا من الوصول إلى مستودعات المؤن
وحتى عرضها في واجهة المتجر .وتعتقد المجموعة أنها تقدم قائمة طعام تنافسية وقيمة مقابل المال مقارنة بمنتجات الوجبات السريعة األخرى.
وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تفي جميع المكونات ،سواء كانت من مصادر محلية أو مختارة دول ًيا ،بمجموعة من المواصفات التي وضعتها المجموعة،
يليها تقييم مستمر لضمان ثبات جودة المكونات.
باإلضافة إلى ذلك ،تسعى المجموعة دائ ًما إلى الحصول على مكونات لذيذة وعالية الجودة بطرق مسؤولة ،من خالل شركاء معتمدين ومص ّدق عليهم،
مع األخذ في االعتبار مصدر المكونات وطرق حمايتها ،وتدرك المجموعة أن جميع هذه العوامل أساسية لالحتفاظ بالعمالء .وتستخدم المجموعة دائ ًما
مكونات عالية الجودة وتعدها من خالل تطبيق إجراءات التشغيل الموحدة ،المنصوص عليها من قبل كل من عالمتي دومينوز ودانكن التجاريتين ،لتقديم
طعام لذيذ لعمالئها في نهاية المطاف.
4 -12-5الموردين الخارجيين
تتبع مراكز سلسلة التوريد لدى المجموعة معيا ًرا قو ًيا يضمن سالمة وجودة اإلنتاج والتخزين ومناولة المكونات ،ومن أجل ضمان أنها تزود عمالئها
باستمرار بأعلى جودة لألطعمة والمشروبات ،تعتمد المجموعة عملية صارمة في اعتماد الموردين ،وهي انتقائية للغاية في اختيار المكان الذي تشتري
مكوناتها منه ،بما يتوافق مع معايير دومينوز ودنكن العالمية .ولدى المجموعة ً
أيضا موردين متعددين لبعض المنتجات التي تقدمها ،لضمان استمرارية
األعمال في حالة حدوث أي انقطاع لدى مورد معين .وباإلضافة إلى ذلك ،يسمح االستعانة بموردين متعددين للمجموعة بخلق التنافس بين مورديها بهدف
الحصول على أفضل سعر للمشتريات.
يتم منح عقد توريد للموردين الذين تعتمدهم المجموعة ومانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن فقط .وتقوم المجموعة
بمراجعة وتقييم برامج ضمان الجودة لمورديها من خالل ،من بين إجراءات أخرى ،الزيارات الميدانية ،وعمليات التدقيق وتقييم المنتجات من الجهات
الخارجية لضمان االمتثال لمعاييرها .وباإلضافة إلى ذلك ،أقامت المجموعة عالقة قوية وطويلة األجل مع مورديها الرئيسيين ،ولديها العديد من الموردين
للمنتجات التي تقدمها ،وكال األمرين يضمن عدم وجود اضطرابات في نموذج سلسلة التوريد للمجموعة ،ويسمح ً
أيضا للمجموعة بتوليد القدرة التنافسية
بين مورديها بهدف الحصول على أفضل سعر للمشتريات .وتساعد هذه العالقة طويلة األجل ً
أيضا في تقديم نكهات دومينوز ودانكن المألوفة لعمالء
المجموعة باستمرار.
باإلضافة الى ذلك ،تستعين المجموعة بموردين خارجيين فيما يخص مشاريع مختارة ،للسماح بإيالء مزيد من التركيز على األعمال األساسية ،وترك
المهام األخرى للمتخصصين في مجاالتهم الخاصة .ولضمان نجاح أي مورد تابع لجهة خارجية ،تعتمد المجموعة عملية اختيار شاملة لضمان )1( :نجاح
العناية الواجبة عن طريق اختيار المورد المناسب للمهمة أو المشروع المحدد؛ و( )2نجاح المشروع من خالل ضمان تقديم كل مورد بشكل جيد وفعال
ومتكامل مع النظام؛ و( )3نجاح إدارة المتعهدين من خالل تحديد طرق إلدارة كل مورد بشكل مناسب.
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4-13تقنية المعلومات
4 -13-1دومينوز
خصيصا لتلبية االحتياجات المحددة لدومينوز .ونظام
تستخدم المجموعة ،في كل متجر دومينوز تشغله ،نظام نقاط البيع «بلس ( ،»)Pulseالمصمم
ً
«بلس ( »)Pulseهو نظام تم تطويره من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ويحق للمجموعة استخدامه (ولمزيد من المعلومات عن االتفاقية التي تمنح
المجموعة حق استخدام نظام «بلس ( ،»)Pulseيُرجى مراجعة القسم رقم « 2-5-12اتفاقيات أخرى متعلقة باالمتياز» من هذه النشرة) .ونظام «بلس
( »)Pulseهو نظام متكامل يبسط عمليات المتجر من البداية إلى النهاية .ويحتوي على وحدات إلدارة بيانات العمالء ،ومعامالت المبيعات ،والعروض
والقسائم ،ومخزون المتجر وتجديده ،وحضور الموظفين ،وإعداد التقارير ،ومنع الخسائر .ويتتبع هذا النظام جميع مؤشرات األداء الرئيسية للمتجر ،بما
في ذلك وقت التحميل ،ووقت الفرن ،ووقت التوصيل ،وغير ذلك.
تستخدم المجموعة ً
أيضا نقاط القوة الرقمية لدومينوز ،بما في ذلك نظام منصة التجارة اإللكترونية «قولو ( »)GOLOالخاص بدومينوز .ويتكامل «قولو
( »)GOLOمع «بلس ( »)Pulseويكمل جميع جوانبه ،ويوفران م ًعا منصة رقمية قوية وفعالة .ويتم استخدام «قولو ( »)GOLOفي أكثر من أربعين ()40
سو ًقا مختلفة من أسواق دومينوز حول العالم .ويعمل «قولو ( »)GOLOعبر متصفحات المواقع اإللكترونية والهاتف المحمول ،وتطبيقات الهاتف المحمول،
ومراكز االتصال (ولمزيد من المعلومات حول االتفاقية التي تمنح المجموعة حق استخدام نظام «أولو» ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-5-12اتفاقيات
أخرى متعلقة باالمتياز» من هذه النشرة).
يلعب التوصيل دو ًرا أساس ًيا في نجاح دومينوز .ولذلك ،استثمرت المجموعة وط ّورت تطبيق «باث ون ( ،»)PathOneوهو تطبيق تعقب لنظام تحديد
المواقع العالمي (جي بي إس) .ويوفر «باث ون ( »)PathOneتحسين مسار متقدم ،وإرساالً آل ًيا ،وتتب ًعا في الوقت الفعلي لألسطول وتحليالت قوية،
وبالتالي يوفر قوة إضافية لعمليات التوصيل المتطورة للمجموعة .ويعد توفير ميزات مثل اإلشعارات التلقائية عبر الرسائل النصية القصيرة ،وتتبع
السائقين في الوقت الفعلي ،وإثبات التوصيل ،ومجموعات مالحظات العمالء ،أدوات ستساعد في تحسين كل تجربة توصيل.
تستثمر المجموعة ً
أيضا في تحسين قاعدة بيانات عمالئها من خالل استخدام التقنيات الجديدة التي تعمل على تتبع تفضيالت العمالء المختلفة ،وبالتالي
تحسين اإلنفاق التسويقي للمجموعة ،وذلك باإلضافة إلى تعزيز والء العمالء.
4 -13-2دانكن
أبرمت المجموعة ،فيما يخص عمليات دانكن الخاصة بها ،شراكة مع فودكس ( ،)Foodicsمدير نظام نقاط البيع الرائد ومقدم خدمات المطاعم في منطقة دول
مجلس التعاون .ويعد نظام نقاط البيع الفعال أم ًرا أساس ًيا إلدارة عمليات المتجر وضمان االنسجام في عمليات المتجر .ونظام نقاط البيع الذي تستخدمه متاجر
دانكن التابعة للمجموعة هو نظام قائم على السحابة ويتطلب أدنى حد من جهد موظفي دانكن إلدارة منصة دانكن ،والذي يتكامل بسهولة ،عبر خدمات المواقع
اإللكترونية وواجهات برمجة التطبيقات ،مع نظام تخطيط موارد المؤسسة لدى المجموعة ،والذي بدوره يدير أنشطة األعمال اليومية مثل المحاسبة والمشتريات.
استثمرت المجموعة ً
أيضا ،كجزء من استراتيجيتها المستمرة لتطوير األعمال الرقمية والتجارة اإللكترونية ،في تطبيق للهاتف المحمول يسمح للعمالء
بتصفح قائمة دانكن والطلب مباشرة من متاجر دانكن واستالم الطلب بشكل أسرع .وباإلضافة إلى ذلك ،يتضمن تطبيق الهاتف المحمول برنامج والء
يشتمل على مكافآت جذابة للعمالء الذين لديهم والء للشركة .ويساهم تطبيق دانكن للهاتف المحمول في بناء وإثراء قاعدة بيانات لعمالء دانكن ،وبالتالي
يسمح للمجموعة بتحسين إنفاقها التسويقي لمطابقة تفضيالت العمالء.
4 -13-3البنية التحتية للمؤسسات والتقنية
تركز المجموعة بشدة على قوة بنيتها التحتية للتقنية ،وبدأت في دمج منصة سحابية قوية في عام 2016م مع أمازون كالود (أيه دبليو إس) (Amazon
 .))Cloud (AWSوبمساعدة أمازون كالود (أيه دبليو إس) ( ،))Amazon Cloud (AWSتمكنت المجموعة من تحسين العديد من تطبيقاتها الخلفية
وبنيتها التحتية .ولذلك ،يساعد النظام السحابي المتقدم الذي تستخدمه المجموعة في زيادة الكفاءة وإنشاء بنية تحتية أقوى لعملياتها الشاملة.
باإلضافة إلى ذلك ،تستخدم المجموعة برنامج أوراكل لتخطيط موارد المؤسسات لمكتبها اإلداري .ويعد برنامج أوراكل لتخطيط موارد المؤسسات
التطبيق األساسي الذي تستخدمه المجموعة إلدارة مواردها المالية وسالسل التوريد والموارد البشرية لديها .ويستند البرنامج إلى منصات البيانات
الرئيسية المركزية لمتاجر المجموعة وموظفيها ومتعهديها واتفاقيات اإليجار من بين الجوانب الرئيسية األخرى لعملياتها.
باإلضافة الى ذلك ،بهدف تحسين وتتبع زيارات المتجر ،عقدت المجموعة شراكة مع زنبوت ( .)Zenputوباستخدام زنبوت ( ،)Zenputيتسنى
للمجموعة القدرة على توحيد زيارات المتاجر من قبل عمالئها ويمكنها ضمان نفس المستوى من المراقبة في جميع متاجر دومينوز ودانكن التي تشغلها
المجموعة .ويغطي زنبوت ( )Zenputالصيانة الوقائية ،والتدريب ،وعمليات تدقيق الصحة والسالمة ،ومنع الخسائر في عمليات متاجر المجموعة .ومن
خالل االستفادة من زنبوت ( ،)Zenputيتسنى للمجموعة القدرة على توحيد زيارات المتاجر من قبل عمالئها ويمكنها ضمان نفس مستوى المراقبة في
جميع متاجر دومينوز ودانكن التي تشغلها المجموعة .وباستخدام زنبوت ( ،)Zenputتغطي المجموعة قوائم فحص الصيانة الوقائية ،والتدريب ،وعمليات
تدقيق مراجعة تقييم العمليات ،وتقارير منع الخسائر في عمليات متاجر المجموعة.
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4-14المبيعات والتسويق
تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية للمجموعة في قدرتها على االستفادة من الخبرة التسويقية والعالمات التجارية المعترف بها عالم ًيا المرتبطة بعالمتي
دومينوز ودانكن .وتتمثل األهداف الرئيسية لوظيفة المبيعات والتسويق لدى المجموعة في دفع الطلبات على جميع قنوات التوزيع والطلب ،والترويج
لعالمتها التجارية القوية بالفعل ،ودفع دخول عمالء جدد عبر اإلنترنت ،وزيادة مبيعات المتاجر بصورة ديناميكية .وتستفيد المجموعة بشكل كبير من قوة
عالمتي دومينوز ودانكن التجاريتين والمبادرات الترويجية العالمية التي يقوم بها مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن .ومن
خالل نهج للتسويق متعدد القنوات ،قامت المجموعة ببناء صورة قوية للعالمة التجارية مما أدى إلى أن تكون دومينوز ودانكن عالمتين تجاريتين رائدتين
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،ودفعت أكثر من  1.6مليون زائ ًرا لزيارة موقع دومينوز اإللكتروني وتطبيق الهاتف المحمول ،وأكثر
من  9.5ألف زائ ًرا لزيارة موقع دانكن اإللكتروني وتطبيق الهاتف المحمول شهر ًيا.

4-15الموظفون
4 -15-1الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية
-

أالشركة

يوضح الجدول اآلتي عدد موظفي الشركة بحسب فئات النشاط الرئيسية وبحسب نسب السعودة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
و2020م و2021م:
	  (4-25):لودجموظفو الشركة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و 2021م
القسم

م

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

سعودي

غير سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير سعودي

اإلجمالي

337

1,426

1,763

317

1,143

1,460

532

1,024

1,556

96

100

4

85

89

2

85

87

251

60

164

224

76

152

228

10

30

40

10

28

38

391

1,442

1,813

620

1,289

1,909

1

المتاجر

2

مركز التموين

4

3

اإلدارة العامة

67

184

4

الشركة

12

32

44

420

1,738

2,158

اإلجمالي

السنة المالية 2021م

المصدر :الشركة

 -بشركة اآلمار فودز م.د.م.س

يوضح الجدول التالي عدد موظفي شركة اآلمار فودز م.د.م.س بحسب فئات النشاط الرئيسية في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
و2020م و2021م:
	  (4-26):لودجموظفو شركة اآلمار فودز م.د.م.س في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م*
م
1

القسم
اإلدارة العامة

اإلجمالي

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

السنة المالية 2021م

13

14

27

13

14

27

* لم يتم تضمين عدد الموظفين السعوديين ونسبة السعودة للشركات التابعة خارج المملكة.
المصدر :الشركة
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 -جشركة اآلمار الغذائية اإلمارات

يوضح الجدول التالي عدد موظفي شركة اآلمار الغذائية اإلمارات بحسب فئات النشاط الرئيسية في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
و2020م و2021م:
	  (4-27):لودجموظفو شركة اآلمار الغذائية اإلمارات في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
القسم

م

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

السنة المالية 2021م

330

434

690

2

4
22
716

1

المتاجر

2

مركز التموين

2

3

اإلدارة العامة

12

15

344

451

اإلجمالي

مالحظة :لم يتم تضمين عدد الموظفين السعوديين ونسبة السعودة للشركات التابعة خارج المملكة.
المصدر :الشركة

 -دشركة اآلمار الغذائية مصر

يوضح الجدول التالي عدد موظفي شركة اآلمار الغذائية مصر بحسب فئات النشاط الرئيسية في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
و2020م و2021م:
	  (4-28):لودجموظفو شركة اآلمار الغذائية مصر في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

السنة المالية 2021م

القسم

م
1

المتاجر

506

556

657

2

مركز التموين

69

58

73

3

اإلدارة العامة

15

24

25

4

الشركة

33

34

42

5

الخدمات المشتركة

28

30

32

651

702

829

اإلجمالي

مالحظة :لم يتم تضمين عدد الموظفين السعوديين ونسبة السعودة للشركات التابعة خارج المملكة.
المصدر :الشركة

 -هشركة إتش إي أي للتجارة والخدمات

يوضح الجدول التالي عدد موظفي شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) بحسب فئات النشاط الرئيسية في السنوات المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2019م و2020م و2021م:
	  (4-29):لودجموظفو شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

السنة المالية 2021م

القسم

م
1

المتاجر

211

233

267

2

مركز التموين

13

13

28

3

اإلدارة العامة

4

7

3

4

الشركة

12

14

13

240

267

311

اإلجمالي

مالحظة :لم يتم تضمين عدد الموظفين السعوديين ونسبة السعودة للشركات التابعة خارج المملكة.
المصدر :الشركة
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4 -15-2السعودة ونطاقات
تم اعتماد برنامج السعودة بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم  4040بتاريخ 1432/10/12هـ (الموافق 2011/09/10م)
والمعدل بموجب القرار رقم  182495بتاريخ 1442/10/11هـ (الموافق 2021/05/23م) ،بنا ًء على قرار مجلس الوزراء رقم  50بتاريخ 1415/05/21هـ
(الموافق 1994/10/27م) .وتم تنفيذ برنامج «نطاقات» بتاريخ 1432/10/12هـ (الموافق 2011/09/1م) مع بدء وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية في تنفيذ برنامج «نطاقات» لتشجيع المؤسسات على توظيف المواطنين السعوديين .ومن خالل برنامج «نطاقات» يتم تقييم أداء أي شركة على
أساس نطاقات (تصنيفات) محددة ،وهي النطاق البالتيني واألخضر (المنقسم إلى األخضر المنخفض والمتوسط والمرتفع) واألحمر .وتُعتبر الشركات
التي تصنف ضمن النطاقين البالتيني أو األخضر قد استوفت متطلبات السعودة وبالتالي يحق لها الحصول على عدد من المزايا ،مثل الحصول على
تأشيرات العمل وتجديدها أو تغيير مهن عمالها األجانب (باستثناء المهن المخصصة حصر ًيا للمواطنين السعوديين) .وتعتبر الشركات التي تصنف ضمن
النطاق األحمر (بسبب عدم امتثالها لمتطلبات محددة) قد خالفت متطلبات السعودة وقد تخضع لبعض التدابير الجزائية ،مثل الحد من قدرتها على
تجديد تأشيرات عمل الموظفين األجانب أو منع الموظفين األجانب تما ًما من الحصول على تأشيرات العمل أو تجديدها.
تلتزم الشركة بمتطلبات السعودة بنسبة سعودة تبلغ حوالي  %32.89وفقاً لبرنامج «نطاقات» ،كماتم تصنيف الشركة ضمن فئة «األخضر المرتفع» في
برنامج «نطاقات» .كما حصلت الشركة على شهادة سعودة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تفيد بالتزامها بمتطلبات السعودية صادرة بتاريخ
1443/08/19هـ (الموافق 2022/03/22م).
4 -15-3التدريب والتطوير
يلعب «نموذج المهارات اإلدارية» دو ًرا رئيس ًيا في عملية تطوير موظفي المجموعة .وقد حددت المجموعة ،كجزء من «نموذج المهارات اإلدارية» ،العديد
من المهارات التي تساهم في خلق ثقافة عمل وتأثير مشترك )1( :تنمية األفراد؛ و( )2التغيير واالبتكار؛ و( )3بناء العالقات؛ و( )4التوجه االستراتيجي؛
و( )5العمل الجماعي التنظيمي؛ و( )6الفريق القيادي؛ و( )7التنفيذ الفعال .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم تنفيذ عمليات الموارد البشرية مثل االختيار وتطوير
األفراد وإدارة األداء والتدريب وإدارة المواهب في جميع المجاالت.
ويقع توفير التدريب والتطوير المستمر للموظفين في صميم فلسفة نمو المجموعة .ويوفر للمجموعة الفرصة لتزويد موظفيها بالمعرفة والمهارات التي
يحتاجون إليها من أجل أداء مهامهم وواجباتهم بشكل أفضل .وقد تم تصميم برامج التدريب والتطوير عبر اإلنترنت وعلى أرض الواقع للمساعدة في تثقيف
موظفي المجموعة بشكل أفضل من خالل توفير تحديثات بشأن المهارات الحالية لتعزيز اإلنتاجية .وتؤثر المشاركة في هذه البرامج بصورة إيجابية في
أداء الموظف مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الرضا الوظيفي ،وزيادة االلتزام ،وقبل كل شيء ،االحتفاظ بأعضاء الفريق واكتشاف المواهب .وباإلضافة إلى
ذلك ،استحدثت المجموعة استبيان مشاركة سنوي لجميع موظفيها بهدف زيادة مشاركة الموظفين واالستجابة بشكل أفضل الحتياجاتهم.
تقدم المجموعة ً
أيضا لموظفيها مكافأة سنوية بنا ًء على أدائهم ،وذلك بهدف تعزيز الروح المعنوية والمشاركة واألداء .وباإلضافة إلى ذلك ،تعتمد
المجموعة «تقييم األداء السنوي» للموظف ،وهو عبارة عن مراجعة منتظمة ألداء الموظف ومساهمته اإلجمالية في المجموعة ،ويقيم مهارات الموظف
وإنجازاته ونموه أو عدمه .وتشمل «تقييمات األداء السنوية» مؤشرات األداء مثل رغبة الموظف في قبول مسؤوليات إضافية ،واالهتمام بالتنمية
الشخصية ،والمبادرة ،والمعرفة الوظيفية ،وجودة النتائج.
تركز المجموعة بشدة على تدريب وتطوير المسؤولين التنفيذيين لمتاجر دومينوز ومن أولويات المجموعة ضمان أن يعمل كل متجر لدومينوز بطريقة
فعالة ومتسقة مع الحفاظ على معايير عالية من جودة الطعام والخدمة وسالمة أعضاء الفريق .ويخضع جميع المسؤولين التنفيذيين بفريق العمليات
لبرامج تدريبية شاملة ومكثفة تركز على سالمة األطعمة والنظافة ،والمنتجات ذات الخمس نجوم ،وممارسات إدارة العمالء ،والخدمة ،وصورة العالمة
التجارية ،والسالمة واألمن ،وتعطي األولوية لها .ويتم تدريس المعايير وتعزيزها باستمرار باستخدام برامج التدريب هذه .وتستخدم المجموعة ً
أيضا
مقاييس األداء على أساس مستمر ،داخل ًيا وخارج ًيا ،فيما يتعلق بجميع متاجرها .وتقيم فرق التدقيق الداخلي والدولي لدى المجموعة المعايير التشغيلية
لضمان االستمرارية وتعزيز األداء باستمرار من خالل التدريب والتوجيه وتقديم المالحظات .وتمتلك المجموعة كذلك برامج تدريب داخلية قوية للتطوير
الوظيفي للمساعدة في تطوير وتعزيز اإلمكانات العالية من خالل مزيج من الدورات التدريبية عبر اإلنترنت والشخصية ،وبرامج التدريب «أثناء العمل»،
والتقييمات والشهادات.
تركز المجموعة ً
أيضا على تعزيز المهارات القيادية للمسؤولين التنفيذيين وكبار الموظفين .فعلى سبيل المثال ،شاركت المجموعة ،منذ عام 2016م،
بالشراكة مع شركة كلتيفيتنج ليدرشيب ( ،)Cultivating Leadershipفي إنشاء برنامج لتنمية القيادة يعزز عقلية النمو والثقة .ويشتمل البرنامج على
تقييمات القيادة ،والتدريب التنفيذي ،بما في ذلك التدريب الفردي وتدريب األقران ،وخارج المواقع عن موضوعات القيادة المختلفة .وعالوة على ذلك،
نفذت المجموعة ،منذ عام 2017م ،لوحة مواهب بنا ًء على تقييمات األداء السنوية ،وعملت على خطط التعاقب ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.
كما ف ّعلت المجموعة خطة حوافز طويلة األجل لالحتفاظ بإدارتها العليا ،التي تلعب دو ًرا رئيس ًيا في الحفاظ على نمو المجموعة ونجاحها.
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4-16المسؤولية االجتماعية
تعد المسؤولية االجتماعية محر ًكا رئيس ًيا في عمليات المجموعة التجارية .وتدرك المجموعة تأثير عملياتها التجارية في موظفيها ومساهميها والمجتمع
المحلي والبيئة ،وتضعهم في صميم قيمها التي توجه المجموعة ومديريها .ولذلك ،تبنت المجموعة عد ًدا من حمالت المسؤولية االجتماعية للشركات
للوفاء بواجبها في رد الجميل للمجتمع الذي تعمل فيه .ويرد فيما يلي أمثلة مفصلة لحمالت المسؤولية االجتماعية األخيرة التي دشنتها المجموعة بفخر
على مر السنين.
4 -16-1حملة بيتزا الخير
ً
نشطا في المجتمع من خالل رد الجميل للمجتمع واستخدام جميع الموارد إللهام اآلخرين وتمكينهم من القيام بذلك.
تؤمن المجموعة بكونها عض ًوا
ً
وقد تم إطالق حملة «بيتزا الخير» من قبل قطاع دومينوز بالمجموعة ،برؤية بسيطة تتمثل في :إثبات كيف يمكن لشخص واحد أن يحدث فرقا كبي ًرا
من خالل المساهمة بريال سعودي واحد لشراء بيتزا للمحتاجين عبر ضغطة زر واحدة .وتُجرى حملة «بيتزا الخير» بصورة مناسبة خالل شهر رمضان
المبارك  -شهر العطاء.
تعد حملة «بيتزا الخير» مبادرة خاصة بشهر رمضان المبارك ،وتتمثل فكرتها في أنه بريال سعودي واحد يمكن لألشخاص التبرع ببيتزا واحدة للمحتاجين.
وقد تم إطالق المبادرة ألول مرة خالل شهر رمضان 2019م .وكانت نتائج حملة «بيتزا الخير» األولى في عام 2019م مذهلة ،حيث تم تقديم مائة وسبعة
عشر ألف وثمانمائة وأربعة وثالثين ( )117,834بيتزا بحلول نهاية شهر رمضان.
في عام 2020م ،أغلقت الدول حدودها ،وفُرضت حالة منع التجول على األفراد ،واضطروا إلى ممارسة التباعد االجتماعي لمنع انتشار فيروس كوفيد.19-
ولذلك ،أعادت المجموعة إطالق مبادرة «بيتزا الخير» كطريقة سهلة لمواصلة فعل الخير دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.
واصلت دومينوز إطالق مبادرة بيتزا الخير كل رمضان .وفي عام 2021م ،تمتد المبادرة خارج المملكة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بهدف
تقديم وجبات الطعام للمحتاجين خالل الشهر الكريم ،بالشراكة مع مختلف المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ودعت
حملة «بيتزا الخير» جميع مطاعم البيتزا للمشاركة في المبادرة ولتقديم وجبات الطعام للمحتاجين.
4 -16-2مبادرة كوفيد19-
تدرك المجموعة الدور الكبير الذي يؤديه القطاع الصحي في مكافحة انتشار كوفيد 19-وآثاره المدمرة ،وقد تواصل قطاع دومينوز بالمجموعة ،في
المملكة مع وزارة الصحة وقامت بالتعاون معها إلبرام اتفاقية لتقديم البيتزا لمقدمي الرعاية الصحية كوسيلة للتعبير عن عميق امتنانه وتقديره للدور
الذي يواصلون أداءه .وتم تقديم بيتزا دومينوز يوم ًيا لألشخاص الذين في العزل.
باإلضافة إلى ذلك ،تم ّكن المسؤولية االجتماعية الموظفين من االستفادة من الموارد المؤسسية المتاحة لهم للعمل بما يخدم مصلحة المجتمع .وقد
تجلى ذلك بصورة أفضل في مبادرات مثل حملة «فعل الخير» التي تبنتها المجموعة باالشتراك مع بنك الطعام ،حيث ساهمت المجموعة في دعم العمالة
المؤقتة المتأثرة بجائحة كوفيد .19-وال تفيد برامج المسؤولية االجتماعية هذه المجموعة من خالل إبراز صورة إيجابية للمجتمع فحسب ،بل تساعد
ً
أيضا في رفع معنويات الموظفين ،مما يؤدي بدوره إلى زيادة اإلنتاجية في مكان العمل.
4 -16-3نبيها خضراء
في عام 2019م ،وفي اليوم الوطني السعودي  ،89أطلق قطاع دومينوز بالمجموعة في المملكة مبادرة تساهم في تحقيق إحدى رؤى المملكة لعام 2030
وهي التشجير .وكجزء من مبادرتها ،خصمت دومينوز نسبة مئوية من كل بيتزا كبيرة تُباع لزراعة شجرة في المملكة .وجاءت المبادرة بالتعاون مع جمعية
آفاق خضراء البيئية .وكان الهدف من المبادرة هو تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في هذه المبادرة تحت رسالة موحدة« :نبيها خضراء».
4 -16-4منصة إحسان
في عام 2021م ،أطلقت الحكومة السعودية منصة «إحسان» ،وهي منصة خيرية تهدف إلى التأكيد على التبرعات الخيرية وتشجيعها وتمكين القطاع غير
الربحي في المملكة .ومن خالل منصة «إحسان» يمكن تقديم التبرعات في مختلف المجاالت بما في ذلك القطاعات االجتماعية والتعليمية والصحية
والبيئية .وقد تبرعت المجموعة بحوالي خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي من خالل منصة «إحسان» دع ًما لهذه المبادرة الخيرية.

4-17استمرارية األعمال
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمال المجموعة (بما يشمل الشركة والشركات التابعة الجوهرية) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر
تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للمجموعة خالل االثني عشر ( )12شه ًرا األخيرة.
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 5.الهيكل التنظيمي للشركة
5-1هيكل الملكية في الشركة
يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل وبعد الطرح:
	  (5-1):لودجهيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح
بعد الطرح

قبل الطرح

القيمة االسمية
اإلجمالية
(بالريال
السعودي)

عدد األسهم

القيمة االسمية
اإلجمالية
(بالريال
السعودي)

نسبة
الملكية*

النسبة*

عدد األسهم

%57,124

144,666,080

%57,124

14,566,608

145,666,080

%23,429

-

-

-

-

-

-

3,000,000

%1.176
%41,699
%100

#

المساهم

1

شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه

14,566,608

2

شركة ميدو هولدينغز (كايمن) ليمتد

5,974,416

59,744,160

3

شركة ميدو العربية السعودية

4,658,976

46,589,760

%18,270

4

أسهم الخزينة**

300,000

3,000,000

%1.176

300,000

5

الجمهور

-

-

-

10,633,392

106,333,920

25,500,000

255,000,000

%100

25,500,000

255,000,000

اإلجمالي

* تم تقريب األرقام المذكورة في هذا الجدول إلى أقرب رقم صحيح.
** وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على إصدار أسهم خزينة لغرض استخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين حيث قامت بتحديد فئتين من الموظفين المشاركين في برنامج
أسهم الموظفين كالتالي :الفئة األولى :يتم منح أسهم الموظفين حسب اآلتي %25 )1( :تُستحق ( )vestفوراً بعد اإلدراج؛ ( %35 )2تُستحق ( )vestعند اكتمال سنة من تاريخ اإلدراج؛ (%40 )3
تُستحق ( )vestعند اكتمال سنتين من تاريخ اإلدراج .الفئة الثانية :يتم منح  %100من أسهم الموظفين تُستحق ( )vestفوراً بعد اإلدراج .يجدر بالذكر أنه بالنسبة للموظفين غير السعوديين
غير المقيمين في المملكة ،فسيتم توزيع المكافأة عليهم نقداً (أي أنه ستقوم الشركة ببيع األسهم الممنوحة للموظفين غير السعوديين غير المقيمين في المملكة بالنيابة عنهم بنا ًء على سعر
السهم السوقي عند تاريخ بيع األسهم وتوزيع المكافأة على الموظف المعني بشكل نقدي من متحصالت البيع) (وللمزيد من المعلومات حول برنامج أسهم الموظفين ،يرجى مراجعة القسم
رقم « 11-5أسهم الموظفين» من هذه النشرة).
المصدر :الشركة

5-2الهيكل اإلداري
يوضح الشكل التالي الهيكل اإلداري للشركة بما في ذلك مجلس اإلدارة واللجان الرقابية والوظائف التي يقوم بها أعضاء اإلدارة التنفيذية:
	  (4):لكشلاالهيكل اإلداري للشركة
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤ�ﺍﺟﻌﺔ

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  -ﺩﺍﻧﻜﻦ
ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻓ��ﻘﻴﺎ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  -ﺩﻭﻣﻴﻨﻮﺯ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻭﻣﻴﻨﻮﺯ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘ��ﺎﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻷﻓ�ﺍﺩ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

المصدر :الشركة
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5-3مجلس اإلدارة
5 -3-1تكوين مجلس اإلدارة
يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة ( )7أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث ( )3سنوات .ويحدد النظام
األساس للشركة ولوائح الحوكمة الداخلية للشركة مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة .ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة األساس على
غير ذلك .وقد بدأت الدورة الحالية لمجلس اإلدارة والتي تبلغ مدتها ثالث ( )3سنوات اعتباراً من تاريخ 1441/06/14هـ (الموافق 2020/02/08م).
يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (5-2):لودجأعضاء مجلس إدارة الشركة
نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة**

تاريخ التعيين*

م.

االسم

المنصب

الجنسية

العمر

الصفة

1

إبراهيم
عبدالعزيز
إبراهيم الج ّماز

رئيس مجلس
اإلدارة

سعودي

 44سنة

غير مستقل،
غير تنفيذي

ال يوجد

2

لبنى منصور
أحمد قناش***

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

بريطانية

 42سنة

غير مستقل،
غير تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

3

عاصم سعود
إبراهيم الج ّماز

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 45سنة

غير مستقل،
غير تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

%0.1142

4

لويز دوميكان
هلينوفسكي***

عضو مجلس
اإلدارة

بريطانية

 39سنة

غير مستقل،
غير تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

5

فيصل عمر
عباس السقاف

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 60سنة

مستقل ،غير
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1443/03/29هـ (الموافق
2021/11/04م)

6

مي محمد حمد
الهوشان

عضو مجلس
اإلدارة

سعودية

 43سنة

مستقل ،غير
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1443/03/29هـ (الموافق
2021/11/04م)

7

ديم صالح
محمد البسام

عضو مجلس
اإلدارة

سعودية

 36سنة

مستقل ،غير
تنفيذي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1443/03/29هـ (الموافق
2021/11/04م)

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

ال يوجد

%3.9747

%3.9747

1443/03/29هـ (الموافق
2021/11/04م)

ال يوجد

ال يوجد

1443/03/29هـ (الموافق
2021/11/04م)

%0.1142

1443/03/29هـ (الموافق
2021/11/04م)
1443/03/29هـ (الموافق
2021/11/04م)

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمجلس اإلدارة .وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ تعيين كل منهم في المجلس أو
في أي منصب آخر (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم رقم « 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة).
** نتجت الملكية غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة بسبب اآلتي )1( :يمتلك إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز ما نسبته  %7من شركة دل ّيل لالستثمار والتي بدورها تملك ما نسبته  %1من كل من
شركة فرزان االستثمار وشركة تالة نجد لالستثمار وشركة رامتان لالستثمار وشركة روابي شهار لالستثمار ،والتي تملك ما نسبته  %40و %20و %20و ،%20على التوالي ،من شركة عبدالعزيز
إبراهيم الج ّماز وإخوانه باإلضافة إلى ملكيته المباشرة لما نسبته  %17.325من شركة فرزان االستثمار والتي تمتلك ما نسبته  %40من شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه والتي بدورها
تملك ما نسبته  %57.124من أسهم الشركة )2( .يمتلك عاصم سعود إبراهيم الج ّماز ما نسبته  %1من شركة رامتان لالستثمار والتي تملك ما نسبته  %20من شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز
وإخوانه والتي بدورها تملك ما نسبته  %57.124من أسهم الشركة.
*** سيقدم كل من عضوي مجلس اإلدارة لبنى منصور أحمد قناش ولويز دوميكان هلينوفسكي استقالتهما من مجلس اإلدارة فور اكتمال الطرح واإلدراج ،وستقوم الشركة بدعوة الجمعية العامة
العادية النتخاب أعضاء مجلس إدارة بديلين لهما بعد اإلدراج (وللمزيد من المعلومات حول الخطوات التي ستتبعها الشركة إلتمام ذلك ،يرجى مراجعة القسم رقم « 15تعهدات الشركة بعد
اإلدراج» من هذه النشرة) .ويجدر بالذكر أنه لم يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لبنى منصور أحمد قناش ولويز دوميكان هلينوفسكي من قبل الجمعية العامة كممثلين ألي جهة اعتبارية.
المصدر :الشركة

إن أمين سر مجلس اإلدارة هو األستاذ وديع شكيب قرطباوي والذي تم تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 1443/02/01هـ (الموافق 2021/09/08م)
(ولالطالع على ملخص السيرة الذاتية له ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة»
من هذه النشرة).
يجدر بالذكر أنه ونظراً لقيام المساهمين البائعين ببيع كامل أسهمهم في الشركة من خالل عملية الطرح ،سيقوم كل من عضوي مجلس اإلدارة لبنى منصور
أحمد قناش ولويز دوميكان هلينوفسكي بتقديم استقالتهما من مجلس اإلدارة فور اكتمال الطرح واإلدراج ،حيث أنهم موظفين لدى مجموعة كاراليل والتي
يتبع لها المساهمين البائعين (وللمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم رقم « 3-1-4نظرة عامة على مساهمي الشركة» من هذه النشرة) .وبعد
اكتمال اإلدراج ،ستقوم الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية النتخاب أعضاء مجلس إدارة بديلين لهماً وفقاً للجدول الزمني الموضح في القسم رقم 15
«تعهدات الشركة بعد اإلدراج» من هذه النشرة.
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5 -3-2مسؤوليات مجلس اإلدارة
يمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين ويقوم ببذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها .وتقع
على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولية عن أعمال الشركة وإن ف ّوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته ،وفي جميع األحوال ،على مجلس
اإلدارة أن يتجنب إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.
وتكون المسؤولية الرئيسية للمجلس هو توفير رقابة فعالة على شؤون الشركة لصالح مساهميها وموازنة مصالح أصحاب المصلحة فيها ،مثل عمالئها
وموظفيها ومورديها والمجتمعات المحلية .والمجلس مسؤول عن مراجعة وضع االستراتيجيات وتنفيذها ،ومراجعة اختيار الرئيس والرئيس التنفيذي وكبار
المدراء التنفيذيين وأدائهم ومكافآتهم ،وضمان شفافية اإلبالغ والكشف عن المعلومات المالية وغير المالية ،بما في ذلك إنشاء عملية فعالة لمراجعة
الحسابات.
ومع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها ،وله
على سبيل المثال ال الحصر القيام بالتصرفات التالية بنا ًء على أحكام النظام األساس للشركة:
 أالقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة نيابة عن الشركة و/أو قبول االستئناف ضد األحكام،وقبض ما يحصل من تنفيذ األحكام.
 بالدخول في المناقصات والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة أنواع العقود واالتفاقيات والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقودتأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالت عقود تأسيس الشركات التي تكون الشركة شريكة فيها وقرارات التعديل والتي
تشمل دون حصر رفع أو تخفيض رأس المال وبنود اإلدارة وتحويل الكيان القانوني ،والتوقيع على القرارات التي تعدل تلك االتفاقيات وعقود
التأسيس والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية.
 جالتوقيع على اتفاقيات القروض والتنازل عن األولوية في سداد ديون الشركة ،واصدار كفالة التزامات لآلخرين ومنح كافة الضمانات والتعويضاتوإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة.
 دالبيع والشراء وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير. هفتح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية وفتح خطابات االعتماد ،والقبض والدفع والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضماناتالمصرفية والتوقيع على كافة األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية.
 وتعيين الموظفين والعمال وعزلهم واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد واجباتهم ومرتباتهم. زإقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانياتها السنوية. حبيع أو رهن عقارات الشركة وأصولها. طإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم مع مراعاة كون اإلبراء حق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه. يعقد القروض والتسهيالت االئتمانية مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها. كتعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وعزلهم من الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراجاإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنازل عنها.
 لتنفيذ أنشطة استثمارية تشمل االستثمار في أدوات استثمارية متعددة وفتح الحسابات االستثمارية لدى الشركات المالية واالستثمار فياألوراق المالية والصناديق االستثمارية وبيع وشراء األسهم والمساهمة في االكتتابات ،باإلضافة إلى استخدام فائض الشركة النقدي تحقيقاً
ألنشطتها االستثمارية.
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5 -3-3رئيس مجلس اإلدارة
استناداً ألحكام النظام األساس للشركة ،تتضمن صالحيات رئيس مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي:
 أتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة. ب تمثيل الشركة أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية لفض النزاعاتالعمالية ولجان األوراق التجارية ولجنة الفصل في منازعات األوراق المالية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية
وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها وبيوت المال وكافة صناديق
ومؤسسات التمويل الحكومية بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها.
 جالتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقتهاوالتي تشمل دون حصر رفع أو تخفيض رأس المال وبنود اإلدارة وتحويل الكيان القانوني والتوقيع على االتفاقيات والصكوك واإلفراغ أمام
كتاب العدل والجهات الرسمية واتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات
والكفاالت والرهون وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة الخطية.
 دالبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع والدخول في المناقصات .وذلك بعد الحصول علىموافقة مجلس اإلدارة الخطية.
 هفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة األوراق التجارية وذلك وفق تعليمات وتفويضمجلس اإلدارة.
5 -3-4أمين سر مجلس اإلدارة
تتضمن مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي:
 أتوثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه،وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت ،وحفظها في سجل خاص ومنظم ،وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن
وجدت – ،وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
 بحفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس. جتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به ،وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أيمن األعضاء اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
 دالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس. هتبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية. وعرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. زالتحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وفعال على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقةبالشركة.
 -ح التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.

 -طتنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والتسعون من الئحة حوكمة الشركات.

 يتقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.5 -3-5عقود العمل والخدمة مع أعضاء مجلس اإلدارة
لم تبرم الشركة أي عقود عمل أو خدمة مع أعضاء مجلس اإلدارة.
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5 -3-6ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة
فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة:
الجماز
	  (5-3):لودجملخص السيرة الذاتية لـ إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم
ّ
االسم

إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

العمر

 44سنة

اجلنسية

سعودي

املنصب

رئيس مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس في الهندسة الصناعية ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 1999م.
•رئيس مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة في شركة همة الريادة (إنديفر السعودية) ،وهي شركة غير ربحية سعودية ،تعمل في مجال دعم رواد
األعمال ،منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

•رئيس مجلس اإلدارة في شركة عبدالعزيز الج ّماز وإخوانه ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال االستثمار في
مختلف القطاعات ،منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة في شركة أيار العالمية للمقاوالت ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال المقاوالت،
منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
•عضو مجلس إدارة في شركة بريميوم شوكو جيفت (باتشي) ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة أمريكية ،تعمل في مجال
الشوكوال والهدايا ،منذ عام 2016م وحتى تاريخه.

املناصب احلالية

•عضو مجلس إدارة في شركة دراية المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال الخدمات االستثمارية وخدمات
التداول في األسهم ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه.
•عضو مجلس إدارة في سيدروس إنفست بنك ،وهو شركة مساهمة لبنانية ،يعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية والحلول
االستثمارية ،منذ عام 2011م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة في شركة بنشمارك العربية السعودية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال التطوير
العقاري ،منذ عام 2010م وحتى تاريخه.
•عضو مجلس إدارة في شركة عليا لالستثمار العقاري والتجاري ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية ،تعمل في مجال
االستثمار العقاري ،منذ عام 2007م وحتى تاريخه.
•رئيس مجلس اإلدارة في شركة المتحدون للشيكوال والهدايا (باتشي) ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في
مجال الشوكوال والهدايا ،منذ عام 2007م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة في شركة المصانع السعودية اللبنانية للشوكوال والسكاكر (باتشي) ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة
سعودية ،تعمل في مجال تصنيع الشوكوال ،منذ عام 2007م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة في شركة سوفانا كايمن أيلندز ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان ،تعمل في مجال
االستثمار ،منذ عام 2000م وحتى تاريخه.
•المدير التنفيذي في الشركة منذ عام 2012م وحتى عام 2021م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•نائب الرئيس في شركة عبدالعزيز الج ّماز وإخوانه ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال االستثمار في مختلف
القطاعات ،منذ عام 2003م وحتى عام 2012م.

•مدير المبيعات والتسويق في شركة الج ّماز للتوزيع ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال توريد تقنية
المعلومات ،منذ عام 1999م وحتى عام 2003م.

•مسؤول مبيعات في شركة الج ّماز للتوزيع ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال توريد تقنية المعلومات،
منذ عام 1997م وحتى عام 1999م.
المصدر :الشركة

	  (5-4):لودجملخص السيرة الذاتية لـ لبنى منصور أحمد قناش
االسم

لبنى منصور أحمد قناش*

العمر

 42سنة

اجلنسية

بريطانية

املنصب

عضو مجلس اإلدارة
•ماجستير في االقتصاد والتجارة الدولية ،جامعة جورج واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2006م.

املؤهالت العلمية

•ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة جورج واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2006م.
•بكالوريوس في إدارة األعمال ،الجامعة األردنية ،المملكة األردنية الهاشمية ،عام 2001م.
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•نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
املناصب احلالية

•عضو مجلس إدارة في نورث ستار هولدينجز ليمتد ،وهي شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال امتالك أسهم
في الشركات األخرى ،منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة في سكهون كلينيك ،وهي شركة خاصة ،تعمل في مجال المستشفيات ،منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

•مدير إداري في مجموعة كاراليل – سي إي سي بي آدفايزورز أل أل بي ،وهي شراكة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال
االستثمار ،منذ عام 2007م وحتى تاريخه.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2020م وحتى عام 2021م.

•عضو مجلس وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت إدارة في شركة النبيل للصناعات الغذائية ،وهي شركة
ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال صناعة األغذية ،منذ عام 2016م وحتى 2020م.

* ستقدم عضو مجلس اإلدارة لبنى منصور أحمد قناش استقالتها من مجلس اإلدارة فور اكتمال الطرح واإلدراج ،وستقوم الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية النتخاب عضو مجلس إدارة بديل
لها بعد اإلدراج (وللمزيد من المعلومات حول الخطوات التي ستتبعها الشركة إلتمام ذلك ،يرجى مراجعة القسم رقم « 15تعهدات الشركة بعد اإلدراج» من هذه النشرة).
المصدر :الشركة

الجماز
	  (5-5):لودجملخص السيرة الذاتية لـ عاصم سعود إبراهيم
ّ
االسم

عاصم سعود إبراهيم الج ّماز

العمر

 45سنة

اجلنسية

سعودي

املنصب

عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس في هندسة الحاسوب ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 1998م.
•عضو مجلس إدارة ممث ً
ال للقطاع الخاص في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تعمل في مجال
تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ،منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة في شركة عبدالعزيز الج ّماز وإخوانه ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال االستثمار في
مختلف القطاعات ،منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة في شركة أيار العالمية للمقاوالت ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال المقاوالت،
منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
املناصب احلالية

•الرئيس التنفيذي في شركة فاد تكنولوجيز ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية ،تعمل في مجال توريد وتوزيع حلول
تقنية المعلومات والخدمات السحابية ،منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

•الرئيس التنفيذي في شركة استثمارات التكنولوجيا ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال توريد وتوزيع
حلول تقنية المعلومات والخدمات السحابية ،منذ عام 2015م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2012م وحتى تاريخه.

•الرئيس التنفيذي في شركة الج ّماز للتكنولوجيا ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال توريد وتوزيع حلول
تقنية المعلومات والخدمات السحابية ،منذ عام 2000م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة في شركة سوفانا كايمن أيلندز ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان ،تعمل في مجال
االستثمار ،منذ عام 2000م وحتى تاريخه.
•مدير عام شركة الج ّماز للتجزئة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال مبيعات المالبس النسائية
ومالبس األطفال واالكسسوارات ،منذ عام 2007م وحتى عام 2018م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•مدير عام مؤسسة حلول الخليج لتقنية المعلومات ،وهي مؤسسة سعودية ،تعمل في مجال حلول تقنية المعلومات ،منذ عام
2003م وحتى عام 2012م.

•مدير عام مؤسسة الج ّماز ألجهزة االتصاالت ،وهي مؤسسة سعودية ،تعمل في مجال أجهزة االتصاالت ،منذ عام 2000م وحتى
عام 2004م.

المصدر :الشركة

	  (5-6):لودجملخص السيرة الذاتية لـ لويز دوميكان هلينوفسكي
االسم

لويز دوميكان هلينوفسكي*

العمر

 39سنة

اجلنسية

بريطانية

املنصب

عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية
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•تأهيل مهني (دورة الممارسة القانونية) ،كلية الحقوق ،المملكة المتحدة ،عام 2006م.
•بكالوريوس في القانون ،جامعة أكسفورد ،المملكة المتحدة ،عام 2003م.
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•عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

•مدير في شركة سيريب  3أسي أر سي المحدودة ،وهي شركة خاصة محدودة بريطانية ،تعمل في مجال أنشطة إدارة التمويل،
منذ عام 2014م وحتى تاريخه.

املناصب احلالية

•مدير في شركة سي أس بي  2أسي أر سي المحدودة ،وهي شركة خاصة محدودة بريطانية ،تعمل في مجال أنشطة إدارة
التمويل ،منذ عام 2014م وحتى تاريخه.

•مدير في شركة سي أي بي  3أسي أر سي ،وهي شركة خاصة محدودة بريطانية ،تعمل في مجال أنشطة إدارة التمويل ،منذ
عام 2014م وحتى تاريخه.

•مدير إداري في مجموعة كاراليل (سي إي سي بي أدفايزورز أل أل بي) ،وهي شراكة محدودة ،تعمل في مجال االستثمارات
وإدارة األصول ،منذ عام 2011م وحتى تاريخه.
أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2019م وحتى عام 2021م.

•مستشار قانوني في شركة كليفورد تشانس ال ال بي ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بريطانية ،تعمل في مجال المحاماة
واالستشارات القانونية ،منذ عام 2009م وحتى عام 2011م.

* ستقدم عضو مجلس اإلدارة لويز دوميكان هلينوفسكي استقالتها من مجلس اإلدارة فور اكتمال الطرح واإلدراج ،وستقوم الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية النتخاب عضو مجلس إدارة
بديل لها بعد اإلدراج (وللمزيد من المعلومات حول الخطوات التي ستتبعها الشركة إلتمام ذلك ،يرجى مراجعة القسم رقم « 15تعهدات الشركة بعد اإلدراج» من هذه النشرة).
المصدر :الشركة

	  (5-7):لودجملخص السيرة الذاتية لـ فيصل عمر عباس السقاف
االسم

فيصل عمر عباس السقاف

العمر

 60سنة

اجلنسية

سعودي

املنصب

عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

•ماجستير في إدارة األعمال ،كلية هارفرد لألعمال ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1988م.
•بكالوريوس في االقتصاد ،جامعة هارفرد ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1982م.
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

•رئيس لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
املناصب احلالية

•عضو مجلس اإلدارة في مجموعة تمر ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجاالت األدوية والخدمات الصحية
والتجميلية ومنتجات الرفاهية والعطور ،منذ عام  2021وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة في شركة األهلي المالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال خدمات إدارة األصول
والخدمات االستثمارية وإدارة الصناديق والمحافظ ،منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة في مجموعة شركات عصام خيري قباني ،وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة ،تعمل في مجال التجارة
والتصنيع والمقاوالت ،منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
•الرئيس التنفيذي للبنك األهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك األهلي السعودي) ،وهو شركة مساهمة عامة سعودية،
تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.

•عضو مجلس إدارة في شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال
صناعة الورق ،منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•عضو مجلس إدارة في شركة األهلي تكافل ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال التأمين التعاوني ،منذ عام
2014م وحتى عام 2018م.
ً
•رئيس االستراتيجية وتطور األعمال في البنك األهلي التجاري (المعروف حاليا باسم البنك األهلي السعودي) ،وهو شركة
مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 2013م وحتى عام 2018م.
•المدير المالي في البنك األهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك األهلي السعودي) ،وهو شركة مساهمة عامة سعودية،
تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 2006م وحتى عام 2013م.
•رئيس قسم االستراتيجية وإدارة األداء في البنك األهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك األهلي السعودي) ،وهو شركة
مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 2003م وحتى عام 2006م.

•مراقب مالي في الشركة السعودية للحاسبات اإللكترونية ،وهي شركة محدودة سعودية ،تعمل في مجال تقديم خدمات الحلول
التقنية ،منذ عام 2000م وحتى عام 2003م.
•رئيس قسم المجموعة المصرفية للشركات في مجموعة سامبا المالية (المعروفة حالياً باسم البنك األهلي السعودي) ،وهي
شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 1996م وحتى عام 2000م.
•رئيس قسم المجموعة المصرفية للشركات في البنك السعودي الهولندي (المعروفة حالياً باسم البنك األول) ،وهي شركة
مساهمة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 1990م وحتى عام 1991م.
•مساعد رئيس قسم المجموعة المصرفية للشركات في البنك السعودي األمريكي (المعروفة حالياً باسم البنك األهلي
السعودي) ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 1983م وحتى عام 1985م.
المصدر :الشركة
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	  (5-8):لودجملخص السيرة الذاتية لـ مي محمد حمد الهوشان
االسم

مي محمد حمد الهوشان

العمر

 43سنة

اجلنسية

سعودية

املنصب

عضو مجلس اإلدارة
•شهادة في استراتيجية الموارد البشرية في تحول المؤسسات ،كلية لندن لألعمال ،المملكة المتحدة ،عام 2012م.

املؤهالت العلمية

•شهادة سي إم أي مرخص من هيئة السوق المالية ،المملكة العربية السعودية ،عام 2010م.

•ماجستير في اإلدارة الهندسية تخصص إدارة المعرفة ،جامعة جورج واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2004م.

•بكالوريوس إدارة األعمال تخصص السلوك التنظيمي ،جامعة بوسطن ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2002م.
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

املناصب احلالية

•عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري ،وهي شركة مساهمة ،تعمل في
مجال التمويل التأجيري ،منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
•مدير الموارد البشرية في البنك السعودي الفرنسي ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات
المصرفية ،منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة وعضو في لجنة الترشيحات والتعويضات في مستشفى رعاية الرياض ومركز رعاية لطب العائلة ،وهي
شركة مساهمة ،تعمل في مجال الرعاية الطبية ،منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

•مدير إدارة الموارد البشرية في البنك األول ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ
عام 2014م وحتى عام 2018م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•العضو المنتدب ومدير إدارة الرأس المال البشري في شركة األهلي المالية ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال
تقديم خدمات األوراق المالية ،منذ عام 2007م وحتى عام 2014م.
•مستشار في اإلدارة والقيادة والتطوير في البنك األهلي التجاري (المعروف حالياً باسم البنك األهلي السعودي) ،وهو شركة
مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 2005م وحتى عام 2007م.

المصدر :الشركة

	  (5-9):لودجملخص السيرة الذاتية لـ ديم صالح محمد البسام
االسم

ديم صالح محمد البسام

العمر

 36سنة سنة

اجلنسية

سعودية

املنصب

عضو مجلس اإلدارة
•شهادة برنامج ترجمة األفكار ،جامعة هارفارد ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2011م.

املؤهالت العلمية

•شهادة كلية كولومبيا لألعمال للتعليم التنفيذي لألعمال ،كلية كولومبيا لألعمال ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2010م.

•بكالوريوس إدارة األعمال في تخصص التسويق ،الجامعة األمريكية في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،عام 2008م.
• عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
املناصب احلالية

•مؤسس شريك في شركة مدار الغذائية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال المطاعم مع الخدمة وتنظيم
الفعاليات ،منذ عام 2015م وحتى تاريخه.

•مؤسس شريك في شركة سولت المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال إدارة المطاعم ،منذ عام 2014م
وحتى تاريخه.
•مؤسس في سويتش ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال إدارة المطاعم ،منذ عام 2009م وحتى تاريخه.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•ال يوجد.

المصدر :الشركة
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	  (5-10):لودجملخص السيرة الذاتية لـ وديع شكيب قرطباوي
االسم

وديع شكيب قرطباوي

العمر

 43سنة

اجلنسية

لبناني

املنصب

أمين سر مجلس اإلدارة
•ماجستير في الدراسات القانونية الدولية ،جامعة جورجتاون ،دولة الواليات المتحدة األميركية ،عام 2000م.

املؤهالت العلمية

•إجازة في الحقوق ،جامعة القديس يوسف ،دولة لبنان ،عام 1999م.
•أمين سر مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

املناصب احلالية

•محام ومستشار قانوني ،الشريك المدير في مكتب قرطباوي وكنعان للمحاماة منذ عام 2015م .حتى تاريخه.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

• محام ومستشار قانوني في مكتب رمزي جريج وشركاه للمحاماة منذ عام  .2001حتى عام 2015م.

المصدر :الشركة

5-4لجان مجلس اإلدارة
للشركة عدد من اللجان التي تم تشكيلها من قبل الجمعية العامة ومجلس اإلدارة وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها
بفعالية باإلضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العالقة .وهذه اللجان هي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
وفيما يلي ملخص لهيكل كل لجنة ومسؤولياتها وأعضائها:
5 -4-1لجنة المراجعة
أتكوين لجنة المراجعة

-

تتكون لجنة المراجعة من ثالث ( )3أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م).
كما أعدت الشركة الئحة لجنة المراجعة والتي اعتمدتها الشركة ضمن الئحة الحوكمة الداخلية للشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/03/20هـ (الموافق
2021/10/26م) ،والمعدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/07/30هـ (الموافق 2022/03/03م) .ويوضح الجدول التالي أسماء
أعضاء لجنة المراجعة:
	  (5-11):لودجأعضاء لجنة المراجعة
#

المنصب

الصفة

فيصل عمر عباس السقاف

رئيس لجنة المراجعة

عضو مستقل

2

سيلفانو ساال تيسسيات

عضو لجنة المراجعة

عضو من خارج المجلس

3

سيلفيو دي جيروالمو

عضو لجنة المراجعة

عضو من خارج المجلس

1

االسم

المصدر :الشركة

 -بمسؤوليات لجنة المراجعة

تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:
التقارير المالية:

 1دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها ،لضمان نزاهتها وعدالتهاوشفافيتها.
 2إبداء الرأي الفني – بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومةوتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
 3دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. 4البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤولي االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. 5التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.6 -دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
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المراجعة الداخلية:

 1دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. 2دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 3الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة – إن وجدت – للتحقق من توافر الموارد الالزمةوفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها .وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي ،فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى
الحاجة إلى تعيينه.
 4التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.مراجع الحسابات:

 1التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ،بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهموشروط التعاقد معهم.
 2التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذاتالصلة.

 3مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ،وإبداءمرئياتها حيال ذلك.
 4اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. 5دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.ضمان االلتزام:

 1مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 2التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. 3مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. 4رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.إدارة المخاطر:

 1وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ،والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثهابنا ًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
2 -تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليها والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.

 3التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ،مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهراً القادمة. 4اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ،وذلكلتحديد أوجه القصور بها.
 5إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خالل إجراءات اختبارات التحمل على سبيل المثال). 6إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة. 7تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. 8ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. 9مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.	10-التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
	11-التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة ،والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
	12-مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.
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 -جملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:
	  (5-12):لودجملخص السيرة الذاتية لـ فيصل عمر عباس السقاف
االسم

فيصل عمر عباس السقاف

املنصب

رئيس لجنة المراجعة

السيرة الذاتية

يرجى مراجعة القسم رقم « 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

	  (5-13):لودجملخص السيرة الذاتية لـ سيلفانو ساال تيسسيات
االسم

سيلفانو ساال تيسسيات

العمر

 51سنة

اجلنسية

إيطالي

املنصب

عضو لجنة المراجعة

املؤهالت العلمية
املناصب احلالية

•ماجستير في إدارة األعمال ،مدرسة باكوني لإلدارة ،الجمهورية االيطالية ،عام 1999م.

•بكالوريوس في االقتصاد تخصص مالية األعمال ،جامعة باكوني ،الجمهورية االيطالية ،عام 1994م.
•عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

•المدير المالي في شركة عبدالعزيز الج ّماز وإخوانه ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال االستثمار في مختلف
القطاعات ،منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
•المدير المالي في مجموعة إم جي أتش سيستمز ،وهي شركة مساهمة مقفلة بريطانية ،تعمل في مجال االتصاالت ،منذ عام
2011م وحتى عام 2017م.

•المدير المالي في شركة سي آر اتش إيطاليا بي في ،وهي شركة مساهمة عامة إيطالية ،تعمل في مجال مواد البناء ،منذ عام
2007م وحتى عام 2011م.
أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•مدير مالي في شركة أو إم في أوفيساين ميتالورجيشي فينتشورا إس بي أيه ،وهي شركة مساهمة مقفلة إيطالية ،تعمل في
مجال منتجات الصلب ،منذ عام 2004م وحتى عام 2007م.

•مدير أوروبا محلل ومخطط مالي في شركة بيركين المير اس بي آي ،وهي شركة مساهمة مقفلة ايطالية ،تعمل في مجال علوم
الحياة ،منذ عام 2002م وحتى عام 2004م.

•محلل مالي أول في شركة ايالي ليلي إيطاليا إس آر ال ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إيطالية ،تعمل في مجال األدوية،
منذ عام 2000م وحتى عام 2002م.

•مدقق مالي في شركة برايس ووتر هاوس كوبرس ،وهي شركة مساهمة مقفلة إيطالية ،تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة
القانونية ،منذ عام 1994م وحتى عام 1998م.
المصدر :الشركة

	  (5-14):لودجملخص السيرة الذاتية لـ سيلفيو دي جيروالمو
االسم

سيلفيو دي جيروالمو

العمر

 59سنة

اجلنسية

إيطالي

املنصب

عضو لجنة المراجعة

املؤهالت العلمية
املناصب احلالية
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•شهادة في التجارة الخارجية ،غرفة التجارة في بافيا ،الجمهورية اإليطالية ،عام 1999م.
•ماجستير إدارة أعمال ،جامعة بوكوني ،الجمهورية اإليطالية ،عام 1999م.
•عضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

•مؤسس إس دي جي فور فيوتشر كومبني ،وهي إيطالية ،تعمل في مجال االستشارات اإلدارية ،منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

•المدير التنفيذي لالستدامة ورئيس إدارة المخاطر في شركة أوتوجريل إس بي أي ،وهي شركة مساهمة إيطالية ،تعمل في
مجال الطعام ،منذ عام 2018م وحتى عام 2021م.

•عضو لجنة المسؤولية االجتماعية للشركات في االتحاد الصناعي اإليطالي ،وهي جمعية إيطالية ،تعمل في مجال الصناعة،
منذ عام 2016م وحتى عام 2020م.

•عضو مجلس اإلدارة في شبكة مديري المسؤولية االجتماعية للشركات ،وهي جمعية إيطالية ،تعمل في مجال المسؤولية
االجتماعية للشركات ،منذ عام 2014م وحتى عام 2020م.

•نائب الرئيس في جمعية المراجعين الداخليين اإليطاليين ،وهي جمعية إيطالية ،تعمل في مجال المراجعة الداخلية ،منذ عام
2014م وحتى عام 2020م.
•عضو لجنة االستدامة في غرفة التجارة األمريكية اإليطالية ،وهي منظمة خاصة أمريكية غير هادفة للربح ،تعمل في مجال
العالقات التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والجمهورية اإليطالية ،منذ عام 2016م وحتى عام 2019م.

•عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الشؤون العامة في المراجعة الداخلية لالتحاد األوربي  -بروكسل ،وهي جمعية أوروبية ،تعمل
في مجال المراجعة الداخلية ،منذ عام 2012م وحتى عام 2019م.

•عضو اللجنة االستشارية العالمية في معهد المراجعة الداخلية ،وهو معهد أمريكي ،يعمل في مجال المراجعة الداخلية ،منذ
عام 2014م وحتى عام 2018م.

•عضو مجلس اإلدارة اإلشرافي لشركة أوتوجريل إس بي أي ،وهي شركة مساهمة إيطالية ،تعمل في مجال الطعام ،منذ عام
2014م وحتى عام 2018م.
أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•عضو مجلس اإلدارة اإلشرافي في شركة ألفا ريتيل ،وهي شركة محدودة ،تعمل في مجال البيع بالتجزئة للمالبس واألجهزة
والسلع الجافة واألدوات المنزلية ومحالت البقالة ،منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.

•عضو مجلس اإلدارة اإلشرافي لشركة أوتوجريل أوستريا أي جي ،وهي شركة مساهمة نمساوية ،تعمل في مجال الطعام ،منذ
عام 2014م وحتى عام 2018م.
•رئيس المراجعة التنفيذية والمسؤولية االجتماعية للشركات في مجموعة أوتوجريل ،وهي شركة مساهمة ،تعمل في مجال
الطعام ،منذ عام 2000م وحتى عام 2018م.

•عضو في مبادرة اإلبالغ العالمية لمجلس أصحاب المصلحة – هولندا (Stakeholder Council Global Reporting
 ،)Initiativeوهو منتدى عالمي ،يعمل في مجال أصحاب المصلحة ،منذ عام 2011م وحتى عام 2017م.

•مراجع أول بقسم عمليات المراجعة في شركة إي إن آي إس .بي .أي ،.وهي شركة مساهمة إيطالية ،تعمل في مجال الطاقة،
منذ عام 1996م وحتى عام 2000م.

•مراجع أول بقسم عمليات المنطقة في شركة ميرلوني دومستيك أبليانسيس ،وهي شركة مساهمة ،تعمل في مجال التوزيع
بالجملة لألجهزة الكهربائية وأجهزة التلفزيون والراديو ،منذ عام 1994م وحتى عام 1996م.

•مراجع أول في شركة ثري إم مينيسوتا مانيفاكتشارينج ( ،)3M Minnesota Manufacturingوهي شركة مساهمة ،تعمل
في مجال المواد الالصقة ،والصفائح ،وشرائح ساحج المعدنية ،ومنتجات طب األسنان ،والمواد اإللكترونية والمنتجات الطبية،
ومنتجات العناية بالسيارات ،منذ عام 1992م وحتى عام 1994م.

•مراجع في شركة ثري إم مينيسوتا مانيفاكتشارينج ( ،)3M Minnesota Manufacturingوهي شركة مساهمة ،تعمل في
مجال المواد الالصقة ،والصفائح ،وشرائح ساحج المعدنية ،ومنتجات طب األسنان ،والمواد اإللكترونية والمنتجات الطبية،
ومنتجات العناية بالسيارات ،منذ عام 1991م وحتى عام 1992م.

•مشرف مالي في شركة كوب لومبارديا ،وهي شركة تعاونية إيطالية ،تعمل في مجال البضائع العامة ،منذ عام 1988م وحتى عام
1990م.
المصدر :الشركة

5 -4-2لجنة الترشيحات والمكافآت
-

أتكوين لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة ( )3أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/04/11هـ (الموافق 2021/11/16م).
كما أعدت الشركة الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي اعتمدتها الشركة ضمن الئحة الحوكمة الداخلية للشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير
العادية بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/03/20هـ (الموافق
2021/10/26م) والمعدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/07/30هـ (الموافق 2022/03/03م) .ويوضح الجدول التالي أسماء
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
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	  (5-15):لودجأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
#

المنصب

الصفة

االسم

1

مي محمد حمد الهوشان

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو مستقل

2

إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو تنفيذي

3

أكرم األحمدي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو من خارج المجلس

المصدر :الشركة

 -بمسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:
1 -اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

 2التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه أو إعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ،مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقتإدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.
 3إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. 4تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. 5المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. 6مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 7التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 8وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.9 -وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

	10-تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 -جملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
	  (5-16):لودجملخص السيرة الذاتية لـ مي محمد حمد الهوشان
االسم

مي محمد حمد الهوشان

املنصب

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيرة الذاتية

يرجى مراجعة القسم رقم « 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

الجماز
	  (5-17):لودجملخص السيرة الذاتية لـ إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم
ّ
االسم

إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز

املنصب

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

السيرة الذاتية

يرجى مراجعة القسم رقم « 6-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

	  (5-18):لودجملخص السيرة الذاتية لـ أكرم األحمدي
االسم

أكرم األحمدي

العمر

 40سنة

اجلنسية

سعودي

املنصب

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
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•ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة ويسكونسن وايت ووتر ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2013م.

•شهادة دراسات عليا في الموارد البشرية ،جامعة ويسكونسن وايت ووتر ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2013م.

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس في اآلداب تخصص علم نفس ،جامعة الملك عبدالعزيز ،المملكة العربية السعودية ،عام 2006م.
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

املناصب احلالية

•الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية في مشروع بنك دراية الرقمي ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية (تحت
التأسيس) ،تعمل في مجال الخدمات المالية ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
•رئيس إدارة الموارد البشرية  -التطوير واالستقطاب في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ،وهي شركة مساهمة مدرجة
سعودية ،تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 2019م وحتى عام 2020م.

•مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالسعودية في شركة المنتجات الحديثة ،وهي شركة سعودية متضامنة مع بروكتر آند قامبل
العالمية ،تعمل في مجال المواد االستهالكية ،منذ عام 2014م وحتى عام 2019م.
•مدير إقليمي الموارد البشرية اإلقليمي للهند ،والشرق األوسط ،وأفريقيا في شركة المنتجات الحديثة ،وهي شركة سعودية
متضامنة مع بروكتر آند قامبل العالمية ،تعمل في مجال المواد االستهالكية ،منذ عام 2016م وحتى عام 2019م.

•مدير التطوير والتدريب بالسعودية والعالقات الحكومية في شركة المنتجات الحديثة ،وهي شركة سعودية متضامنة مع بروكتر
آند قامبل العالمية ،تعمل في مجال المواد االستهالكية ،منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•أخصائي أول في رأس المال البشري في شركة الدارة الطبية ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في المجال الطبي ،في عام
2014م.
•أستاذ مساعد في اإلدارة في جامعة ويسكونسن وايت ووتر ،وهي جامعة أمريكية ،تعمل في مجال التعليم العالي ،منذ عام
2013م وحتى عام 2014م.
•مساعد مدير الموارد البشرية للمنطقة الغربية في شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي) ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة
سعودية ،تعمل في مجال االتصاالت ،منذ عام 2007م وحتى عام 2010م.

•ممثل خدمات العمالء لشركة مستشفيات ومراكز مغربي ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال الخدمات
الطبية ،منذ عام 2004م وحتى عام 2005م.
المصدر :الشركة

5-5اإلدارة التنفيذية
تتألف اإلدارة التنفيذية للشركة من فريق يتمتع بالخبرات والمهارات الالزمة إلدارة الشركة بإشراف مجلس اإلدارة ،ويقوم الرئيس التنفيذي بتسيير األعمال
اليومية للشركة وفقاً للتوجيهات والسياسات التي يحددها مجلس اإلدارة لضمان تحقيق الشركة ألهدافها المحددة من قبل مجلس اإلدارة.
5 -5-1أعضاء اإلدارة التنفيذية
يوضح الجدول التالي تفاصيل أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:
	  (5-19):لودجاإلدارة التنفيذية للشركة
المنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين في
المنصب

تاريخ االلتحاق
بالعمل لدى الشركة

األسهم التي
يملكها قبل
الطرح

األسهم التي
يملكها بعد
الطرح

إيطالي

 49سنة

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1437/01/04هـ
(الموافق
2015/10/17م)

ال يوجد

ال يوجد

 37سنة

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1436/07/08هـ
(الموافق
2015/04/26م)

ال يوجد

ال يوجد

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1435/10/08هـ
(الموافق
2014/08/04م)

ال يوجد

ال يوجد

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1433/08/11هـ
(الموافق
2012/07/01م)

ال يوجد

ال يوجد

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1435/12/21هـ
(الموافق
2014/10/15م)

ال يوجد

#

االسم

.1

فيليبو لوسيانو
سغاتوني

الرئيس التنفيذي

.2

ياسر وضاح واصف
المصري

الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية

أردني

.3

خالد بن أحمد بن
عثمان الحقيل

المدير التنفيذي
للتقنية

سعودي

 38سنة

.4

خالد علي أنور سيد
أحمد

الرئيس التنفيذي
للعمليات | دانكن –
شمال إفريقيا

مصري

 55سنة

.5

إبراهيم بن
عبدالرحمن بن
إبراهيم السحيباني

الرئيس التنفيذي
للعمليات | دومينوز
– المملكة العربية
السعودية

سعودي
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المنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين في
المنصب

تاريخ االلتحاق
بالعمل لدى الشركة

األسهم التي
يملكها قبل
الطرح

األسهم التي
يملكها بعد
الطرح

.6

شوبهيت ماهندرا
تاندون

الرئيس التنفيذي
للعمليات | دومينوز –
األسواق الدولية

هندي

 43سنة

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1437/05/28هـ
(الموافق
2016/03/08م)

ال يوجد

ال يوجد

.7

وليد تقي محمد
حسان

الرئيس التنفيذي
للمشتريات

مصري

 43سنة

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1432/05/28هـ
(الموافق
2011/05/01م)

ال يوجد

ال يوجد

.8

رشا عبداهلل صالح
السدحان

الرئيس التنفيذي
لشؤون األفراد
والثقافة

سعودية

 39سنة

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1442/01/13هـ
(الموافق
2020/09/01م)

ال يوجد

ال يوجد

#

االسم

المصدر :الشركة

5 -5-2أقسام اإلدارة التنفيذية
-

أاإلدارة المالية

تتولى اإلدارة المالية المهام والمسؤوليات التالية:
•إدارة ميزانيات الشركة.
•إدارة الحسابات.
•إعداد التقارير الخاصة بأرباح الشركة واإلشراف عليها.
•النظر في التكاليف والمصاريف واإليرادات ومراجعتها والتحقق منها.
•اإلشراف ومراقبة مجمل العمليات واألنشطة المالية للشركة.
•تقديم التقارير المالية.
•تحليل التقارير والبيانات المالية وتقديم النصائح بخصوص األنشطة االستثمارية واقتراح االستراتيجيات التي على الشركة اتخاذها.
•الحفاظ على المستوى المالي للشركة.
•تحليل األنشطة المالية اليومية والروتينية للشركة.
•تقديم الخطط المالية المستقبلية.
•التواصل مع المدققين والمحللين الماليين.
•مناقشة أهداف الشركة وخططها المستقبلية.
•المساهمة في عمليات التخطيط.
•عرض وتقديم الخطط اإلدارية المالية طويلة األجل.
•تحليل البيانات والمعلومات المالية.
•دراسة المنافسين في سوق العمل.
 -بإدارة التقنية

تتولى إدارة التقنية المهام والمسؤوليات التالية:
•تطوير المنتجات التقنية لخدمة العمالء والفروع.
•إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات.
•إدارة المشاريع الخاصة بالقسم.
•توعية الموظفين بأمن المعلومات.
•مراقبة األنظمة والتأكد من توافقها مع آخر مستجدات تقنية وأمن المعلومات.
•إدارة مكتب الدعم الفني للفروع والموظفين.
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 -جإدارة العمليات | دانكن – شمال إفريقيا

تتولى إدارة العمليات | دانكن – شمال إفريقيا المهام والمسؤوليات التالية:
•ضمان تحقيق الميزانية؛ إدارة ميزانية المتاجر والميزانيات لكل قسم؛ إدارة أنشطة التسويق والعروض الترويجية.
•ضمان تحقيق األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك؛ رقابة صارمة على التكاليف وتحسين المصادر؛ وضع الضوابط التشغيلية
والتسويقية.
•ضمان فتح المتاجر الجديدة حسب األوقات المتفق عليها.
•ضمان تنفيذ خطط الميزانية في الوقت المناسب والجودة وإعداد خطط الميزانية المسبقة للسنة التالية.
•وضع رؤية تجارية مفصلة وإنشاء نموذج عمل ناجح.
•إنشاء خطط الفتتاح متاجر جديدة للعام التالي.
•التأكد من حسن سير عمليات التوريد واستكشاف الفرص التي تضمن استمرارية التوريد من حيث السرعة والكمية والنوعية.
•ضمان التوافق مع معايير السوق والمعايير الدولية للعالمة التجارية.
•ضمان فعالية وسائل التواصل االجتماعية والرقمية وعلى األرض.
•إنشاء وتطوير خطط إلطالق منتجات جديدة تالئم السوق المحلي.
•وتطوير النسخة المحلية لمنتجات العالمة التجارية.

•تحديد مخاطر األعمال بشكل استباقي والتخطيط وفقاً لذلك وضمان عدم حدوث أي فشل في العمليات.
•ضمان االمتثال وعدم وجود انتهاكات في عمليات التدقيق.
•وضع خطة وخلق ثقافة التنمية الداخلية ،ووضع معايير للتقييم والترقيات في الوقت المناسب.
•تعزيز التطوير الوظيفي وتشجيع المشاركة.
•تحديد نقاط القوة والضعف لكل عضو في الفريق والعمل على تحسينها.
•تطوير وخلق ثقافات لبناء وتنمية قوة عاملة قوية ومستقرة.
•خلق ثقافة عمل تعتمد على البيانات واألرقام والتركيز على سرعة الخدمة وخلق القيمة للزبائن.
 -دإدارة العمليات | دومينوز – المملكة العربية السعودية

تتولى إدارة العمليات | دومينوز – المملكة العربية السعودية المهام والمسؤوليات التالية:
•ضمان تحقيق الميزانية؛ إدارة ميزانية المتاجر والميزانيات لكل قسم؛ إدارة أنشطة التسويق والعروض الترويجية.
•ضمان تحقيق األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك؛ رقابة صارمة على التكاليف وتحسين المصادر؛ وضع الضوابط التشغيلية
والتسويقية.
•ضمان فتح المتاجر الجديدة حسب األوقات المتفق عليها.
•ضمان تنفيذ خطط الميزانية في الوقت المناسب والجودة وإعداد خطط الميزانية المسبقة للسنة التالية.
•وضع رؤية تجارية مفصلة وإنشاء نموذج عمل ناجح.
•إنشاء خطط الفتتاح متاجر جديد للعام التالي.
•التأكد من حسن سير عمليات التوريد واستكشاف الفرص التي تضمن استمرارية التوريد من حيث السرعة والكمية والنوعية.
•ضمان التوافق مع معايير السوق والمعايير الدولية للعالمة التجارية.
•ضمان فعالية وسائل التواصل االجتماعية والرقمية وعلى األرض.
•إنشاء وتطوير خطط إلطالق منتجات جديدة تالئم السوق المحلي.
•وتطوير النسخة المحلية لمنتجات العالمة التجارية.

•تحديد مخاطر األعمال بشكل استباقي والتخطيط وفقاً لذلك وضمان عدم حدوث أي فشل في العمليات.
•ضمان االمتثال وعدم وجود انتهاكات في عمليات التدقيق.
•وضع خطة وخلق ثقافة التنمية الداخلية ،ووضع معايير للتقييم والترقيات في الوقت المناسب.
•تعزيز التطوير الوظيفي وتشجيع المشاركة.
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•تحديد نقاط القوة والضعف لكل عضو في الفريق والعمل على تحسينها.
•تطوير وخلق ثقافات لبناء وتنمية قوة عاملة قوية ومستقرة.
•خلق ثقافة عمل تعتمد على البيانات واألرقام والتركيز على سرعة الخدمة وخلق القيمة للزبائن.
 -هإدارة العمليات | دومينوز – األسواق الدولية

تتولى إدارة العمليات | دومينوز – األسواق الدولية المهام والمسؤوليات التالية:
•ضمان تحقيق الميزانية؛ إدارة ميزانية المتاجر والميزانيات لكل قسم؛ إدارة أنشطة التسويق والعروض الترويجية.
•ضمان تحقيق األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك؛ رقابة صارمة على التكاليف وتحسين المصادر؛ وضع الضوابط التشغيلية
والتسويقية.
•ضمان فتح المتاجر الجديدة حسب األوقات المتفق عليها.
•ضمان تنفيذ خطط الميزانية في الوقت المناسب والجودة وإعداد خطط الميزانية المسبقة للسنة التالية.
•وضع رؤية تجارية مفصلة وإنشاء نموذج عمل ناجح.
•إنشاء خطط الفتتاح متاجر جديدة للعام التالي.
•التأكد من حسن سير عمليات التوريد واستكشاف الفرص التي تضمن استمرارية التوريد من حيث السرعة والكمية والنوعية.
•ضمان التوافق مع معايير السوق والمعايير الدولية للعالمة التجارية.
•ضمان فعالية وسائل التواصل االجتماعية والرقمية وعلى األرض.
•إنشاء وتطوير خطط إلطالق منتجات جديدة تالئم السوق المحلي.
•وتطوير النسخة المحلية لمنتجات العالمة التجارية.

•تحديد مخاطر األعمال بشكل استباقي والتخطيط وفقاً لذلك وضمان عدم حدوث أي فشل في العمليات.
•ضمان االمتثال وعدم وجود انتهاكات في عمليات التدقيق.
•وضع خطة وخلق ثقافة التنمية الداخلية ،ووضع معايير للتقييم والترقيات في الوقت المناسب.
•تعزيز التطوير الوظيفي وتشجيع المشاركة.
•تحديد نقاط القوة والضعف لكل عضو في الفريق والعمل على تحسينها.
•تطوير وخلق ثقافات لبناء وتنمية قوة عاملة قوية ومستقرة.
•خلق ثقافة عمل تعتمد على البيانات واالرقام والتركيز على سرعة الخدمة وخلق القيمة للزبائن.
 -وإدارة المشتريات

تتولى إدارة المشتريات المهام والمسؤوليات التالية:
•العمل على تطبيق استراتيجية الشركة المرسومة وفق سياسات الشراء المعتمدة.
•وضع السياسات التي من خاللها يتم تطوير االداء وسرعه ودقه تنفيذ طلبات الشراء.
•بناء عالقات قوية مع الموردين المختلفين وعمل شراكات ناجحة على المدى الطويل.
•العمل على تلبية احتياجات الشركة من خالل التعاقد مع الموردين المعتمدين ومزودي الخدمات ذات الجودة العالية وحسب جداول التوريد
المطلوبة.
•مراقبة طلبات الشراء المختلفة ومتابعة تحويلها إلى أوامر شراء.
•التفاوض على األسعار والعقود بما يضمن الحصول على المنتجات والخدمات المختلفة بأفضل قيمة سعرية مع مراعاة اشتراطات الجودة.
•التفاوض مع الموردين على أفضل شروط للسداد بما يضمن تعظيم رأس المال العامل.
•التنسيق مع االدارة المالية من خالل تقديم المستندات الالزمة لعمليات الشراء المحلي أو االستيراد للمنتجات الواردة والقيام بتسجيلها.
•التنسيق مع االدارة المالية لسداد مدفوعات الموردين بما يضمن استمرار عمليات تدفق المنتجات والخدمات المختلفة وللحفاظ على العالقة
القوية مع الموردين.
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•التنسيق مع إدارة المستودعات للشحنات الواردة ومتابعة مواعيد التوريد لمختلف المنتجات بما يضمن استمرارية العمل.
•التنسيق مع إدارة المستودعات فيما يخص المخزون من المنتجات والكميات المطلوبة للشراء.
•التنسيق مع المخلصين الجمركيين في عمليات انهاء اجراءات فسح الشحنات الواردة عبر المنافذ المختلفة.
•التنسيق مع شركات الشحن البحري والجوي والبري المختلفة الستيراد المنتجات من مختلف دول العالم.
•تسجيل المنتجات الغذائية في منصة هيئة الغذاء والدواء.
•متابعة عمليات الفسح للشحنات الخارجية الواردة على منصة فسح.
•مراعاة االشتراطات الالزمة الستيراد المنتجات والتسجيل من خالل منصة سابر.
-

زإدارة شؤون األفراد والثقافة

تتولى إدارة شؤون األفراد والثقافة المهام والمسئوليات التالية:
•اإلعالن عن وظائف الشاغرة.
•إجراء مقابالت التوظيف.
•التوظيف.
•مراقبة احترام اإلجراءات والسياسات الداخلية.
•العمل على توفير بيئة عمل آمنة.
•الرواتب والحوافز.
•إصدار المخالصات ودفع التعويضات.
•إصدار ومتابعة االنذارات.
•حل مشاكل العمل.
•ضمان االمتثال لقوانين العمل.
•التدريب والتطوير.
•تطوير خطط التدريب.
•وضع خطط لتحسين أداء الموظفين.
•حفظ السجالت.
•تحسين أداء الشركة عبر وضع ميزانية اليد العاملة السنوية.
•تصميم خطط استراتيجية للموارد البشرية ،من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على أداء الشركة.
•العمل عن كثب مع اإلدارة والموظفين لتحسين مشاركة الموظفين ،وعالقات العمل وزيادة اإلنتاجية.
•مراجعة وتجديد السياسات واالجراءات.
5 -5-3عقود العمل مع الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية
يوضح الجدول التالي ملخص عقود العمل والخدمة المبرمة فيما بين الشركة والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية:
	  (5-20):لودجملخص عقود العمل والخدمة مع الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية
االسم
فيليبو لوسيانو سغاتوني
ياسر وضاح واصف المصري

المنصب

تاريخ العقد

مدة العقد

الرئيس التنفيذي

1442/02/29هـ (الموافق 2020/10/17م)

سنة – قابل للتجديد تلقائياً

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

1442/09/14هـ (الموافق 2021/04/26م)

سنة – قابل للتجديد تلقائياً

المصدر :الشركة
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5 -5-4ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:
	  (5-21):لودجملخص السيرة الذاتية لـ فيليبو لوسيانو سغاتوني
االسم

فيليبو لوسيانو سغاتوني

العمر

 49سنة

اجلنسية

إيطالي

املنصب

الرئيس التنفيذي

املؤهالت العلمية
املناصب احلالية

•ماجستير في إدارة األعمال واالبتكار ،كلية الفنون التطبيقية بميالن ،الجمهورية اإليطالية ،عام 1998م.

•بكالوريوس في االقتصاد ،جامعة انكونا ،الجمهورية اإليطالية ،عام 1997م.
•الرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

•نائب الرئيس والمدير المالي للمجموعة في الشركة منذ عام 2015م وحتى عام 2021م.

•مدير المراقبة للمجموعة في شركة أوتوجريل إس.بي.أي ،.وهي شركة مساهمة عامة إيطالية ،تعمل في مجال إدارة وتشغيل
المطاعم والمقاهي ،منذ عام 2012م وحتى عام 2015م.

•المدير المالي في شركة أوتوجريل إيطاليا ،وهي فرع لشركة أوتوجريل إس.بي.أي وهي شركة مساهمة إيطالية ،تعمل في
مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي ،منذ عام 2010م وحتى عام 2012م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•المدير المالي في شركة أوتوجريل جي إم بي إتش ،وهي شركة مساهمة في ألمانيا والتشيك وبولندا ،تعمل في مجال إدارة
وتشغيل المطاعم والمقاهي ،منذ عام 2009م وحتى عام 2010م.

•المدير المالي في شركة أوتوجريل أيبيريا إس.إل ،.وهي شركة مساهمة إسبانية ،تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم
والمقاهي ،منذ عام 2006م وحتى عام 2009م.

•المشرف المالي في شركة إتش أم إس هوست الدولية فرع من شركة أوتوجريل إس.بي.أي ،,وهي شركة مساهمة هولندية،
تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي ،منذ عام 2004م وحتى عام 2006م.

•مراقب أعمال في شركة أوتوجريل إس.بي.أي ،.وهي شركة مساهمة عامة إيطالية ،تعمل في مجال إدارة وتشغيل المطاعم
والمقاهي ،منذ عام 1999م وحتى عام 2004م.
المصدر :الشركة

	  (5-22):لودجملخص السيرة الذاتية لـ ياسر وضاح واصف المصري
االسم

ياسر وضاح واصف المصري

العمر

 37سنة

اجلنسية

أردني

املنصب

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
•محلل مالي معتمد ،معهد المحللين الماليين األمريكي ( ،)CFAIالواليات المتحدة األمريكية ،عام 2016م.

املؤهالت العلمية

•محاسب قانوني معتمد ،معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين األمريكي ( ،)AICPAالواليات المتحدة األمريكية ،عام
2010م.
•ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة نيويورك للتكنولوجيا ،المملكة األردنية الهاشمية ،عام 2009م.
•بكالوريوس في المحاسبة والمالية ،جامعة عمان األهلية ،المملكة األردنية الهاشمية ،عام 2007م.

املناصب احلالية

•الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
•المدير المالي في الشركة منذ عام 2015م وحتى عام 2021م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•المدير المالي في شركة فيليبس لإلنارة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال اإلنارة ،منذ عام 2012م وحتى
عام 2015م.
•مساعد مدير في مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز ( )PwCفي األردن والسعودية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل
في مجال التدقيق واالستشارات المالية ،منذ عام 2007م وحتى عام 2012م.

المصدر :الشركة
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	  (5-23):لودجملخص السيرة الذاتية لـ خالد بن أحمد بن عثمان الحقيل
االسم

خالد بن أحمد بن عثمان الحقيل

العمر

 39سنة

اجلنسية

سعودي

املنصب

المدير التنفيذي للتقنية

املؤهالت العلمية
املناصب احلالية

•ماجستير في علوم الحاسب ،جامعة واشنطن بسانت لويس ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2008م.

•بكالوريوس في علوم الحاسب ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 2005م.
•المدير التنفيذي للتقنية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة في شركة قسم العمليات التسويقية ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال التسويق
الرقمي ،منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
•مدير تقنية المطاعم في الشركة منذ عام 2016م وحتى عام 2021م.

•مدير التجارة االلكترونية في الشركة منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•المدير العام لمؤسسة خطوات المستقبل ،وهي مؤسسة خاصة سعودية ،تعمل في مجال تجارة األجهزة والبرامج وتقنية
المعلومات ،منذ عام 2010م وحتى عام 2018م.

•المدير التنفيذي لخدمات القيمة المضافة في شركة موبايلي ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال االتصاالت،
منذ عام 2012م وحتى عام 2014م.

•باحث في علوم الحاسب في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وهي مؤسسة علمية حكومية سعودية ،تعمل في مجال
العلوم والتقنية ،منذ عام 2004م وحتى عام 2012م.
المصدر :الشركة

	  (5-24):لودجملخص السيرة الذاتية لـ خالد علي أنور سيد أحمد
االسم

خالد علي أنور سيد أحمد

العمر

 55سنة

اجلنسية

مصري

املنصب

الرئيس التنفيذي للعمليات | دانكن  -شمال إفريقيا

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية ،جامعة عين شمس ،جمهورية مصر العربية ،عام 1988م.

املناصب احلالية

•الرئيس التنفيذي للعمليات | دانكن  -شمال إفريقيا في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
•المدير اإلقليمي في شركة اآلمار الغذائية مصر ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية ،تعمل في مجال إدارة وتشغيل
المطاعم والمقاهي ،منذ عام 2011م وحتى عام 2021م.

•مدير العمليات في شركة اآلمار الغذائية في مصر ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية ،تعمل في مجال إدارة وتشغيل
المطاعم والمقاهي ،منذ عام 2005م وحتى عام 2011م.

•مدير التطوير واالفتتاحات الجديدة في شركة اآلمار الغذائية في مصر ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية ،تعمل في
مجال إدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي ،منذ عام 2004م وحتى عام 2005م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•مدير تدريب في شركة اآلمار الغذائية في مصر ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية ،تعمل في مجال إدارة وتشغيل
المطاعم والمقاهي ،منذ عام 2000م وحتى عام 2004م.

•مدير إنتاج في شركة اآلمار الغذائية في مصر ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية ،تعمل في مجال إدارة وتشغيل
المطاعم والمقاهي ،منذ عام 1995م وحتى عام 2000م.
• مدير عام مطعم في الشركة الكويتية لألغذية (أمريكانا) ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية ،تعمل في مجال
المطاعم ،منذ عام 1992م وحتى عام 1995م.

•مترجم في مستشفى الملك سعود ،وهو مستشفى حكومي سعودي ،يعمل في المجال الطبي ،منذ عام 1990م وحتى عام
1992م.
المصدر :الشركة
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	  (5-25):لودجملخص السيرة الذاتية لـ إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم السحيباني
االسم

إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم السحيباني

العمر

 40سنة

اجلنسية

سعودي

املنصب

الرئيس التنفيذي للعمليات | دومينوز  -المملكة العربية السعودية

املؤهالت العلمية
املناصب احلالية

•ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال ،كلية لندن لألعمال ،المملكة المتحدة ،عام 2021م.

•بكالوريوس في إدارة األعمال ،جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية ،المملكة العربية السعودية ،عام 2014م.
•الرئيس التنفيذي للعمليات | دومينوز  -المملكة العربية السعودية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

•عضو مجلس اإلدارة في شركة سفن لخدمات السيارات (درايف سفن) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال
مراكز خدمات وصيانة السيارات ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
•رئيس العمليات | دومينوز – المملكة العربية السعودية في الشركة منذ عام 2014م وحتى عام 2021م.

•نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة طريق االمتياز التجاري لالستثمار (فران واي) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل
في مجال إدارة االمتياز التجاري ،منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•مدير تطوير األعمال في شركة المسؤولية الكبرى للدعاية واإلعالن ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في
مجال الدعاية واإلعالن ،منذ عام 2012م وحتى عام 2014م.

•مدير االتصال المؤسسي في شركة أثيل القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال إدارة االستثمار
والتطوير ،منذ عام 2006م وحتى عام 2012م.

•مدير منتج في المصنع الوطني للصناعات الغذائية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال إنتاج
المرطبات والمشروبات وتوزيعها ،منذ عام 2005م وحتى عام 2006م.

•مسؤول خدمة عمالء في شركة الخريجي للدعاية واإلعالن (ليوبرنت) ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في
مجال الدعاية واإلعالن ،منذ عام 2003م حتى عام 2005م.
المصدر :الشركة

	  (5-26):لودجملخص السيرة الذاتية لـ شوبهيت ماهندرا تاندون
االسم

شوبهيت ماهندرا تاندون

العمر

 43سنة

اجلنسية

هندي

املنصب

الرئيس التنفيذي للعمليات | دومينوز  -األسواق الدولية
•ماجستير في اإلدارة االستراتيجية ،جامعة هيدراباد (أى إس بي) ،دولة الهند ،عام 2012م.

املؤهالت العلمية

•ماجستير تنفيذي في إدارة االعمال ،جامعة جازياباد (أى إم تي) ،دولة الهند ،عام 2009م.

•ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة بيون (إس أى إم إس) ،معهد سيمبيوسيس للدراسات اإلدارية ،دولة الهند ،عام 2005م.
•دبلوم في إدارة الفنادق ،جامعة بانجالور (أى إتش إم سي تي & إيه إن) ،دولة الهند ،عام 1999م.

املناصب احلالية

•الرئيس التنفيذي للعمليات | دومينوز  -األسواق الدولية في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
•الرئيس التنفيذى للعمليات | دومينوز – دول الخليج وبالد الشام في الشركة منذ عام 2016م وحتى عام 2021م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•مدير عام في مجموعة الند مارك ،وهي شركة مساهمة مقفلة إماراتية ،تعمل في مجال األغذية والمشروبات ،منذ عام 2014م
وحتى عام 2016م.

•مدير عام التسويق لدومينوز بيتزا في شركة جوبيالنت لعمل الطعام ،وهي شركة مساهمة عامة هندية ،تعمل في مجال األغذية
والمشروبات ،منذ عام 2006م وحتى عام 2014م.

•مدير التشغيل في شركة رادها كريشنا لخدمات الضيافة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة هندية ،تعمل في مجال األغذية
والمشروبات ،منذ عام 2004م وحتى عام 2006م.
المصدر :الشركة
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	  (5-27):لودجملخص السيرة الذاتية لـ وليد تقي محمد حسان
االسم

وليد تقي محمد حسان

العمر

 43سنة

اجلنسية

مصري

املنصب

الرئيس التنفيذي للمشتريات

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة عين شمس ،جمهورية مصر العربية ،عام 1999م.

املناصب احلالية

•الرئيس التنفيذي للمشتريات في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
•مدير المشتريات واإلمداد والتموين  -السعودية في الشركة ،منذ عام 2019م وحتى عام 2021م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•مدير اإلمداد والتموين  -السعودية في الشركة ،منذ عام 2014م وحتى عام 2019م.

•مدير المشتريات في الشركة ،منذ عام 2011م وحتى عام 2014م.
المصدر :الشركة

	  (5-28):لودجملخص السيرة الذاتية لـ رشا عبداهلل صالح السدحان
االسم

رشا عبداهلل صالح السدحان

العمر

 39سنة

اجلنسية

سعودية

املنصب

الرئيس التنفيذي لشؤون األفراد والثقافة

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس في أدب اللغة اإلنجليزية واللغويات ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 2004م.

املناصب احلالية

•الرئيس التنفيذي لشؤون األفراد والثقافة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
•مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة منذ عام 2020م وحتى عام 2021م.

•شريك أعمال الموارد البشرية ،في مجموعة سيرا ،وهي شركة مساهمة عامة إماراتية ،تعمل في مجال السفر والسياحة ،منذ
عام 2019م وحتى عام 2020م.

•رئيسة قسم التوظيف في البنك السعودي لالستثمار ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال الخدمات البنكية
والمصرفية ،في عام 2018م.

أبرز اخلبرات املهنية السابقة

•مديرة الموارد البشرية ،في مكتب إرنست ويونغ ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال االستشارات ،منذ
عام 2013م وحتى عام 2018م.

•أخصائي موارد بشرية في شركة رعاية ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال إدارة المستشفيات ،منذ عام
2012م وحتى عام 2013م.

•مستشار موارد بشرية في مكتب كي بي إم جي ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال االستشارات ،منذ
عام 2008م حتى عام 2012م.

•موظف عالقات عمالء في مصرف الراجحي ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية ،تعمل في مجال الخدمات البنكية
والمصرفية ،منذ عام 2007م وحتى عام 2008م.

•موظف خدمة عمالء ،في شركة سداد ،وهي مؤسسة حكومية سعودية ،تعمل في مجال المدفوعات ،منذ عام 2004م وحتى عام
2006م.
المصدر :الشركة

5-6حاالت اإلفالس واإلعسار ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي حاالت إفالس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه
النشرة .كما ال يوجد أي حاالت إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر
مجلس اإلدارة مع ّيناً من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها.
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5-7المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة و أمين سر مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم أي مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة في أسهم وأدوات دين الشركة والشركات التابعة (إن وجدت) وأي مصلحة في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة باستثناء ما
جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم « 3-5مجلس اإلدارة» والقسم رقم « 1-5-5أعضاء اإلدارة التنفيذية» والقسم « 11-5أسهم الموظفين» والقسم رقم
« 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» والجدول « 29-5تفاصيل االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة التي ألعضاء مجلس
اإلدارة مصلحة فيها» من هذه النشرة.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه كما في تاريخ هذه النشرة ،ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة ألعمال الشركة وفقاً للمادة الثانية
والسبعون ( )72من نظام الشركات.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم مصلحة في أي
عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع على إبرامه كما في تاريخ هذه النشرة في أعمال الشركة والشركات التابعة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في
القسم رقم « 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» والجدول « 29-5تفاصيل االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة التي
ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها» من هذه النشرة.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة التي ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة مصلحة فيها (وللمزيد من المعلومات
حول هذه االتفاقيات ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة).
	  (5-29):لودجتفاصيل االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة التي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها
#

االتفاقية/التعامل

قيمة التعامالت
(بالريال السعودي)

1

تحصيل الزكاة والضرائب
مع شركة عبدالعزيز
إبراهيم الج ّماز وإخوانه

4,243,136

2

مصاريف ومدفوعات
متفرقة مع مؤسسة الج ّماز

1,814,868

3

مصاريف مع الج ّماز
للزراعة

53,707

4

شراء أصول مع حلول
الخليج

60,638

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية الذين لديهم مصلحة فيها
إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز
عاصم سعود إبراهيم الج ّماز
إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز
إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز
عاصم سعود إبراهيم الج ّماز
عاصم سعود إبراهيم الج ّماز

نوع
المصلحة

سبب المصلحة

يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة إبراهيم عبدالعزيز
مباشرة وغير إبراهيم الج ّماز وعاصم سعود إبراهيم الج ّماز
وأقاربهم نسبة ملكية في شركة عبدالعزيز
مباشرة
إبراهيم الج ّماز وإخوانه.
مباشرة

عضو مجلس اإلدارة إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم
الج ّماز هو المالك لمؤسسة الج ّماز.

يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة إبراهيم عبدالعزيز
إبراهيم الج ّماز وعاصم سعود إبراهيم الج ّماز
مباشرة وغير
وأقاربهم نسبة ملكية في شركة عبدالعزيز
مباشرة
إبراهيم الج ّماز وإخوانه والتي بدورها تملك
الج ّماز للزراعة بشكل كامل.
مباشرة

يمتلك عضو مجلس اإلدارة عاصم سعود إبراهيم
الج ّماز حلول الخليج بشكل كامل.

المصدر :الشركة

5-8مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والمزايا العينية التي منحتها الشركة والشركات التابعة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
و2020م و2021م ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة ( )5من أعضاء اإلدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة والشركات التابعة
بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية:
	  (5-30):لودجمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
بالريال السعودي
أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء اإلدارة التنفيذية بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

السنة المالية 2021م

695.909

424,958

520,912

14.741.945

13,571,840

13,644,032

المصدر :الشركة
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5-9حوكمة الشركات
اعتمدت الشركة الئحة الحوكمة الداخلية لها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) بنا ًء على اقتراح
مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/03/20هـ (الموافق 2021/10/26م) ،والمعدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ
1443/07/30هـ (الموافق 2022/03/03م) وذلك وفقاً للمادة الرابعة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات ،والتي تتضمن الئحة لجنة المراجعة وفقاً
للمادة الرابعة والخمسين ( )54من الئحة حوكمة الشركات ،والئحة لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للمادة الستين والرابعة والستين من الئحة حوكمة
الشركات .وتتضمن الئحة الحوكمة الداخلية واللوائح ذات العالقة التي أصدرتها الشركة على أحكام تتعلق باآلتي:
•حقوق المساهمين.
•مجلس اإلدارة بما في ذلك تشكيله وقواعد العضوية واجتماعات المجلس وإجراءات عمله واختصاصاته وصالحياته ومكافآته.
•لجان مجلس اإلدارة.
•اإلدارة التنفيذية.
•الرقابة والمراجعة الداخلية ومراجع الحسابات.
•اإلفصاح والشفافية.
•سياسات السلوك واألخالقيات.
•االحتفاظ بالوثائق.
تلتزم الشركة بمتطلبات الحوكمة اإللزامية المطبقة على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وفقاً لالئحة حوكمة الشركات ،باستثناء بعض
األحكام التي ال تلتزم بها الشركة حالياً نظراً لكون أسهم الشركة غير مدرجة بعد في السوق المالية وسيتم االلتزام بهذه المتطلبات فور طرح وإدراج
الشركة في السوق الرئيسية ،وهي كالتالي:
•الفقرة (أ) من المادة الثامنة والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر
أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة.
•الفقرة (ج) من المادة الثامنة والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة
الثامنة.
•الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني للشركة.
•الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للسوق
المالية والموقع اإللكتروني للشركة.
•الفقرة (ه) من المادة الخامسة عشرة والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
•الفقرة (د) من المادة السابعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم وأي تغييرات تطرأ على
عضويتهم.
•الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوراً مع بيان األسباب.

•المادة الثامنة والستين والمتعلقة بنشر الشركة إلعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق
المالية وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس.
•المادة التاسعة والثمانون ،والمادة التسعون والفقرة (ب) من المادة الحادية والتسعون ،والمادة الثانية والتسعون ،والمادة الثالثة والتسعون
والمتعلقة بسياسات اإلفصاح وإجراءاته.

5-10تضارب المصالح
ال يمنح النظام األساس للشركة أو أي من اللوائح والسياسات الداخلية أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو عرض له
فيه مصلحة جوهرية سوا ًء بصفة مباشرة أو غير مباشرة .وذلك تنفيذاً لنص المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات التي تنص على أنه ال يجوز أن
يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التعامالت والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية.
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ووفقاً لنص المادة المذكورة فإنه يتعين على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ مجلس اإلدارة بما له من مصالح شخصية في التعامالت والعقود التي تتم لحساب
الشركة ،ويفصح رئيس المجلس للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها،
على أن يكون اإلفصاح مشفوعاً بتقرير خاص من مراقب الحسابات .ويتم إثبات هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس .وال يجوز للعضو ذي المصلحة
االشتراك في التصويت على القرار الذي يطرح للتصويت في هذا الشأن .وبنا ًء على ما سبق ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
•االلتزام بالعمل وفقاً للمواد الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات ،والمواد الرابعة واألربعين والسادسة واألربعين من الئحة
حوكمة الشركات.
•عدم التصويت على العقود المبرمة مع أطراف ذي عالقة في اجتماعات الجمعية العامة إذا كانت لهم مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
•االلتزام بعدم الدخول في منافسة ضد أعمال الشركة وبأن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل سوف تتم على أساس
تنافسي وفقاً لنص المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات.

5-11أسهم الموظفين
باستثناء ما ذكر أدناه ،ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين قائمة قبل طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة .وال يملك أي من موظفي
الشركة أسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة .إال أنه يجدر بالذكر أن الشركة قد قررت وضع برنامج أسهم للموظفين بهدف تقديم حوافز لموظفي
الشركة المميزين الستقطابهم والحفاظ عليهم من أجل تحقيق أهداف الشركة .حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1443/03/29هـ
(الموافق 2021/11/04م) على وضع برنامج أسهم الموظفين يتكون من ثالثمائة ألف ( )300,000سهماً قامت الشركة بإصدارها كأسهم خزينة بموجب قرار
الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) ،كما قامت الجمعية العامة غير العادية بتفويض مجلس اإلدارة في
تحديد أحكام برنامج أسهم الموظفين بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظف إذا كان بمقابل وإتمام شراء الشركة ألسهمها وفقاً لذلك.
وبنا ًء عليه ،فقد وضع مجلس اإلدارة أحكام لبرنامج أسهم الموظفين ،وتم تحديد فئتين من الموظفين المشاركين في برنامج أسهم الموظفين حسب ما يلي:
 أالفئة األولى :تشمل هذه الفئة موظفي المجموعة الذين يتم منحهم أسهم وفق برنامج أسهم الموظفين .وقد تم تخصيص ما مجموعه مائةوواحد وثالثين ( )131,000سهم من أسهم الخزينة للفئة األولى ،كما تم تحديد الحد األقصى لألسهم التي سيتم منحها لكل موظف مشارك
ضمن هذه الفئة .وسيتم منح األسهم للموظفين المشاركين ضمن الفئة األولى حسب اآلتي %25 )1( :من مجموع الحد األقصى من األسهم
المحددة للموظف المشارك والتي تُستحق ( )vestفوراً بعد اإلدراج ؛ ( %35 )2من مجموع الحد األقصى من األسهم المحددة للموظف
المشارك والتي تُستحق ( )vestعند اكتمال سنة من تاريخ اإلدراج؛ ( %40 )3من مجموع الحد األقصى من األسهم المحددة للموظف المشارك
والتي تُستحق ( )vestعند اكتمال سنتان من اإلدراج.
 بالفئة الثانية :تشمل هذه الفئة األفراد الذين تحددهم لجنة الترشيحات والمكافآت بصفتهم مستشارين للشركة أو أعضاء اللجان الخاصة.وقد تم تخصيص ما مجموعه ثمانية وسبعين ألف ( )78,000سهم من أسهم الخزينة للفئة الثانية ،كما تم تحديد الحد األقصى لألسهم التي
سيتم منحها لكل موظف مشارك ضمن هذه الفئة .وسيتم منح  %100من األسهم المخصصة للموظفين المشاركين ضمن الفئة الثانية والتي
تُستحق ( )vestفوراً بعد اإلدراج.
كما يجدر بالذكر بأنه كما في تاريخ هذه النشرة ،لم يتم تخصيص ما مجموعه واحد وتسعين ( )91,000سهم من أسهم الخزينة ألي من فئات الموظفين بعد.
وفيما يخص الموظفين السعوديين و/أو المقيمين في المملكة ،فإنه سيتم تسوية المكافأة المستحقة ( )vested awardعلى شكل أسهم في الشركة من
خالل نقل ملكيتها لهم خالل ثالثين ( )30من تاريخ االستحقاق الموضح أعاله بالنسبة للفئة األولى وفي أقرب وقت ممكن من تاريخ االستحقاق الموضح
أعاله بالنسبة للفئة الثانية وذلك وفقاً ألحكام برنامج أسهم الموظفين المعتمد من مجلس اإلدارة .أما فيما يخص الموظفين غير السعوديين غير المقيمين
في المملكة ،سيتم توزيع المكافأة المستحقة ( )vested awardنقداً وفقاً ألحكام برنامج أسهم الموظفين المعتمد من مجلس اإلدارة (أي أنه ستقوم
الشركة ببيع األسهم الممنوحة للموظفين غير السعوديين غير المقيمين في المملكة بالنيابة عنهم بنا ًء على سعر السهم السوقي عند تاريخ بيع األسهم
وتوزيع المكافأة على الموظف المعني بشكل نقدي من متحصالت البيع) .يُحدد تاريخ بيع األسهم حسب الفئة التي ينتمي إليها الموظف المشارك في
برنامج أسهم الموظفين من غير السعوديين وغير المقيمين في المملكة ،والموضحة أعاله .فبالنسبة للفئة األولى ،سيكون تاريخ بيع األسهم حسب اآلتي:
( %25 )1من مجموع الحد األقصى من األسهم المحددة للموظف المشارك من هذه الفئة خالل ثالثين ( )30يوماً من تاريخ االستحقاق (وهو فوراً بعد
اإلدراج)؛ ( %35 )2من مجموع الحد األقصى من األسهم المحددة للموظف المشارك من هذه الفئة خالل ثالثين ( )30يوماً من تاريخ االستحقاق (وهو
عند اكتمال سنة من تاريخ اإلدراج)؛ ( %40 )3من مجموع الحد األقصى من األسهم المحددة للموظف المشارك من هذه الفئة خالل ثالثين ( )30يوماً من
تاريخ االستحقاق (وهو عند اكتمال سنتان من اإلدراج) .وأما بالنسبة للفئة الثانية ،فسيكون تاريخ بيع  %100من األسهم المخصصة للموظف المشارك من
هذه الفئة في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ االستحقاق (وهو فوراً بعد اإلدراج).
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يوضح الجدول اآلتي األسهم التي يستحقها أعضاء اإلدارة التنفيذية ضمن الفئة األولى فوراً بعد اإلدراج وفقاً لما سبق:
	  (5-31):لودجاألسهم التي يستحقها أعضاء اإلدارة التنفيذية فور ًا بعد اإلدراج
#

االسم

المنصب

األسهم المستحقة فور ًا بعد
اإلدراج

الرئيس التنفيذي

12,500

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

5,000

المدير التنفيذي للتقنية

ال يوجد

الرئيس التنفيذي للعمليات | دانكن – شمال إفريقيا

4,500

الرئيس التنفيذي للعمليات | دومينوز – المملكة العربية السعودية

5,000
5,000

.1

فيليبو لوسيانو سغاتوني

.2

ياسر وضاح واصف المصري

.3

خالد بن أحمد بن عثمان الحقيل

.4

خالد علي أنور سيد أحمد

.5

إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم السحيباني

.6

شوبهيت ماهندرا تاندون

الرئيس التنفيذي للعمليات | دومينوز – األسواق الدولية

.7

وليد تقي محمد حسان

الرئيس التنفيذي للمشتريات

3,750

.8

رشا عبداهلل صالح السدحان

الرئيس التنفيذي لشؤون األفراد والثقافة

3,750

المصدر :الشركة

وللمزيد من المعلومات حول الموظفين في الشركة وااللتزام بالسعودة ،يرجى مراجعة القسم رقم« 15-4الموظفون» من هذه النشرة.
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 6.مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات
6-1المقدمة
يقدم مناقشة وتحليل اإلدارة التالي لشركة اآلمار الغذائية («الشركة») وشركاتها التابعة («المجموعة») مراجعة تحليلية ألدائها التشغيلي ومركزها المالي
الموحد خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م .يستند هذا القسم إلى القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في
ديسمبر 2019م و2020م و2021م .تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل الشركة وتم تدقيقها وف ًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
المطبقة في المملكة العربية السعودية والمعايير والتصريحات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .تم تدقيق القوائم
المالية من قبل شركة كي بي ام جي لالستشارات المهنية (محاسبون قانونيون).
ليس لدى شركة كي بي ام جي لالستشارات المهنية وال أي من الشركات التابعة لها أو أي من موظفيها ،أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة من
شأنها أن تؤثر على استقالليتهم .أعطت شركة كي بي ام جي لالستشارات المهنية موافقتهم الخطية على اإلشارة في مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي
ونتائج التشغيل إلى دورهم كمدققي حسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
تم عرض جميع األرقام الواردة في هذا القسم بالريال السعودي وتم تقريبها إلى أقرب ألف .على هذا النحو ،إذا تم جمعها ،فقد تختلف األرقام عن االرقام
الواردة في الجداول .وبنا ًء على ذلك تستند جميع النسب المئوية السنوية والهوامش والمصروفات ومعدالت النمو السنوية المركبة إلى األرقام المقربة.
قد يحتوي هذا القسم على بيانات مستقبلية فيما يتعلق بالشركة ،بنا ًء على خطط إدارتها الحالية وتوقعاتها فيما يتعلق بنمو المجموعة ،ونتائج العمليات
والظروف المالية ،وعلى هذا النحو قد تنطوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة .قد تختلف النتائج الفعلية للمجموعة بشكل جوهري عن تلك التي تم
اإلشارة إليها أو التعبير عنها من خالل هذه التوقعات ،نتيجة لعوامل مختلفة وأحداث مستقبلية ،بما في ذلك العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم
أو في أي مكان آخر في نشرة االصدار هذه ،ال سيما تلك المنصوص عليها في القسم « 2عوامل المخاطرة».

6-2إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية
يُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم مستخرجة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة من دون تعديالت جوهرية
للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وأنه قد تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن
مجلس معايير المحاسبة الدولي المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأنه قد تم
عرض المعلوات المالية الواردة في هذا القسم بشكل يتفق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للمصدر.
يُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م.
يُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمصدر.
يُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي تغيير جوهري في المصدر.
يُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي تعديل جوهري للقوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
يُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة وشركاتها التابعة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر ( )12شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة
اإلصدار.
يُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير جوهري سلبي على المركز المالي أو التجاري للمجموعة (بما في ذلك بيع مصنع األوائل للصناعات
الغذائية في عام 2019م والتوحيد في عام 2020م) في األعوام المالية الثالث التي تسبق مباشرة طلب تسجيل وطرح األسهم الواردة بهذه النشرة وكذلك
في غضون الفترة من نهاية الفترة المشمولة في تقرير المحاسب القانوني حتى تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار.
يُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أي نية إلجراء أي تغييرات جوهرية في طبيعة أنشطة المجموعة.
ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن العمليات لم تتوقف على نحو يمكن أن يؤثر بدرجة كبيرة أو قد أثر بالفعل على وضعها المالي خالل فترة االثني عشر
( )12شهراً الماضية.
ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الوقائع الجوهرية فيما تتعلق بالمجموعة وأدائها المالي في هذه النشرة ،وأنه ال توجد أي
معلومات أو مستندات أو وقائع أخرى يؤدي عدم تضمينها إلى جعل اإلفادات أو البيانات الواردة بهذه النشرة مضللة.
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يؤكد مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة والشركات التابعة لها ليس تحت حق الخيار.
يؤكد مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد لدى المجموعة أي أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من
قيمتها.
يؤكد مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحته المجموعة يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق
مالية.

6-3التقديرات واالفتراضات المحاسبية الرئيسية

أسس اإلعداد
بيان االلتزام

تم إعداد المعلومات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة
من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
استحوذت شركة اآلمار الغذائية في  9يناير 2020م على نسبة  ٪100من األسهم وحصة التصويت في شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها.
تشتمل المعلومات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م على النتائج الموحدة وقوائم المركز المالي لشركة اآلمار فودز م.د.م.س وجميع
الشركات التابعة لها .بموجب أساس القوائم المالية المجمعة ،يتم تجميع كافة الموجودات والمطلوبات والنتائج ورأس المال واالحتياطات للمنشآت ذات
العالقة بعد استبعاد أرصدة متداخلة بين الشركات واألرباح غير المحققة .تم استبعاد كافة الحسابات والمعامالت الهامة داخل الشركة بين األعمال التي
تتألف منها الشركة في جميع السنوات المعروضة.
إن الغرض من هذه المعلومات المالية الموحدة هو توفير معلومات مالية تاريخية لألغراض العامة لمجموعة اآلمار الغذائية إلدراجها في نشرة الطرح
العام األولي واإلدراج في السوق المنظمة.
يتم عرض المعلومات المالية للعمليات غير المستمرة (شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية ،والتي تم استبعادها في مايو 2019م) على أساس مجموعة
االستبعاد في المعلومات المالية الموحدة .إن استبعاد الشركات التابعة أو وقف قسم مادي من األعمال ينعكس من خالل تحليل منفصل بين األعمال
المستمرة واألعمال المستبعدة أو غير المستمرة.
استحوذت المجموعة في  23يناير 2020م على نسبة  ٪49من األسهم وحصة التصويت في شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات  -المغرب .وتمنح اتفاقية
شراء األسهم الشركة المستحوذة السيطرة على السياسات التشغيلية والمالية للشركة التابعة .تشتمل المعلومات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م على النتائج الموحدة وقوائم المركز المالي لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) من  23يناير 2020م.
أسس القياس

تم إعداد المعلومات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء خطة المنافع المحددة التي يتم قياسها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية
باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة والشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية .باإلضافة إلى ذلك،
يتم إعداد المعلومات المالية الموحدة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي.
االستمرارية

لمواجهة تفشي جائحة كوفيد«( 19-فيروس كورونا») في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى ،فقد كانت المجموعة تراقب عن كثب مدى
تأثير فيروس كورونا أعمال المجموعة واتخذت إجراءات طارئة .تشمل هذه اإلجراءات الطارئة القيام بالمراقبة المنتظمة للتدفقات النقدية واستخدام
التسهيالت غير المسحوبة للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل .وستُبقي المجموعة اإلجراءات الطارئة قيد المراجعة رهناً بتطور الوضع .وفيما يتعلق
بأعمال المجموعة ،فلم يتسبب تفشي هذه الجائحة في حدوث تعطل كبير في العمل حيث أن العمل كان يتم وأن األنشطة التشغيلية مستمرة خالل السنة.
ومع ذلك ،فال يزال تأثير تفشي هذه الجائحة يخضع لمستويات كبيرة من عدم التأكد ،مع مجموعة كاملة من التداعيات المحتملة غير المعروفة.
تتوقع اإلدارة أنها ستستمر بتحقيق أداء مالي وتدفقات نقدية إيجابية للمجموعة من خالل طلب العمالء المستمر والمتزايد باإلضافة إلى تنفيذ اإلجراءات
الالزمة لتوفير التكاليف عند الحاجة .وبنا ًء على المعلومات المتوفرة والتحسن في األداء المالي في السنة الحالية ،تتوقع اإلدارة تحسناً إضافياً في
التدفقات النقدية في الفترات الالحقة وهي واثقة بأن لدى المجموعة الموارد الكافية لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور .وعليه ،فقد تم إعداد
هذه المعلومات المالية الموحدة على أساس استمرارية.
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عملة العرض والنشاط

تم عرض المعلومات المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للمجموعة .تم تقريب كافة المبالغ ألقرب ألف ريال سعودي ،ما
لم يذكر خالف ذلك .راجع «السياسات المحاسبية الهامة» لترجمة العمليات األجنبية.
السياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في المعلومات المالية الموحدة ,بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها في
«التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة».
أسس التوحيد والتجميع

تشتمل المعلومات المالية الموحدة على المعلومات المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليها الشركة (الشركات التابعة لها) (يتم ذكرها مجتمعة لغرض
القوائم المالية الموحدة باسم «المجموعة») على أساس موحد ومجمع وفقاً ألساس اإلعداد المبين في «أسس اإلعداد».
وتتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة:
 أالسيطرة على الشركة المستثمر فيها؛ بالتعرض لمخاطر ،أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها؛ و جالمقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.يجب استيفاء جميع هذه الضوابط الثالثة حتى يتمكن المستثمر من السيطرة على الشركة المستثمر فيها.
المعامالت المستبعدة عند التوحيد والتجميع

يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات داخل المجموعة بالكامل عند التوحيد والتجميع .تقوم المجموعة بالمحاسبة عن تجميع
األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عندما تستوفي مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها تعريف األعمال وانتقال السيطرة إلى المجموعة.
عند تحديد ما إذا كانت مجموعة معينة من األنشطة والموجودات تمثل أعماالً ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت مجموعة الموجودات واألنشطة
المستحوذ عليها تتضمن ،على األقل ،مدخالت وعملية جوهرية وما إذا كانت المجموعة المستحوذ عليها لديها القدرة على إنتاج المخرجات .لدى
المجموعة خيار تطبيق «اختبار تركيز» يسمح بإجراء تقييم مبسط للتحقق مما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ال تشكل عم ً
ال
تجارياً .يتم الوفاء باختبار التركيز إذا كان ما يقارب جميع القيم العادلة إلجمالي الموجودات المستحوذ عليها تتركز في أصل واحد محدد أو مجموعة
موجودات مماثلة محددة .وعاد ّة ما يتم قياس المقابل المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة كصافي موجودات محددة مستحوذ عليها .يتم مراجعة أي
شهرة ناتجة سنوياً للتأكد من وجود انخفاض في القيمة .ويتم إثبات أي أرباح ناتجة عن صفقة شراء في األرباح أو الخسائر فوراً .يتم اعتبار تكاليف
المعاملة كمصروفات عند تكبدها ،باستثناء إذا كانت مرتبطة بإصدار أدوات الدين أو حقوق ملكية.
ال يتضمن المقابل المحول مبالغ تتعلق بتسوية العالقات التي كانت قائمة ساب ًقا .تقيد هذه المبالغ عاد ًة في الربح أو الخسارة.
يقاس أي مقابل محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .إذا تم تصنيف االلتزام بدفع المقابل المحتمل الذي يستوفي تعريف األداة المالية كحقوق
ملكية ،عندها لن يتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية .وبخالف ذلك ،يتم إعادة قياس المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في كل
تاريخ تقرير ويتم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل المحتمل في الربح أو الخسارة.
الحصص غير المسيطرة

تقاس الحصص غير المسيطرة بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها في تاريخ االستحواذ .يتم المحاسبة عن
التغير في حصة المجموعة في شركة تابعة ال ينتج عنها فقدان السيطرة على أنها معامالت حقوق ملكية.
المعلومات المالية المجمعة

وال تنص معايير الدولية للتقرير المالي حالياً على إعداد معلومات مالية مجمعة في حالة عدم وجود عالقة بين الشركة األم والشركة التابعة .وعند تجميع
المعلومات المالية مثل المنشآت المنفصلة أو مجموعة المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة دون الشركة األم هذه ،كما في الحالة وفقا ُ ألسس اإلعداد،
ال تستوفي المجموعة المجمعة تعريف المجموعة كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي  .10وعليه ،إن المعلومات المالية التي تم عرضها
للسنوات 2019م ال تتماشى مع المعيار الدولي للتقرير المالي .10
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االستثمار في شركات تابعة

الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض أو يكون لها حقوق في العوائد المتغيرة من
مشاركتها مع المنشأة وتكون لديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتها على تلك المنشأة .يتم إدراج المعلومات المالية للشركات
التابعة في المعلومات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقفها .عندما تفقد المجموعة السيطرة
على شركة تابعة ،تتوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصة غير مسيطرة ذات عالقة والمكونات األخرى في حقوق الملكية .يتم
إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة .ويتم قياس أي حصة محتفظ بها لدى الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
االستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

تشتمل حصة المجموعة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية على الحصص في شركات زميلة ومشروع مشترك.
الشركة الزميلة هي منشأة تمتلك المجموعة تأثيراً جوهرياً عليها ولكن ليس لها سيطرة وليست شركة تابعة وال حصة في مشروع مشترك .التأثير
الجوهري هو القدرة على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
المشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب حقوقاً في صافي موجودات المشروع المشترك،
وليس حقوقاً في موجوداتها والتزاماتها تجاه مطلوباتها .والسيطرة المشتركة هي تشارك متفق عليه تعاقدياً للسيطرة على أحد الترتيبات والتي تتحقق
فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات األهمية اتفاقاً جماعياً لألطراف التي تتشارك السيطرة.
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة في المعلومات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية كأساس
في المحاسبة .وبموجب طريقة حقوق الملكية ،تقيد االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة في قائمة المركز المالي بالتكلفة
المعدلة بالتغيرات لما بعد االستحواذ في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة ناقصاً أي انخفاض في قيمة
االستثمارات الفردية .إن خسائر الشركة الزميلة التي تزيد عن حصة المجموعة في تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك (والتي تشمل أي حصص
طويلة األجل تشكل في مضمونها جز ًءا من صافي استثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك) يتم إثباتها فقط بقدر تكبد المجموعة
التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بسداد مدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
تتم المحاسبة عن االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة
المستثمر فيها شركة زميلة أو مشروع مشترك .وعند االستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،يتم إثبات أي زيادة في تكلفة
االستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة وتدرج في القيمة الدفترية
لالستثمار .تسجل أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة القابلة للتحديد عن تكلفة
االستحواذ بعد إعادة التقييم مباش ًرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
عندما تتعامل شركة المجموعة مع شركة زميلة للمجموعة ،فيتم استبعاد األرباح غير المحققة بقدر حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك ذي الصلة .كذلك يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم تقدِّم العملية دلي ً
ال على وجود انخفاض في قيمة األصل المح َّول.
يتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي  28لتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات اي خسارة انخفاض في القيمة تتعلق باستثمار المجموعة في
الشركات الزميلة أو المشروع المشترك .وعند الضرورة ،يتم اختبار كامل القيمة الدفترية لالستثمار (بما في ذلك الشهرة) لتحديد االنخفاض في القيمة
وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي « 36انخفاض قيمة الموجودات» كأصل فردي عن طريق مقارنة قيمته القابلة لالسترداد (القيمة المستخدمة والقيمة
العادلة ناقصاً.
تكاليف االستبعاد ،أيهما أعلى) مع قيمته الدفترية .وتشكل خسارة االنخفاض في القيمة التي تم إثباتها جزءاً من القيمة الدفترية لالستثمار .يتم إثبات
عكس خسارة االنخفاض في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  36بقدر زيادة القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار الح ًقا.
تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو عند تصنيف
االستثمار كمتاح للبيع .عندما تقوم المجموعة بإبقاء حصة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك السابق والفائدة المبقاة تمثل أص ً
ال مالياً ،تقوم
المجموعة.
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بقياس الفائدة المبقاة بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة كقيمتها العادلة عند اإلثبات األولي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي
 .9إن الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك في التاريخ الذي تم فيه التوقف عن طريقة حقوق الملكية ،والقيمة العادلة ألي
فائدة مبقاة وأي متحصالت من استبعاد فائدة جزئية في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك يتم إدراجه عند تحديد الربح أو الخسارة عند استبعاد
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
إضافة إلى ذلك ،تقوم المجموعة بالمحاسبة عن جميع المبالغ المثبتة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك
على نفس األساس الذي سيكون مطلوباً إذا تم استبعاد تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مباشرة من الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بها.
وبالتالي ،إذا كان الربح أو الخسارة المثبتة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر بواسطة تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك سيتم إعادة تصنيفها إلى
الربح أو الخسارة عند استبعاد الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بها ،تقوم المجموعة حينئذِ بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى
الربح أو الخسارة (كتعديل ناتج عن إعادة التصنيف) عندما يتم التوقف عن طريقة حقوق الملكية.
وتستمر المجموعة في استخدام طريقة حقوق الملكية عندما يصبح االستثمار في شركة زميلة استثماراً في مشروع مشترك أو عندما يصبح االستثمار
في مشروع مشترك استثماراً في شركة زميلة .ليس هناك أي إعادة قياس للقيمة العادلة بعد هذه التغيرات في حصص الملكية.
عندما تقوم المجموعة بتخفيض حصة الملكية الخاصة بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك ولكنها تستمر في استخدام طريقة حقوق الملكية ،تقوم
المجموعة بإعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة نسبة من الربح أو الخسارة التي تم إثباتها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر والمتعلقة بذلك التخفيض
في حصة الملكية إذا كان ذلك الربح أو الخسارة سيتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بها.

العمليات األجنبية
يتم ترجمة موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية بما في ذلك تسويات القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ إلى الريال السعودي على أساس أسعار
الصرف كما في تاريخ التقرير .يتم ترجمة اإليرادات والمصروفات في العمليات األجنبية إلى الريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك
المعامالت.
تسجل فروقات العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ويدرج المبلغ المتراكم في احتياطي الترجمة باستثناء بقدر توزيع فروقات الترجمة على
الحصص غير المسيطرة.

إثبات اإليرادات
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من بيع البضائع والخدمات .يتم قياس اإليرادات استناداً للمقابل المحدد في العقد مع العميل باستثناء المبالغ المحصلة
نيابة عن األطراف األخرى .تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة على المنتجات أو الخدمات للعميل.
تقوم المجموعة ببيع البضائع لعمالئها .بالنسبة لبيع البضائع ،يتم إثبات اإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على البضاعة ،ويتم ذلك عندما يتم تسليم
البضاعة إلى موقع العمالء .تقوم المجموعة بإثبات المبلغ المستحق القبض عند تسليم البضاعة حيث يمثل ذلك النقطة من الزمن التي يصبح فيها الحق
المتعلق بالمقابل المادي غير مشروط ،أي يشترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق سداد المقابل المادي.
يتم إثبات اإليرادات من مبيعات المطاعم بموجب اتفاقيات االمتياز الخاصة بدومينوز بيتزا ودانكن دونت والمطاعم األخرى بالصافي بعد الخصم عند
نقطة من الزمن التي يتم فيها تسليم البضائع.

اإليرادات التشغيلية األخرى
تسجل إيرادات االمتياز واإلعالن من عقود الجهة الممنوحة حق االمتياز الفرعي ذات الصلة والطرف اآلخر شهرياً بنا ًء على المبيعات التي حققتها الجهة
الممنوحة حق االمتياز الفرعي المعني .وتُعرض هذه اإليرادات بالصافي بعد خصم رسوم االمتياز المدفوعة إلى الجهة المانحة لالمتياز فيما يتعلق
بمبيعات الجهة الممنوحة حق االمتياز الفرعي.
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منافع الموظفين
التزامات منافع الموظفين المحددة

يتم تحديد التزامات منافع الموظفين المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة ،مع إجراء تقييمات اكتوارية في نهاية كل فترة تقرير .يتم عكس
عمليات إعادة القياس ،التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية ،على الفور في قائمة المركز المالي الموحدة مع المصروف أو اإلضافة المثبتة في
الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تكبدت فيها.
وتظهر عمليات إعادة القياس المثبتة في الدخل الشامل اآلخر على الفور في األرباح المبقاة ولن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.
يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها مباشرة في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.
ويتم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على صافي التزام أو أصل المنافع المحددة .يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
•تكلفة الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية ،وتكلفة الخدمة السابقة ،وكذلك األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التقليص والتسوية)؛
•مصروفات الفائدة ،و
•عمليات إعادة القياس.
تقوم المجموعة بعرض أول مكونين من تكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة ضمن البنود المالئمة .تقوم المجموعة بإثبات الربح أو الخسارة
الناتجة عن تسوية خطة المنافع المحددة وقت حدوث التسوية.
منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم إثبات التزام المنافع المستحقة للموظفين التي تخص األجور والرواتب واإلجازات السنوية وتذاكر الطيران واإلجازات المرضية التي يتوقع تسويتها
بالكامل خالل اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات الصلة .يتم تسجيل االلتزام بمبلغ غير مخصوم من المنافع المتوقع
دفعها مقابل هذه الخدمة إذا كان لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو تعاقدي بدفع هذا المبلغ ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.
منافع التقاعد

يتم إثبات منافع التقاعد بشأن برامج االشتراكات المحددة كمصروفات عند تكبدها .يتم إثبات المساهمات المدفوعة مقدماً كأصل بقدر توفر االسترداد
النقدي أو التخفيض في المدفوعات المستقبلية.

الزكاة
يتم احتساب مخصص الزكاة وفقاً لألنظمة الزكوية التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة) بالمملكة العربية السعودية على أساس
االستحقاق .يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .يتم تسوية الفروقات ،إن وجدت ،الناتجة عن الربوط
النهائية في السنة التي تم فيها االنتهاء من تلك الربوط.

الضريبة
تمثل مصروفات ضريبة الدخل مجموع الضريبة الدائنة الحالية والضريبة المؤجلة.
الضريبة الحالية

تعتمد الضريبة المستحقة حالياً على الربح الخاضع للضريبة للفترة .يتم احتساب الضريبة الحالية للمجموعة باستخدام معدالت الضريبة التي تم إقرارها
أو إقرارها بشكل جوهري بحلول نهاية فترة التقرير.
يتم احتساب الضرائب المتعلقة بالشركات التابعة العاملة خارج المملكة العربية السعودية وف ًقا لقوانين الضرائب المعمول بها في تلك البلدان .يتضمن
مصروف ضريبة الدخل الضريبة الحالية والمؤجلة .ويتم إثبات مصروف ضريبة الدخل في الربح أو الخسارة فيما عدا بقدر ما يتعلق باندماج األعمال أو
البنود التي تم إثباتها مباشرة في حقوق الملكية أو الدخل الشامل اآلخر.
تتكون الضريبة الحالية من الضريبة المتوقعة الدائنة أو المدينة على الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة للسنة باإلضافة إلى أي تسويات على الضريبة
الدائنة أو المدينة فيما يتعلق بسنوات سابقة .إن مبلغ الضريبة الحالية المدفوعة أو المستحقة هو أفضل تقدير لمبلغ الضريبة المتوقع دفعه أو استالمه
والذي يعكس عدم التأكد المتعلق بضريبة الدخل ،إن وجد .ويتم قياسه باستخدام المعدالت الضريبية المقررة أو المقررة بشكل جوهري في تاريخ التقرير.
تتضمن الضريبة الحالية أي ضريبة ناتجة عن توزيعات األرباح.
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية في حال استيفاء بعض الضوابط.
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الضريبة المؤجلة

تسجل الضريبة المؤجلة باستخدام قائمة المركز المالي على أساس الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقرير
المالي والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية .ال يتم إثبات الضريبة المؤجلة بالنسبة:
•للفروقات المؤقتة عند اإلثبات األولي للموجودات أو المطلوبات في معاملة ال تمثل تجميع أعمال والتي ال تؤثر على المحاسبة وال على الربح
أو الخسارة الضريبية؛ و
•للفروقات المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة بقدر مقدرة المجموعة على السيطرة
على توقيت عكس الفروقات المؤقتة وبقدر ما يكون مرجحاً أنه لن يتم عكسها في المستقبل المنظور؛ و
•للفروقات الضريبية الناتجة عن اإلثبات األولي للشهرة.
تقاس الضريبة المؤجلة وفقاً للشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عند القيام بعكسها استناداً إلى األنظمة التي تم إقرارها بتاريخ
التقرير .تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة عند وجود حق قانوني ملزم بمقاصة الموجودات الضريبية الحالية مقابل المطلوبات
الضريبية الحالية وعندما تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها نفس الهيئة الضريبية على نفس المنشأة الخاضعة للضريبة ،أو على منشآت أخرى خاضعة
للضريبة ،ولكنها تعتزم تسوية مطلوبات وموجودات الضرائب الحالية على أساس الصافي أو تحقيق موجوداتها ومطلوباتها الضريبية في وقت واحد.
تسجل الموجودات الضريبية المؤجلة بقدر وجود احتمال بتوفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل استخدام الفروق المؤقتة .يتم إثبات الموجودات
الضريبية المؤجلة بالنسبة للخسائر الضريبية غير المستخدمة واإلعفاءات الضريبية والفروقات المؤقتة القابلة للخصم بالقدر الذي يكون فيه من المرجح
توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبية مقابل إمكانية استخدامها .يتم تحديد األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة بنا ًء على عكس الفروقات المؤقتة.
إذا لم يكن مبلغ الفروقات الضريبة المؤقتة ٍ
كاف لالعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة بالكامل ،عندئذ تؤخذ األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة التي
ً
تم تعديلها لتعكس الفروقات المؤقتة الحالية بالحسبان استنادا إلى خطط األعمال للشركات التابعة المستقلة في المجموعة .يتم مراجعة الموجودات
الضريبية المؤجلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي وتخفض بالقدر الذي يكون فيه تحقق منافع ضريبية متعلقة بها لم يعد أمراً مرجحاً.

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات ما عدا األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة (التي تشمل تكاليف االقتراض المرسملة) ناقصاً االستهالك
المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت .تتضمن التكلفة التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البند .تُدرج التكاليف الالحقة في
القيمة الدفترية لألصل أو بتم إثباتها كأصل منفصل ،أيهما مالئماً ،فقط عندما يكون هناك احتمال بتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بذلك األصل
إلى المجموعة وعند إمكانية قياس التكلفة بصورة موثوقة .يتم إثبات االستهالك لشطب تكلفة الموجودات ناقصاً قيمها المتبقية على مدى أعمارها
اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط الثابت وعاد ًة ما يتم إثباتها في الربح أو الخسارة .ويتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية وطريقة
االستهالك في نهاية كل فترة تقرير ،باإلضافة إلى أثر أي تغييرات يتم المحاسبة عنها على أساس مستقبلي .تطبق المجموعة المعدالت السنوية التالية
على استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بها:
٪3

المباني
التحسينات على العقارات المستأجرة والتحسينات على المباني

٪10 - ٪5

األثاث والتركيبات

٪20 - ٪10

اآلالت والمعدات

٪20 - ٪10

أجهزة ومعدات الحاسب اآللي

٪25

السيارات

٪25

يتم التوقف عن إثبات بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام
المستمر لألصل .يتم تحديد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أو تخريد بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالفرق بين صافي المتحصل من
المبيعات والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها في الربح أو الخسارة.

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
تظهر األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة وال يتم استهالكها حتى تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام المحدد لها ويتم نقل هذه الموجودات إلى
الفئة الخاصة بها ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات.
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الموجودات غير الملموسة األخرى
تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة والتي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصاً أي خسائر إطفاء متراكم أو
خسائر انخفاض متراكمة .يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية الكامنة في األصل المحدد الذي ترتبط به .يتم إثبات كافة
النفقات األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
يتم إثبات اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة وعاد ّة ما يتم إثباتها في الربح أو الخسارة .تتم مراجعة العمر
اإلنتاجي المقدر والقيم المتبقية وطريقة اإلطفاء في نهاية فترة كل تقرير مع األثر الناتج عن تغيير في التقدير الذي يتم احتسابه على أساس مستقبلي.
تدرج الموجودات غير الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والتي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض
في القيمة المتراكمة.
يتم احتساب اإلطفاء بطريقة القسط الثابت لتخفيض تكلفة الموجودات غير الملموسة األخرى على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع .ويتم إطفاء حقوق
االمتياز على مدى فترة االتفاقيات ( 12 - 5سنة).
تستخدم المجموعة معدل إطفاء سنوي بنسبة  ٪25على برامج الحاسب اآللي.
يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستخدام
أو االستبعاد .يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات أصل غير ملموس ،والتي يتم قياسها بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد
والقيمة الدفترية لألصل ،في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل.

الشهرة
يتم ،في األصل ،قياس الشهرة ،بالتكلفة (والتي تمثل الزيادة في إجمالي المقابل المحول ومبلغ الحصص غير المسيطرة الذي تم إثباته بالزيادة عن
صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها) .في حال تجاوز القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ
عليها إلجمالي المقابل المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت حددت بصورة صحيحة جميع الموجودات المستحوذ عليها وجميع المطلوبات
المفترض تحملها ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إثباته في تاريخ االستحواذ .إذا كان إعادة القياس ال يزال يؤدي إلى تجاوز
القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها إلجمالي المقابل المحول ،يتم إدراج األرباح في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
الموحدة.
بعد اإلثبات األولي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة ناتجة عن االنخفاض في القيمة .ألغراض اختبار اإلنخفاض يتم توزيع الشهرة
المستحوذة من تجميع أعمال من تاريخ االستحواذ لكل وحدة مولدة للنقد للمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من دمج األعمال بغض النظر عن عما
إذا كانت الموجودات والمطلوبات األخرى للشركة المستحوذ عليها مخصصة لتلك الوحدات.
وعند تخصيص الشهرة إلى الوحدة المولدة للنقد واستبعاد جزء من العملية ضمن الوحدة ،عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة
الدفترية للوحدة عند تحديد األرباح أو الخسائر عند استبعاد العملية .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية
المستبعدة واإلبقاء على الوحدة المولدة للنقد.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية (بخالف الموجودات الحيوية والعقارات االستثمارية والمخزون
وموجودات العقود وموجودات الضريبة المؤجلة) لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات تعرضت لخسارة ناتجة عن االنخفاض في
القيمة .يتم اختبار الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد سنوياً للتأكد من انخفاض قيمتها .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة
القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم خسائر االنخفاض (إن وجدت) .ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات م ًعا في أصغر
مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو
الوحدات المولدة للنقد .يتم توزيع الشهرة الناشئة عن تجميع األعمال على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات من الوحدات المولدة للنقد والتي من
المتوقع أن تستفيد من تجميع األعمال.
القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة المستخدمة أيهما أعلى .وعند تقدير القيمة
المستخدمة ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق
الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد التي لم يتم بشأنها تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.
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يقدر فيها القيمة القابلة لالسترداد لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) بأقل من قيمته الدفترية ،عندئذ تخفض القيمة الدفترية
وفي الحاالت التي َّ
لألصل أو (الوحدة المولدة للنقد) إلى قيمتها القابلة لالسترداد .يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة مباشر ًة في الربح أو الخسارة .يتم توزيع خسائر
االنخفاض في القيمة لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة موزعة على الوحدة المولدة للنقد في المقام األول ،ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات
األخرى التي تنتمي للوحدة المولدة للنقد على أساس نسبي.
ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة .بالنسبة للموجودات األخرى ،يتم عكس االنخفاض في القيمة فقط بالقدر الذي ال تتجاوز
فيه القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بالصافي من االستهالك أو اإلطفاء إذا لم يتم االعتراف باالنخفاض في القيمة .يتم إثبات الخسارة الناتجة عن
االنخفاض في القيمة على الفور في الربح أو الخسارة.

النقد وما في حكمه
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وودائع لدى البنوك جميعها متاحة لالستخدام من
قبل الشركة ،إال إذا ذكر خالف ذلك ،ذات استحقاق خالل ثالثة أشهر أو أقل والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها.

العمالت األجنبية
تُعرض المعلومات المالية الفردية لكل شركة من شركات المجموعة بعملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها الشركة (عملة نشاطها).
عند إعداد المعلومات المالية الموحدة للمجموعة ،تُسجل المعامالت التي تتم بعمالت غير عملة نشاط المنشأة (عملة أجنبية) وفقاً ألسعار الصرف
السائدة في تواريخ المعامالت .ويتم في نهاية كل فترة تقرير إعادة ترجمة البنود النقدية المدرجة بعمالت أجنبية وفقاً لألسعار السائدة في ذلك التاريخ.
يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية المقيدة بالقيمة العادلة والمدرجة بعمالت أجنبية وفقاً لألسعار السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة
العادلة .ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية.
تُسجل فروق تحويل العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها ما عدا فروق تحويل العمالت األجنبية على البنود النقدية المدينة من
أو الدائنة إلى عملية أجنبية والتي ليس من المقرر تسويتها أو من المحتمل حدوثها (وبالتالي تشكل جز ًءا من صافي االستثمار في عملية أجنبية) ،والتي
يتم اإلثبات األولي لها في الدخل الشامل اآلخر ويعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد أو البيع الجزئي لصافي االستثمار.
ألغراض عرض المعلومات المالية الموحدة ،تُدرج الموجودات والمطلوبات بما في ذلك الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناتجة من االستحواذ على العمليات
األجنبية للمجموعة بالريال السعودي باستخدام أسعار تحويل العمالت األجنبية السائدة في نهاية فترة التقرير .تُحول بنود اإليرادات والمصروفات وفقاً
لمتوسط أسعار الصرف للسنة ،ما لم تتقلب أسعار تحويل العمالت األجنبية بشكل كبير خالل تلك السنة ،بحيث يتم في تلك الحالة استخدام أسعار تحويل
العمالت األجنبية في تاريخ المعامالت .وتُدرج فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في حقوق الملكية .تسجل
فروقات العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ويدرج المبلغ المتراكم في احتياطي الترجمة باستثناء بقدر توزيع فروقات الترجمة على الحصص
غير المسيطرة.
ٍ
عندئذ يتم إعادة تصنيف المبلغ
عند بيع عملية أجنبية كلياً أو جزئياً بحيث يؤدي ذلك الى فقدان السيطرة أو التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة،
المتجمع في احتياطي الترجمة المتعلق بتلك العملية األجنبية إلى الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة الناتج عن االستبعاد .في حالة قيام
المجموعة ببيع جزء من حصتها في الشركة التابعة مع االحتفاظ بالسيطرة ،يتم إعادة قياس الجزء من المبلغ المتراكم الى الحصص غير المسيطرة.
عندما تقوم المجموعة ببيع جزء من الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مع الحفاظ على التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة ،يتم إعادة تصنيف
الجزء ذو الصلة من المبلغ المتراكم الى الربح أو الخسارة.

األدوات المالية
يتم اإلثبات األولي للذمم المدينة التجارية وأدوات الدين المصدرة عند نشوئها .يتم اإلثبات األولي لجميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى
عندما تصبح المجموعة طر ًفا في األحكام التعاقدية لألداة.
يتم في األصل قياس الموجودات المالية (ما لم تكن ذمة مدينة تجارية دون مكون تمويل جوهري) والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة .يتم القياس األولي
للذمم المدينة التجارية دون مكون تمويل جوهري بسعر المعاملة .عند اإلثبات األولي ،يتم إضافة أو خصم تكاليف المعامالت المنسوبة مباشرة إلى اقتناء
أو إصدار موجودات مالية أو مطلوبات مالية (بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) من القيمة
العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية ،متى ما كان ذلك مناسباً .يتم إثبات تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى اقتناء موجودات المالية أو
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على الفور في الربح أو الخسارة.
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الموجودات المالية

يتم اإلثبات األولي لجميع الموجودات المالية بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً في مجملها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة اعتماداً على التصنيف .ال يتم
إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي إال إذا قامت المجموعة بتغيير نموذج أعمالها بهدف إدارة الموجودات المالية ،وفي هذه الحالة يتم
إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول لفترة التقرير األولى الذي يلي التغير في نموذج األعمال.
تصنيف الموجودات المالية

يتم الحقاً قياس أدوات الدين التي تسوفي الشروط التالية بالتكلفة المطفأة:
•يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
•ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ
األصلي القائم.
يتم الحقاً قياس أدوت الدين التي تسوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
•يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
•ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ
األصلي القائم.
عاد ًة ما يتم الحقاً قياس الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ورغم ما ذكر أعاله ،يحق للمجموعة اختيار أو تصنيف التالي بشكل نهائي عند اإلثبات األولي باألصل المالي:
•يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في األسهم ضمن الدخل الشامل اآلخر إذا تم
استيفاء ضوابط معينة .يتم الخيار على أساس كل استثمار على حدة؛ و
•يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي تخصيص االستثمارات في أدوات الدين التي تستوفي ضوابط القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وإذا قامت بذلك ،تقوم بحذف عدم
التطابق المحاسبي أو تخفيضه بشكل كبير.
تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

االستثمارات في أدوات الدين المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
االستثمارات في حقوق الملكية المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر ،وتشمل أي فائدة أو دخل
توزيعات أرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.
يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم تخفيض التكلفة
المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة .يتم إثبات إيرادات وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض
في القيمة ضمن الربح أو الخسارة .أي ربح أو خسارة عند التوقف عن اإلثبات يتم إثباته ضمن الربح أو
الخسارة.
يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي .يتم إثبات أرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم إثبات
صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف عن اإلثبات يتم إعادة تصنيف األرباح
والخسائر المتراكمة إلى في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.
يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة
إال إذا كانت توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار .يتم إثبات صافي األرباح
والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

طريقة معدل الفائدة الفعلي

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفائدة على الفترة ذات الصلة .بالنسبة لألدوات المالية بخالف
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية الناشئة أو المشتراة ،يكون معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يتم استخدامه تحديداً في خصم المقبوضات
النقدية المستقبلية المقدرة (وتشمل جميع األتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جز ًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ،وتكاليف المعامالت
والعالوات أو الخصومات األخرى) عدا الخسائر االئتمانية المتوقعة ،من خالل العمر المتوقع ألداة الدين ،أو لفترة أقصر (حسبما هو مالئم) للقيمة الدفترية
اإلجمالية ألداة الدين عند اإلثبات األولي .وبالنسبة للموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية الناشئة أو المشتراة ،يتم حساب معدل الفائدة الفعلي المعدل
ائتمان ًيا بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،بما في ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة ،للتكلفة المطفأة ألداة الدين عند اإلثبات األولي.
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إن التكلفة المطفأة لألصل المالي هي المبلغ الذي من خالله يتم قياس األصل المالي عند اإلثبات األولي ناقصاً دفعات المبلغ األصلي ،زائداً اإلطفاء
المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق ،ويتم تعديلها ألي مخصص خسارة .ومن ناحية أخرى ،إن
القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية هي التكلفة المطفأة للموجودات المالية قبل تعديلها ألي مخصص خسارة.
يتم إثبات إيرادات الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألدوات الدين التي تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر .بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية المنشأة أو المشتراة ،يتم حساب إيرادات الفائدة بتطبيق
معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي ،فيما عدا الموجودات المالية التي أصبحت الحقاً منخفضة القيمة االئتمانية .بالنسبة
للموجودات المالية التي أصبحت الحقاً منخفضة القيمة االئتمانية ،يتم حساب إيرادات الفائدة بتطبيق طريقة معدل الفائدة الفعلية على التكلفة المطفأة
للموجودات المالية .وفي حالة تحسن مخاطر االئتمان المتعلقة باألداة المالية منخفضة القيمة االئتمانية في فترات الحقة بحيث لم يعد األصل المالي
منخفض القيمة االئتمانية ،يتم إثبات إيرادات الفائدة بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي.
بالنسبة للموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية المنشأة أو المشتراة ،تقوم المجموعة بإثبات إيرادات الفائدة بتطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل
ائتمانياً على التكلفة المطفأة لألصل المالي من اإلثبات األولي .إن عملية االحتساب ال تعود إلى األساس اإلجمالي حتى لو تحسنت المخاطر االئتمانية
لألصل المالي الحقاً بحيث لم يعد األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية.
يتم إثبات إيرادات الفائدة في الربح أو الخسارة.
المقاصة

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني حالي ملزم لدى
المجموعة بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما تعتزم المجموعة تسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.
تقييم نموذج األعمال

تُجري المجموعة تقيي ًما للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس بشكل أفضل
طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة .تتضمن المعلومات التي أُخذت في االعتبار ما يلي:
•السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً .وهذا يتضمن فيما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على اكتساب
إيرادات فوائد تعاقدية ،والحفاظ على بيانات أسعار محددة للفائدة ،ومطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة أي مطلوبات متعلقة بها أو
تدفقات نقدية خارجة متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛
•تقييم طريقة أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة بذلك؛
•المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛
•كيفية مكافأة مديري األعمال  -فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
•مدى تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.
تحويالت الموجودات المالية ألطراف أخرى في المعامالت غير المؤهلة للتوقف عن اإلثبات ال يتم اعتبارها مبيعات لهذا الغرض وذلك تماشياً مع استمرار
المجموعة بإثبات الموجودات.
إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التي يتم إدارتها والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تفد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة:

لغرض هذا التقييم ،يع ّرف «المبلغ األصلي» على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي .تعرف «الفائدة» على أنها مقابل للقيمة الزمنية
للنقود ،ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة ومقابل مخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف (مخاطر
السيولة والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة إلى هامش الربح.
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وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي أو الفائدة ،تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة.
وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك
فلن تستوفي هذا الشرط .وعند القيام بهذا التقييم ،تأخذ المجموعة باالعتبار ما يلي:
•األحداث المحتملة التي ستؤدي إلى تغير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛
•الشروط التي قد تغير أسعار القسائم التعاقدية بما في ذلك سمات األسعار المتغيرة؛
•سمات الدفع مقدماً والتمديد؛ و

•الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (سمات عدم حق الرجوع).
تتوافق سمة الدفع مقدماً مع ضوابط «فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة» إذا كان المبلغ المدفوع مقدماً يمثل بشكل جوهري مبالغ غير مدفوعة
من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق ،والتي قد تتضمن تعويضاً معقوالً لإلنهاء المبكر للعقد .باإلضافة لذلك ،بالنسبة لألصل المالي
الذي تم اقتناءه بخصم أو عالوة لقيمته االسمية التعاقدية ،فإن السمة التي تسمح أو تشترط السداد بمبلغ يمثل إلى حد كبير القيمة االسمية التعاقدية
زائداً الفائدة التعاقدية المستحقة (غير المدفوعة) (والتي قد تشتمل كذلك على مكافآت معقولة لإلنهاء المبكر) يتم معاملتها على أنها تتماشى مع هذا
المعيار إذا كانت القيمة العادلة لسمة السداد غير جوهرية عند اإلثبات األولي.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات في أدوات الدين التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وكذلك المبالغ المستحقة من العمالء وعلى التزامات القرض وعقود الضمان المالي .ال يتم إثبات خسارة انخفاض في
القيمة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية .ويتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير ليعكس التغيرات في مخاطر االئتمان
منذ اإلثبات األولي لألداة المالية المعنية.
تقوم المجموعة دائماً بإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتعلقة بالذمم المدينة التجارية .ويتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة
بشأن هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصص بناء على الخسائر االئتمانية السابقة للمجموعة ،والمعدلة بالعوامل الخاصة بالمدينين
والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من توجهات السوق الحالية والمتوقعة في تاريخ التقرير ،بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود إذا كان ذلك مالئماً.
بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى ،تقوم المجموعة بإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر
االئتمان منذ اإلثبات األولي .ومن ناحية أخرى ،إذا لم تزداد مخاطر االئتمان على األدوات المالية بشكل جوهري منذ إثباتها األولي ،تقوم المجموعة بقياس
مخصص الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً .إن تقييم ما إذا كان يجب إثبات الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر يستند إلى الزيادة الجوهرية في احتمال أو مخاطر التعثر في السداد الذي يحدث منذ اإلثبات األولي بدالً من الدليل على أن
األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير أو حدوث تعثر فعلي في السداد.
تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة في الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة
المالية .وفي المقابل ،تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً في الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر التي يتوقع أن
تنتج عن أحداث التعثر في السداد على األداة المالية والتي من المحتمل حدوثها خالل  12شهراً بعد تاريخ التقرير (أو خالل فترة أقصر إذا كان عمر
األداة المتوقع أقل من  12شه ًرا).
إن أقصى فترة تؤخذ في الحسبان عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تتعرض خاللها المجموعة لمخاطر االئتمان.
الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية

عند إجراء تقييم لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ إثباتها األولي ،تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر حدوث
تعثر في سداد األداة المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر حدوث تعثر في سداد األداة المالية كما في تاريخ اإلثبات األولي .وعند إجراء هذا التقييم
وتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تأخذ المجموعة باعتبارها المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم ،بما في ذلك التجربة السابقة
والمعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.
وبالتحديد ،يتم األخذ باالعتبار المعلومات التالية عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري منذ إثباتها األولي:
•تدني كبير فعلي أو متوقع في التصنيف االئتماني الخارجي (إذا كان متاحاً) أو الداخلي لألداة المالية.
•تدني كبير في مؤشرات السوق الخارجية للمخاطر االئتمانية المتعلقة بأداة مالية محددة.
•تغيرات سلبية موجودة أو متوقعة في الظروف االقتصادية أو المالية أو التجارية التي يتوقع أن تتسبب في حدوث انخفاض كبير في قدرة
المدين على الوفاء بالتزامات الدين الخاص به.
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•تدني كبير فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للمدين.
•زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية ألدوات مالية أخرة لنفس المدين.
•تغير كبير فعلي أو متوقع البيئة الفنية أو االقتصادية أو التنظيمية للمدين يؤدي إلى انخفاض كبير في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات
الدين الخاص به.
وبغض النظر عن نتائج التقييم أعاله ،تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية لألصل المالي زادت بشكل جوهري من اإلثبات األولي عندما تكون
الدفعات التعاقدية متأخرة السداد ألكثر من  30يو ًما ،إال إذا كان لدى الشركة معلومات معقولة وداعمة تظهر خالف ذلك.
وعلى الرغم مما ورد أعاله ،تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األداة المالية لم تزداد بشكل جوهري منذ إثباتها األولي إذا تم تحديد األداة المالية
على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير .يتم تحديد أداة مالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا )1 :أن األداة المالية لديها مخاطر
منخفضة للتعثر في السداد )2 ،أن يكون لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية في األجل القريب )3 ،حدوث تغيرات سلبية في
الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل ،من الممكن ولكن ليس بالضرورة ،تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية.
تعتبر المجموعة أن األصل المالي سيكون ذو مخطر ائتمانية منخفضة عندما يكون له تصنيف ائتماني داخلي أو خارجي وفقاً للتعريف المفهوم دولياً بـ
«درجة االستثمار».
بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمانات المالية ،يتم اعتبار التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في االلتزام النهائي على أنه التاريخ اإلثبات
األولي بغرض تقييم االنخفاض في قيمة األداة المالية .وعند تقييم ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األولي بالتزام
القرض ،تأخذ المجموعة باعتبارها التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على القرض الذي يتعلق به التزام القرض ،وبالنسبة لعقود الضمان
المالي ،تأخذ الشركة باعتبارها التغيرات في مخاطر التعثر في السداد لمدين محدد بالعقد.
وتراقب المجموعة بانتظام مدى كفاءة الضوابط المستخدمة لتحديد ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية وتعدلها حسبما يكون ذلك
مالئماً لضمان أن الضوابط قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية قبل أن يصبح المبلغ متأخراً في السداد.
تعريف التعثر في السداد

تأخذ المجموعة باالعتبار األمور التالية التي تشكل حدث التعثر في السداد ألغراض إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية حيث أن التجربة السابقة تشير
إلى أن الذمم المدينة التي تستوفي أحد الضوابط التالية عاد ًة ما تكون غير قابلة لالسترداد.
•عندما يكون هناك عدم التزام بالتعهدات المالية من قبل الطرف اآلخر؛ أو
•وعندما تشير المعلومات المطورة داخل ًيا أو تم الحصول عليها من مصادر خارجية إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بالدفع الكامل
لدائنيه بمن فيهم المجموعة (دون األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بها بواسطة المجموعة).
وبغض النظر عن التحليل أعاله ،تعتبر المجموعة أن التعثر في السداد قد حدث عندما يكون األصل المالي متأخر السداد ألكثر من سنة وذلك بالنسبة
للموجودات المالية المستحقة من العمالء إال إذا كان لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة تظهر أن ضوابط التعثر في السداد هي أكثر مالئمة.
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

وتعد الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات المالية .إن
الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعطيات التي يمكن مالحظتها التي تتعلق باألحداث التالية:
•صعوبات مالية جوهرية تواجه ال ُمصدر أو المقترض؛

•اإلخالل بالعقد ،مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد؛
•قيام الجهة (الجهات) المقرضة للمقترض وألسباب تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنح المقترض امتياز (امتيازات) قد ال تأخذه الجهة
(الجهات) المقرضة باالعتبار خالفاً لذلك؛
•يصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ و
•اختفاء السوق النشطة لذلك األصل المالي بسبب الصعوبات المالية.
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سياسة الشطب

تقوم المجموعة بشطب األصل المالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يواجه ضائقة مالية شديدة وال يوجد أي احتمال واقعي
للتعافي منها ،على سبيل المثال عندما يكون الطرف المقابل قد وضع تحت التصفية أو دخل في إجراءات إفالس ،أو في حالة الذمم المدينة التجارية،
عندما تكون المبالغ متأخرة السداد ألكثر من سنة ،أيهما يسبق اآلخر .من الممكن أن شطب الموجودات المالية ما يزال يخضع ألنشطة اإلنفاذ بموجب
إجراءات االسترداد الخاصة بالمجموعة ،باألخذ باالعتبار المشورة القانونية حسب االقتضاء .يتم إثبات أي استردادات ضمن الربح أو الخسارة.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

يعتبر قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة دالة على احتمال التعثر في السداد ،أو الخسارة بافتراض التعثر في السداد (بمعنى حجم الخسارة إذا كان هناك
تعثر في السداد) والتعرضات عند التعثر في السداد .إن تقييم احتمالية التعثر في السداد والخسارة بافتراض التعثر في السداد يستند إلى البيانات التاريخية
المعدلة بالمعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل كما هو مبين أعاله .بالنسبة للتعرضات عند التعثر في السداد ،فيما يتعلق بالموجودات المالية،
فإن هذا يتأكد من خالل القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات في تاريخ التقرير؛ وفيما يتعلق بالتزامات القرض وعقود الضمانات المالية ،يشتمل التعرض
على المبلغ المسحوب كما في تاريخ التقرير مع أي مبالغ إضافية يتوقع سحبها في المستقبل في تاريخ التعثر في السداد المحدد استناداً إلى االتجاه
التاريخي ،وفهم المجموعة الحتياجات التمويل المحددة للمدينين والمعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل األخرى المالئمة.
بالنسبة للموجودات المالية ،يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بالفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية التي تستحق للمجموعة وفقاً للعقد
وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تحصيلها والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.
عندما يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر بصورة جماعية لتلبية احتياجات الحاالت التي قد تكون فيها الزيادة الجوهرية في المخاطر
االئتمانية على مستوى األداة الفردية غير متوفرة بعد ،يتم تجميع األدوات المالية على األسس التالية:
•طبيعة األدوات المالية
•وضع التأخر في السداد؛ و
•طبيعة وحجم وقطاع عمل المدينين
يتم مراجعة التجميع بانتظام بواسطة اإلدارة لضمان استمرار مكونات كل مجموعة بمشاركة سمات مخاطر ائتمانية مماثلة.
إذا قامت المجموعة بقياس مخصص الخسارة لألداة المالية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في فترة التقرير السابقة ولكنها
قررت في فترة التقرير الحالية أن شروط الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لم تعد مستوفاة ،تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة بمبلغ
يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً في فترة التقرير الحالية.
تقوم المجموعة بإثبات ربح أو خسارة انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة لجميع األدوات المالية مع إجراء تعديل مقابل قيمتها الدفترية من خالل حساب
مخصص الخسارة ،باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،والتي يتم إثبات مخصص خسارة لها
في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي إعادة تقييم االستثمار ،وال يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل المالي في قائمة المركز المالي الموحدة.
التوقف عن إثبات الموجودات المالية

تتوقف المجموعة عن إثبات األصل المالي فقط عند انقضاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عند قيامها بتحويل األصل المالي وجميع
المخاطر والمنافع بشكل جوهري لملكية األصل إلى طرف آخر .وإذا لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري
واستمرت في السيطرة على األصل المحول ،تقوم المجموعة بإثبات حصتها المحتفظ بها في األصل وما يرتبط بذلك من التزام مقابل المبالغ التي قد تضطر
إلى سدادها .إذا احتفظت المجموعة بجميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي المحول بشكل جوهري ،عندئذِ تستمر المجموعة في إثبات األصل المالي
وإثبات االقتراض المضمون للمتحصالت المستلمة.
وعند التوقف عن إثبات األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة ،يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل المستلم والمدين في الربح أو
الخسارة .إضافة لذلك ،عند التوقف عن إثبات استثمار في سند دين مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يعاد تصنيف الربح أو الخسارة
المتراكمة والتي تم تجميعها سابقاً في احتياطي إعادة تقييم االستثمار (بموجب الدخل الشامل اآلخر) إلى الربح أو الخسارة .وفي المقابل ،عند التوقف عن
إثبات استثمار في أداة حقوق ملكية الذي اختارت المجموعة قياسه عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،عندئذِ ال يُعاد تصنيف
الربح أو الخسارة المتجمعة والتي تم تجميعها سابقاً في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات (بموجب الدخل الشامل اآلخر) إلى الربح أو الخسارة ولكن
يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة.
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المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
التصنيف كأداة دين أو حقوق ملكية

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية التي تصدر عن المجموعة كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفقاً لشروط الترتيبات التعاقدية وتعريفات المطلوبات
المالية وأدوات حقوق الملكية.
أدوات حقوق الملكية

أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت منفعة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع مطلوباتها .يتم إثبات أدوات حقوق الملكية التي تصدر عن
المجموعة بالمتحصالت المستلمة ،بالصافي بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.
يتم إثبات إعادة شراء أدوات حقوق الملكية التي تملكها المجموعة وتُخصم مباشرة في حقوق الملكية .ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة من شراء أو بيع أو
إصدار أو إلغاء حقوق الملكية التي تملكها المجموعة.
المطلوبات المالية

يتم الحقاً قياس جميع المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة
المطلوبات المالية التي تقاس

ال محتم ً
إن المطلوبات المالية التي ال تمثل  )1مقاب ً
ال لمشتري في عملية اندماج أعمال )2 ،أداة مشتقة )3 ،مقتناة بغرض المتاجرة ،أو  )4مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات مصروف الفائدة وأرباح وخسائر
تحويل العمالت األجنبية ضمن الربح أو الخسارة.
إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتوزيع مصروفات الفائدة على الفترة ذات الصلة .إن معدل الفائدة الفعلي
هو المعدل الذي يتم استخدامه تحديداً في خصم الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة (وتشمل جميع األتعاب ونقاط الدفع التي تشكل جز ًء ال يتجزأ
من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت والعالوات أو الخصومات األخرى) من خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية ،أو لفترة أقصر (حسبما هو
مالئم) إلى التكلفة المطفأة لاللتزام المالي.
التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

وتتوقف المجموعة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها .كما تتوقف المجموعة عن إثبات المطلوبات
المالية عند تعديل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة إلى حد كبير ،وفي تلك الحالة يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة
بالقيمة العادلة استناداً إلى الشروط المعدلة .إن الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم التوقف عن إثباتها والمقابل المسدد والمستحق،
بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات مفترضة ،يتم إثباته في الربح أو الخسارة.

الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة ،أو مجموعات االستبعاد التي تتألف من الموجودات والمطلوبات ،كمحتفظ بها بغرض البيع إذا كان من المحتمل
بدرجة كبيرة استردادها بشكل أساسي من خالل البيع وليس من خالل االستمرار في استخدامها.
يتم قياس هذه الموجودات أو مجموعات االستبعاد عموماً بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع ،أيهما أقل .يتم توزيع أي خسارة
انخفاض في القيمة من مجموعة االستبعاد أوالً على الشهرة ،ثم على الموجودات والمطلوبات المتبقية على أساس تناسبي ،باستثناء أنه ال يتم توزيع
أي خسارة على المخزون أو الموجودات المالية أو موجودات الضريبة المؤجلة أو موجودات منفعة الموظفين أو العقارات االستثمارية أو الموجودات
البيولوجية ،والتي يستمر قياسها وفقاً للسياسات المحاسبية األخرى للمجموعة .يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة عند التصنيف األولي كمحتفظ
بها بغرض البيع أو محتفظ بها للتوزيع واألرباح والخسائر الالحقة الناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة.
بمجرد تصنيفها كمحتفظ بها بغرض البيع ،لم تعد الموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات مطفأة أو مستهلكة ،ولم تعد أي شركة مستثمر
فيها بطريقة حقوق الملكية محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية.
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تكاليف االقتراض
يتم إضافة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة ،والتي يتطلب إنشاؤها أو إنتاجها وقتاً طوي ً
ال كي تكون جاهزة
لالستخدام الذي أنشأت من أجله أو البيع ،إلى تكلفة تلك الموجودات لحين إعداد تلك الموجودات للغرض الذي أنشأت من أجله لالستخدام أو البيع.
كما ال يتم رسملة أي تكلفة اقتراض خالل فترة الركود.
يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة لحين يتم صرفها على الموجودات المؤهلة ،من تكاليف القروض المؤهلة
للرسملة.
يتم إثبات جميع تكاليف االقتراض األخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي تتكبد فيها.

المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .يتم تحديد تكاليف المخزون على أساس المتوسط المرجح .تتكون صافي القيمة
القابلة للتحقق من سعر البيع التقديري للمخزون بعد خصم جميع التكاليف المقدرة لإلكمال والتكاليف الضرورية إلجراء البيع.
يتم تحديد تكلفة األعمال تحت التنفيذ والبضاعة الجاهزة على أساس المتوسط المرجح الذي يشمل ،من بين أمور أخرى ،توزيع النفقات العامة للعمالة
والتصنيع.
العملية غير المستمرة

العملية غير المستمرة هي مكون من أعمال المجموعة وعملياتها وتدفقاتها النقدية والتي يمكن تمييزها بوضوح عن بقية المجموعة والتي:
•تمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة عمليات جغرافية؛
•تمثل جز ًء من خطة منسقة منفردة للتخلص من الخط الهام المستقل لألعمال أو المنطقة الجغرافية للعمليات؛ أو
•تمثل شركة تابعة مستحوذ عليها بصورة حصرية بغرض إعادة بيعها.

ويحدث التصنيف كعملية غير مستمرة عند االستبعاد أو عند استيفاء العملية لضوابط التصنيف كمحتفظ بها للبيع ،أيهما أسبق .عند تصنيف العملية
كعملية غير مستمرة ،يتمإعادة عرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المقارنة كأن العملية قد توقفت من بداية سنة المقارنة.

التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة األعمال والتي يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصروفات وتشمل اإليرادات
والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى .تتم مراجعة نتائج جميع القطاعات التشغيلية بصورة منتظمة من قبل الرئيس
التنفيذي بالمجموعة التخاذ القرارات بشأن توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها ،والمتاح لها معلومات مالية منفصلة.
نتائج القطاع التي يتم إبالغها للرئيس التنفيذي بالمجموعة تشتمل على بنود تنسب مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.

المخصصات
يتم تسجيل المخصصات عند وجود التزامات حالية على المجموعة ناتجة عن أحداث مستقبلية ،وأنه من المحتمل أن يتعين على المجموعة سداد االلتزام
وأنه يمكن إجراء تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به.
يتم تسجيل المخصص بالقيمة الحالية وفقاً ألفضل تقديرات اإلدارة للقيمة الحالية للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزامات الحالية في تاريخ التقرير ،مع
مراعاة المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام .وعندما يقاس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي ،فإن قيمته الدفترية
هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
وعندما يتوقع استرداد بعض أو كل المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف آخر ،يتم إثبات المبلغ المستحق التحصيل كأصل إذا كان
في حكم المؤكد استالم المبالغ المسددة وعند إمكانية قياس قيمة المبلغ المستحق التحصيل بشكل موثوق.
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عقود اإليجارات  -قبل  1يناير 2019م
المجموعة كمستأجر
يتم اإلثبات األولي للموجودات المحتفظ بها بموجب عقود اإليجار التمويلي كموجودات للمجموعة بقيمها العادلة عند نشأة عقد اإليجار ،أو بالقيمة
الحالية للحد األدنى لدفعات عقد اإليجار ،إذا كانت أقل .يُدرج االلتزام المقابل للمؤجر في قائمة المركز المالي الموحدة كالتزام تأجير تمويلي.
تم توزيع دفعات اإليجار بين مصروفات التمويل وتخفيض التزام عقد اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام .يتم إثبات
مصروفات التمويل في الربح أو الخسارة على الفور ما لم تتعلق مباشرة بموجودات مؤهلة ،وفي هذه الحالة يتم رسملتها وفقاً للسياسة العامة الخاصة
بالمجموعة المتعلقة بتكاليف االقتراض .يتم إثبات اإليجارات المحتملة كمصروفات في الفترات التي يتم تكبدها فيها.
يتم إثبات مدفوعات عقد التأجير التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ،ما لم يكن هنالك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال
للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك الفوائد االقتصادية من األصل المؤجر .يتم قيد اإليجارات المحتملة بموجب عقود اإليجار التشغيلي ،إن وجدت
كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
وفي حالة استالم حوافز عقد اإليجار من أجل إبرام عقود إيجار تشغيلي ،يتم إثبات هذه الحوافز كالتزام .يتم إثبات المنفعة اإلجمالية للحوافز كتخفيض
من مصروفات اإليجار على أساس القسط الثابت ،ما لم يكن هنالك أساس منتظم آخر أكثر تأكيداً للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع
االقتصادية من األصل المؤجر.

رأس المال
يتم تصنيف الحصص العادية كحقوق ملكية التي تعتبر منفعة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع مطلوباتها.

المصروفات
يتم إثبات المصروفات عند تكبدها على أساس مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبة .يتم تصنيف المصروفات كما يلي:
•تكلفة مبيعات :وتشتمل على التكلفة المنسوبة مباشرة إلى توفير الخدمات ومبيعات السلع ،أي ذات صلة مباشرة باإليرادات المثبتة .كما تلقت
المجموعة مبالغ ثابتة ومتغيرة من أطراف أخرى كحسومات ودعم تسويقي .وتُسجل تكلفة المبيعات بالصافي بعد الحسومات ودعم التسويق.
•مصروفات بيع وتسويق :وهي تلك المصروفات الناجمة عن جهود الشركة التي تقوم بها إدارات البيع والتسويق.
•مصروفات عمومية وإدارية :تُصنف جميع المصروفات األخرى باعتبارها مصروفات عمومية وإدارية.
يتم إجراء توزيع بين تكلفة اإليرادات والمصروفات العمومية واإلدارية ومصروفات البيع والتوزيع ،عند اللزوم ،على أساس ثابت.

تكاليف التمويل
تتكون تكاليف التمويل من الرسوم البنكية وتكلفة التمويل على قرض قصير األجل وتكاليف التمويل اللتزامات عقود اإليجار .وتقيد تكاليف التمويل عند
تكبدها على أساس مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبة .تقيد تكاليف التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

القروض
يتم اإلثبات األولي للقروض بسعر المعاملة (الذي يمثل القيمة الحالية للنقد المستحق دفعه للبنك والطرف المقابل اآلخر بما في ذلك تكاليف المعاملة).
وتظهر القروض الحقاً بالتكلفة المطفأة .يتم إثبات مصروفات الفائدة على أساس طريقة الفائدة الفعلية وتدرج ضمن تكاليف التمويل.
تصنف القروض كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد تاريخ التقرير.
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير 2021م مع السماح بالتطبيق المبكر ،إال
أن المجموعة لم تقم بالتطبيق المبكر لها عند إعداد المعلومات المالية الموحدة.
تاريخ السريان
 1يناير 2021م

المعايير الجديدة أو التعديالت
تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  -المرحلة الثانية (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ومعيار المحاسبة
الدولي  ،39والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،7والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،4والمعيار الدولي للتقرير المالي )16
العقود المتوقع خسارتها  -تكلفة إتمام العقد
(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37

 1يناير 2022م

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 2018م – 2020م
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )16
ال َمراجع حول إطار المفاهيم (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3

 1يناير 2023م
متاح للتطبيق االختياري/تاريخ
سريان مؤجل إلى أجل غير مسمى

تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1
المعيار الدولي للتقرير المالي « 17عقود التأمين» والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي “ 17عقود التأمين”
بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو المشروع المشترك (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير
المالي  10ومعيار المحاسبة الدولي )28

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
عقود اإليجار

قامت المجموعة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي « 16عقود اإليجار» اعتباراً من  1يناير 2019م.
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  16للمستأجرين نموذجاً واحداً لالحتساب في المركز المالي .ونتيجة لذلك ،فقد قامت المجموعة ،بوصفها مستأجراً،
بإثبات موجودات حق االستخدام التي تمثل حقها في استخدام الموجودات محل العقد والتزامات عقود اإليجار التي تمثل التزامها بسداد دفعات اإلیجار.
تبقى طريقة االحتساب مماثلة للسياسات المحاسبية السابقة.
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16باستخدام المنهج المعدل بأثر رجعي الذي بموجبه يتم إثبات األثر المتراكم للتطبيق األولي
ضمن األرباح المبقاة في  1يناير 2019م.

ً
ً
اعتبارا من  1يناير 2019م
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي - 16
السياسات المحاسبية الهامة
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي « 16عقود اإليجار» اعتباراً من  1يناير 2019م .يحل المعيار محل اإلرشادات الحالية بشأن عقود اإليجار،
بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي « 17عقود اإليجار» ،وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي « 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي
على عقد إيجار» ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم « 15عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز» ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم « 27تقييم جوهر
المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار».

المجموعة كمستأجر
كانت المجموعة في السابق تحدد في بداية العقد ما إذا كان الترتيب هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار بموجب تفسير لجنة تفسيرات المعايير
الدولية للتقرير المالي « 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار» .تجري المجموعة حالياً تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو
ينطوي على عقد إيجار استناداً إلى التعريف الجديد لعقد اإليجار .ويُعد العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي
 16إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة معينة بمقابل .وفي بداية أو عند تعديل العقد الذي يتضمن مكون إيجاري ،تقوم
المجموعة بتوزيع المقابل في العقد على كل مكون إيجاري على أساس أسعارها المستقلة المالئمة .غير أن المجموعة اختارت عدم فصل المكونات غير
اإليجارية والمحاسبة عن عقد اإليجار والمكونات غير اإليجارية المرتبطة به كمكون إيجاري واحد.
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صدر المعيار الدولي للتقرير المالي  16في يناير 2016م ويسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ .ينص
المعيار الدولي للتقرير المالي  16على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم االعتراف بها عموماً في المركز
المالي للمجموعة ،ما لم تكن مدة العقد اثني عشر شهراً أو أقل أو عقد اإليجار هو لموجودات ذات قيمة منخفضة .وبالتالي ،فإن التصنيف المطلوب
بموجب معيار المحاسبة الدولي « 17عقود اإليجار» إلى عقود إيجار تشغيلي أو تمويلي يتم استبعاده بالنسبة للمستأجرين .بالنسبة لكل عقد إيجار ،يثبت
المستأجر التزامات عقود اإليجار المتكبدة في المستقبل .في المقابل ،يتم رسملة الحق في استخدام األصل المؤجر ،وهو ما يعادل عموماً القيمة الحالية
لمدفوعات اإليجار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف ذات الصلة مباشرة والتي يتم استهالكها على مدى العمر اإلنتاجي.
تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزام عقد اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار .يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة
والحقاً بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة لالستهالك واالنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها لبعض عمليات إعادة قياس التزامات عقود اإليجار.
يتم قياس التزامات عقود اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد ،ويتم خصمها باستخدام معدل الفائدة
المدرج في عقد اإليجار ،أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة ،باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة .عاد ًة ما تستخدم المجموعة
معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم لعقود إيجار العقارات ومعدل الفائدة الضمني في عقد إيجار تأجير السيارات.
يتم زيادة التزامات عقود اإليجار الحقاً بتكلفة الفائدة على التزامات عقود اإليجار وتخفيضها من خالل دفعات اإليجار التي تمت .يتم إعادة القياس عندما
يكون هناك تغيراً في دفعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو المعدل إذا كان هناك تغير في تقدير المبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان
القيمة المتبقية ،أو كيفما كان ذلك مناسباً ،إذا كان هناك تغيير في تقييم ما إذا كان سيتم خيار شراء أو ممارسة خيار تمديد بصورة معقولة مضموناً أو
ضمان عدم ممارسة خيار إنهاء بشكل معقول.
قررت المجموعة تحديد فترة اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون فيها كمستأجر والتي تتضمن خيارات تجديد .إن تقييم ما إذا كانت المجموعة
متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات يؤثر على فترة عقد اإليجار ،مما يؤثر بشكل جوهري على مبلغ التزامات عقود اإليجار وموجودات حق
االستخدام التي تم إثباتها.
وبشكل عام ،ستكون موجودات حق االستخدام مساوية اللتزامات عقود اإليجار .ومع ذلك ،إذا كانت هناك أي تكاليف إضافية مثل إعداد الموقع والتأمينات
غير المستردة ،وأموال التنفيذ ،والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ ،فيجب إضافتها إلى قيمة موجودات حق االستخدام.

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16
اختارت المجموعة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  16تطبيق الوسيلة العملية لالستمرار في إثبات التقييم السابق الذي بموجبه تمثل
المعامالت عقود إيجار .وقامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16فقط على العقود التي سبق تحديدها كعقود إيجار .لم يتم إعادة تقييم العقود
التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي  17وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  .4وبالتالي ،تم تطبيق
تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  16فقط على العقود المبرمة أو التي تم تغييرها في  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ.
عند التحول ،بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،17تم قياس التزامات عقد اإليجار وموجودات حق
االستخدام بالقيمة الحالية لمدفوعات عقود اإليجار المتبقية والمخصومة بمعدل فائدة االقتراض المتدرج للمجموعة كما في  1يناير 2019م.

ً
ً
اعتبارا من  1يناير 2019م
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي - 16
السياسات المحاسبية الهامة
تقاس موجودات حق االستخدام بمبلغ يعادل التزامات عقود اإليجار والذي تم تعديله بمبلغ أي دفعات إيجار مدفوعة مقدماً أو مستحقة.
قامت المجموعة باستخدام الوسائل العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16على عقود اإليجار المصنفة في السابق كعقود إيجار
تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي :17
•تطبيق إعفاء عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار التي تقل عن اثني عشر شهراً من فترة عقد اإليجار.
•استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي.
•استخدام التجارب السابقة عند تحديد فترة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات تمديد أو إنهاء عقد اإليجار.
عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16قامت المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار .يتم تعديل اإليجارات
المدفوعة مقدماً والمستحقة في موجودات حق االستخدام.
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وفيما يلي ملخص لتأثير التحول على قائمة المركز المالي الموحدة:
					
التأثير على

 1يناير 2019م

				
موجودات حق االستخدام

214,130,575

				
ذمم دائنة تجارية وأخرى
			
المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى

()894,556

				
التزامات عقود إيجار

202,345,663
()12,679,466

عند قياس التزامات عقود اإليجار لعقود اإليجار التي تم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،17قامت المجموعة بخصم
دفعات اإليجار باستخدام معدل فائدة االقتراض اإلضافي الخاص بها كما يلي في  1يناير 2019م.
							
البلد

معدل االقتراض اإلضافي

				
المملكة العربية السعودية

٪3.26

							
لبنان

٪8.57

				
اإلمارات العربية المتحدة

							
مصر
							
قطر

					
البحرين

						
األردن

٪8.05
٪17.25

٪4.25
٪2.60
٪9.63

األثر للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
كنتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16اعترفت المجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،بتكاليف استهالك بمبلغ  57,081,404مليون
ريال سعودي وتكاليف فوائد بمبلغ  11,125,893مليون ريال سعودي من عقود اإليجار هذه ،مما نتج عنه قيمة دفترية بمبلغ  199.5مليون ريال سعودي و
 197.8مليون ريال سعودي مقابل موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار على التوالي كما في  31ديسمبر 2019م.

معامالت السيطرة المشتركة
ً
أعمااًل تحت سيطرة مشتركة هي عبارة عن مجموعة أعمال يتم فيها السيطرة على جميع المنشآت أو
إن عملية تجميع األعمال التي تضم منشآت أو
الشركات المجمعة من قبل نفس الطرف أو األطراف قبل التجميع وبعده ،وهذه السيطرة ال تعد سيطرة مؤقتة.
إن مقدار الحصص غير المسيطرة في كل من المنشآت المتجمعة قبل وبعد عملية تجميع األعمال ليس له صلة بتحديد ما إذا كانت عملية التجميع تشمل
منشآت تخضع للسيطرة المشتركة.
وتقوم المجموعة بالمحاسبة عن عمليات تجميع األعمال التي تخضع للسيطرة المشتركة باستخدام المحاسبة بالقيمة الدفترية (على أساس الترحيل)
(يشار إليها أيضاً باسم طريقة المحاسبة السابقة) وتُسجل الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة باستخدام القيم الدفترية في المعلومات
المالية للمنشأة عند تحويل السيطرة إلى المجموعة .يتم توحيد النتائج وقائمة المركز المالي للمنشأة المستحوذ عليها بأثر مستقبلي من تاريخ االستحواذ.
ويُسجل الفرق بين مقابل الشراء والقيمة الدفترية للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة في حقوق الملكية كتعديل على األرباح المبقاة.
الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .وتسيطر المجموعة على منشأة ما بموجب معاملة سيطرة مشتركة عندما تتعرض أو يكون لها حقوق
في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة وتكون لديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتها على تلك المنشأة .يتم إدراج المعلومات
المالية للشركات التابعة في المعلومات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقفها.
يتم قياس الحصص غير المسيطرة مبدئياً بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها في تاريخ االستحواذ.
ويتم المحاسبة عن التغير في حصة المجموعة في شركة تابعة مستحوذ عليها بموجب السيطرة المشتركة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة على أنها
معامالت حقوق ملكية.
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة مستحو عليها بموجب السيطرة المشتركة ،فإنها تقوم بإثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي
حصة غير مسيطرة ذات عالقة والمكونات األخرى في حقوق الملكية .يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة .ويتم قياس أي حصة
محتفظ بها لدى الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
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امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد( 19-تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )16
قامت المجموعة بالتطبيق المبكر المتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد - 19-تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي  16الصادر في  28مايو 2020م.
ويقدم التعديل وسيلة عملية اختيارية لعقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة مستأجراً  -أي بالنسبة لعقود اإليجار التي تطبق عليها المجموعة الوسيلة
العملية ،ال يتعين على المجموعة إجراء تقييم حول ما إذا كانت امتيازات اإليجار المؤهلة التي تكون تبعات مباشرة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد )19هي
تعديالت على عقد اإليجار .وقد طبقت المجموعة التعديل بأثر رجعي .ليس للتعديل له أي تأثير على األرباح المبقاة في  1يناير 2020م.
سجلت المجموعة مبلغ  6.4مليون ريال سعودي في الربح أو الخسارة للسنة 2020م لتعكس التغيرات في دفعات اإليجار التي تنشأ من امتيازات اإليجار
التي طبق عليها المستأجر الوسيلة العملية.

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في نهاية فترة التقرير التي قد تكون ذات
مخاطر جوهرية تتسبب في تعديل هام على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:

األحكام الهامة
التوحيد  -األحكام الهامة بشأن السيطرة على شركة تابعة.

وعلى الرغم من أن المجموعة تملك أقل من نصف شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) ،ولديها أقل من نصف حقوق التصويت الخاصة بها،
فقد قررت اإلدارة أن المجموعة تسيطر على هذه المنشأة .ويرجع ذلك إلى أن اتفاقاً موقع عليه بين المساهمين يمنح شركة اآلمار الغذائية الحق في
تعيين وإزالة وتحديد مكافآت اإلدارة المسؤولة عن توجيه األنشطة ذات الصلة .باإلضافة إلى ذلك ،تمنح االتفاقية حق السيطرة على السياسات التشغيلية
والمالية للشركة التابعة.
عقود اإليجار

عند تحديد مدة عقد اإليجار ،تأخذ اإلدارة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزاً اقتصادياً للمستأجر لممارسة خيار تمديد
عقد اإليجار أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار .تقوم اإلدارة بتعديل مدة عقد اإليجار إذا كان هناك تغيراً في فترة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء.

التقديرات واالفتراضات الهامة
االنخفاض في قيمة الشهرة

يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة على الوحدات المولدة للنقد بمقارنة القيمة الدفترية للوحدات المولدة للنقد وقيمتها القابلة لالسترداد .إن القيمة
القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد هي قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة المستخدمة أيهما أعلى .إن عملية التقييم المعقدة
المستخدمة لتحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد و/أو القيمة المستخدمة تتضمن استخدام طرق مثل طريقة التدفقات النقدية المخصومة
التي تستخدم افتراضات لتقديرات التدفقات النقدية .وتعتمد القيمة القابلة لالسترداد بشكل كبير على معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات
النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.
االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات وموجودات حق االستخدام والموجودات غير الملموسة

يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة العادلة ناقصاً
تكاليف البيع والقيمة المستخدمة ،أيهما أكبر .القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع هي أسعار المبيعات القائمة على التنافس الحر بين أطراف راغبة في
ذلك ناقصاً تكاليف االستبعاد .يستند احتساب القيمة المستخدمة إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة .تؤخذ التدفقات النقدية من الموازنة لفترة

الخمس سنوات القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي سوف تعزز من أداء
األصل للوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها .إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر البنود تأثراً بمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية
المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستدالل.
األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات وموجودات حق االستخدام

يتم إجراء تقدير لألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات وموجودات حق االستخدام والموجودات غير الملموسة بغرض حساب
االستهالك واإلطفاء على التوالي .يتم إجراء هذه التقديرات بنا ًء على االستخدام المتوقع لألعمار اإلنتاجية .يتم تحديد القيمة المتبقية بنا ًء على الخبرة
والبيانات القابلة للمالحظة عند توفرها.
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التزامات منافع الموظفين المحددة

يتم تحديد التزامات منافع الموظفين المحددة باستخدام تقييم اكتواري يتطلب إجراء تقديرات لمدخالت مختلفة.

6-4العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء المجموعة
فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر على المركز المالي للمجموعة ونتائج عملياتها .تستند هذه العوامل إلى المعلومات المتاحة
حال ًيا للمجموعة وقد ال تمثل جميع العوامل التي قد يكون لها تأثير على أعمال المجموعة.
جزئيا على فتح فروع جديدة مربحة
6 -4-1المخاطر المتعلقة باعتماد استراتيجية نمو المجموعة
ً
كجزء من النمو المخطط للمجموعة واستراتيجيتها ،تعتزم المجموعة زيادة عدد متاجرها ،بما في ذلك متاجر االمتياز من الباطن ،بنسبة  %50بحلول
عام 2025م (لمزيد من المعلومات حول النمو المخطط للمجموعة واستراتيجيتها ،يرجى االطالع على القسم رقم « 6-4االستراتيجية وسبل النمو
المستقبلي»من هذه النشرة) .قد يستغرق كل فرع جديد بعض الوقت من تاريخ افتتاحه للوصول إلى مستويات تشغيل مربحة بسبب أوجه القصور
المرتبطة عادة بالفروع الجديدة ،بما في ذلك نقص المعرفة بالسوق والمنافسة والحاجة إلى توظيف وتدريب موظفين جدد .ال يمكن أن يكون هناك أي
ضمان بأن أي فرع جديد سيكون مربحاً أو سيحقق عوائده االستثمارية المتوقعة .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن تؤثر فروع المجموعة الجديدة على مبيعات
فروعها الحالية في نفس المنطقة المجاورة نظراً ألن بعض العمالء قد يفضلون زيارة الفروع الجديدة أو الطلب منها .كما ال يمكن أن يكون هناك أي
ضمان بأن تآكل المبيعات لن يحدث أو يصبح أكثر وضوحاً في المستقبل مع زيادة وجود المجموعة في األسواق الحالية ،مما سيكون له تأثير سلبي على
أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وآفاقها المستقبلية.
6 -4-2المخاطر المتعلقة بزيادة تكاليف المكونات الغذائية والمواد األولية
تعتمد أعمال المجموعة على مصادر موثوقة لكميات كبيرة من المكونات الغذائية والمواد األولية مثل البروتين (بما في ذلك الدواجن ولحم البقر) والجبن
والزيت والدقيق والخضروات .وتخضع المكونات الغذائية والمواد األولية لتقلبات األسعار الناجمة عن أي تقلب في العرض والطلب الكلي أو الظروف
الخارجية األخرى ،مثل التغيرات في سياسات التجارة الدولية والحواجز الدولية أمام التجارة ،وظهور حرب تجارية والظروف المناخية والبيئية التي قد
تؤثر فيها األحوال الجوية أو األحداث الطبيعية أو الكوارث على المحاصيل المتوقعة من هذه المواد األولية بما في ذلك تفشي الفيروسات واألمراض ،مثل
كوفيد .19-ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن المجموعة ستواصل شراء المكونات الغذائية والمواد األولية بأسعار معقولة أو أن المكونات الغذائية
وأسعار المواد األولية ستظل مستقرة في المستقبل .وهذا بدوره سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وآفاقها
المستقبلية.
6 -4-3المخاطر المتعلقة بتحقيق النمو والربحية بالمعدل المطلوب في المستقبل
ارتفع صافي إيرادات المجموعة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪37.8خالل الفترة من 2019م إلى 2021م .ومع ذلك ،ال ينبغي النظر إلى النمو السريع
في إيرادات المجموعة في الفترات األخيرة على أنه مؤشر على أدائها المستقبلي وال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن المجموعة ستكون قادرة على
الحفاظ على نمو اإليرادات أو األرباح التي تحققت في الفترات األخيرة أو تجاوزها .ومع زيادة إيرادات المجموعة ،قد تنخفض أرباحها أيضا مع توسيع
المجموعة لعملياتها التجارية وخدمات التوصيل وتنويع منتجاتها وأعمالها وأسواقها ومصادر إيراداتها الجديدة ،بما في ذلك خطوط األعمال ذات
الهوامش المنخفضة.
قد ال تنجح المجموعة في جهودها لزيادة نمو إيراداتها وأرباحها .وباإلضافة إلى ذلك ،قد ال تتمكن المجموعة من معالجة المخاطر والصعوبات التي قد
تواجهها في سوق سريع التغير وشديد المنافسة .وإذا لم يتطور الطلب على األغذية والمشروبات كما تتوقع المجموعة ،أو إذا لم تتمكن المجموعة من
تلبية احتياجات عمالئها ،فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وآفاقها المستقبلية.
6 -4-4المخاطر المتعلقة بمستويات المخزون
كان لدى المجموعة مخزون إجمالي (صافي المخصصات) قدره  20.5مليون ريال سعودي 33.8 ،مليون ريال سعودي و 50.8مليون ريال ومثلت نسبة
 %5.5،%4.3و %6.8من إجمالي موجودات المجموعة كما في السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،على التوالي .وقد سجلت
المجموعة مخصصات بلغت ال شيء 39 ،ألف ريال سعودي وال شيء كما في السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م2020 ،م و2021م ،على التوالي.
وسياسة المجموعة هي السعي إلى الحفاظ على المستوى األمثل من المخزون للتحكم في تكاليف حمل المخزون ونشر رأس المال العامل بشكل أكثر
كفاءة ،مع ضمان توصيل المكونات ذات الجودة ومواد التعبئة والتغليف في الوقت المناسب .وإذا لم تتمكن المجموعة من الحفاظ على مستويات المخزون
المثلى ومراقبة المخزون بشكل دوري ،فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض حاد أو زيادة في مستويات المخزون ،مما قد يؤدي إلى عدم قدرة المجموعة على
تلبية متطلبات المستهلك أو بيع المنتجات ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وآفاقها المستقبلية.
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6 -4-5المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل
قد تواجه المجموعة في المستقبل ،صعوبات في تغطية االحتياجات في رأس المال العامل أو إدارته بشكل صحيح وعلى الرغم من أن اتفاقيات التمويل
للمجموعة قد تساهم في تغطية تلك االحتياجات ،فقد ال يكون هذا كافياً لتغطيتها بالقدر المطلوب .إن صعوبات إدارة رأس المال قد يكون لها عامل تأثير
سلبي على أعمال المجموعة ونتائج العمليات والمركز المالي والتوقعات المستقبلية.
6 -4-6المخاطر المرتبطة بالنفقات الرأسمالية المستقبلية
يمكن أن تزيد النفقات الرأسمالية للمجموعة نتيجة لعدد من العوامل (لمزيد من المعلومات حول األداء المالي والتشغيلي للمجموعة ،يرجى االطالع على
القسم رقم « 6مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات» من هذه النشرة ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،التكاليف المتعلقة
بالنمو المخطط للمجموعة واستراتيجيتها (لمزيد من المعلومات حول النمو المخطط للمجموعة واستراتيجيتها ،يرجى االطالع على القسم رقم 6-4
«االستراتيجية وسبل النمو المستقبلي» من النشرة) .وقد بلغت النفقات الرأسمالية للمجموعة  47.6مليون ريال سعودي و 30.0مليون ريال سعودي
و 47.8مليون ريال سعودي للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م على التوالي .كما أن أي زيادات في النفقات الرأسمالية المستقبلية
للمجموعة قد تقلل أيضا من هامش ربحها واألموال المتاحة لتشغيل فروع المجموعة الحالية وتزيد من النفقات التشغيلية للمجموعة ،مما سيكون له تأثير
سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وآفاقها المستقبلية.
6 -4-7المخاطر المتعلقة بالموسمية
تخضع إيرادات المجموعة لتغيرات موسمية .بشكل عام ،حيث يكون اإلقبال والمبيعات أدنى ما يكون خالل شهر رمضان مقارنة مع باقي الشهور .ال
تتوقع المجموعة مدى التغيرات الموسمية المستقبلية في اإلقبال وحجم المبيعات .وقد تؤدي هذه االختالفات الموسمية في المبيعات إلى جعل تخطيط
أعمال المجموعة وقدرتها على التنبؤ بتدفقات الدخل المستقبلية أكثر صعوبة .وبالتالي ،قد ال يكون بوسع المجموعة أن تحظى بميزانية فعالة فيما يتعلق
بتكاليف التشغيل .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن المجموعة سيكون لديها موارد كافية لالستفادة الكاملة من المواسم ذات
اإلقبال العالي والمبيعات .وهذا بدوره سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وآفاقها المستقبلية.
6 -4-8المخاطر المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية
تخضع المجموعة في القيام بأعمالها لعدد من الهيئات الحكومية في الدول التي تعمل فيها .وتخضع البيئة التنظيمية في كل دولة لتغيرات وتطورات
مستمرة .ولذلك ،من المحتمل أن تعتمد الجهات التنظيمية ذات العالقة تغييرات في األنظمة واللوائح والسياسات في المستقبل ،ال تستطيع المجموعة
توقعها ،بما في ذلك التغييرات في األنظمة والسياسات المتعلقة بالضرائب ،ومكافحة االحتكار ،والتصفية ،وحوكمة الشركات ،والواردات والصادرات،
وحماية البيئة ،ومعايير الصحة والسالمة التي قد تؤثر في أعمال المجموعة وعملياتها .وقد يكون ألي من تلك التغييرات التنظيمية المستقبلية تأثير
سلبي في أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
6 -4-9المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في الدول التي تمارس أو قد تمارس فيها
المجموعة أنشطتها
تقع العمليات األساسية للمجموعة وقاعدة عمالئها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان .وتتعرض منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وباكستان لعدد من المخاطر الجغرافية والسياسية واألمنية .وقد تسهم أي أحداث جغرافية وسياسية أو أي تطورات مستقبلية في الوضع الجغرافي
والسياسي في عدم استقرار منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان والمناطق المحيطة بها (والتي قد تتضمن ،أو ال تتضمن ،بشكل مباشر الدول
التي تعمل فيها المجموعة) ،وبالتالي تتسم االستثمارات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان بدرجة كبيرة من عدم اليقين .قد يكون ألي
تغيرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االجتماعية أو غيرها في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،أو أي هجمات إرهابية أو
أعمال تخريبية في المستقبل تستهدف أي من الدول التي تعمل فيها المجموعة أو أي دول أخرى قد ترغب المجموعة في التوسع فيها ،تأثير سلبي على
األسواق التي تعمل فيها المجموعة ،وقدرتها على االحتفاظ بالعمالء واالستثمارات التي قامت بها المجموعة أو جذب عمالء او استثمارات في المستقبل،
مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وللمزيد من المعلومات عن المخاطر يُرجى مراجعة القسم رقم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة.
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6-5ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية
يجب قراءة المعلومات المالية الموحدة المختارة ومؤشرات األداء الرئيسية للشركات المبينة أدناه مع المعلومات المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م بما في ذلك اإليضاحات الواردة في البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات في هذا التعميم.
6 -5-1ملخص المعلومات المالية الموحدة لشركة اآلمار الغذائية
	  (6-1):لودجملخص المعلومات المالية الموحدة لشركة اآلمار الغذائية
ألف ريال سعودي

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

قائمة الدخل الشامل
اإليرادات

457,271

695,448

868,136

تكلفة اإليرادات

()322,795

()464,699

()561,036

إجمالي الربح

134,476

230,749

307,100

مصاريف البيع والتوزيع

()49,684

()63,948

()84,583

مصاريف عمومية وإدارية

()66,859

()93,192

()95,935

9,762

12,067

19,187

خسارة انخفاض القيمة على النقد وما يعادله

-

()3,750

-

خسارة انخفاض القيمة على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

-

()36

()2,712

27,695

81,890

143,057

-

1,900

1,121

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

()6,786

()14,857

()16,038

حصة الخسائر من استثمار على طريقة حقوق الملكية

()1,340

()816

796

-

()6,617

1,533

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

19,569

61,500

130,470

الزكاة وضريبة الدخل

()3,296

()5,578

()13,061

الربح من العمليات املستمرة

16,273

55,922

117,408

إيرادات أخرى

دخل العمليات
رد خسارة انخفاض القيمة على الممتلكات والمعدات

(خسارة)  /رد خسارة انخفاض قيمة االستثمار في مشروع مشترك

العمليات املتوقفة
الربح من العمليات المتوقفة ،صافي الزكاة وضريبة الدخل

7,850

-

-

الربح للسنة

24,123

55,922

117,408

قائمة الدخل الشامل اآلخر
ربح ( /خسارة) إعادة قياس مطلوبات برنامج المنافع المحددة

37

()1,025

()2,814

البند الذي تم إعادة تصنيفه الحقاً إلى الربح أو الخسارة:
العمليات األجنبية – فروق ترجمة العمالت األجنبية

-

2,529

()8,658

الدخل الشامل اآلخر

37

1,504

()11,472

24,160

57,426

105,936

إجمالي الدخل الشاملة األخرى للسنة
مؤشرات األداء الرئيسية
هامش إجمالي الربح

%29.4

%33.2

%35.4

هامش صافي الدخل

%5.3

%8.0

%13.5

ملخص قائمة املركز املالي
إجمالي حقوق امللكية

238,230

226,992

340,365

إجمالي الموجودات غير المتداولة

247,075

374,219

412,189

إجمالي الموجودات المتداولة

226,377

237,384

337,717

مجموع املوجودات

473,452

611,603

749,906
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2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

مجموع المطلوبات غير المتداولة

113,438

170,941

188,215

مجموع المطلوبات المتداولة

121,784

213,670

221,326

مجموع املطلوبات

235,222

384,611

409,541

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

473,452

611,603

749,906

1.9

1.1

1.5

%49.7

%62.9

%54.6

ألف ريال سعودي

نسبة التداول
إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
ملخص قائمة التدفقات النقدية
صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

13,716

193,623

193.093

صافي النقد الناتج(/المستخدم) في األنشطة االستثمارية

52,664

()21,885

()48,732

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()92,630

()56,389

()76,202

النقد وما يعادله في بداية السنة

44,842

17,024

128,105

صافي فرق تحويل العمالت االجنبية

-

()518

()5,697

خسارة انخفاض القيمة

-

()3,750

-

النقد وما يعادل معاد تصنيفه إلى موجودات محتفظ بها لغرض البيع

()1,568

-

-

النقد وما يعادله يف نهاية السنة

17,024

128,105

190,567

القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

-

أنتائج العمليات لشركة اآلمار لألغذية
1 -قائمة الدخل والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد

تقدم الجداول التالية قائمة الدخل والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد لشركة اآلمار لألغذية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
و2020م و2021م:
	  (6-2):لودجقائمة الدخل المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
ألف ريال سعودي

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

قائمة الدخل الشامل
اإليرادات

457,271

695,448

868,136

تكلفة اإليرادات

()322,795

()464,699

()561,036

إجمالي الربح

134,476

230,749

307,100

مصاريف البيع والتوزيع

()49,684

()63,948

()84,583

مصاريف عمومية وإدارية

()66,859

()93,192

()95,935

9,762

12,067

19,188

خسارة انخفاض القيمة على النقد وما يعادله

-

()3,750

-

خسارة انخفاض القيمة على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

-

()36

()2,712

27,695

81,890

143,057

-

1,900

1,121

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

()6,786

()14,857

()16,038

حصة الخسائر من استثمار على طريقة حقوق الملكية

()1,340

()816

796

خسارة انخفاض قيمة االستثمار في مشروع مشترك

-

()6,617

1,533

19,569

61,500

130,470

إيرادات أخرى

دخل العمليات
رد خسارة انخفاض القيمة على الممتلكات والمعدات

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
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2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

الزكاة وضريبة الدخل

()3,296

()5,578

()13,061

الربح من العمليات املستمرة

16,273

55,922

117,408

ألف ريال سعودي

العمليات املتوقفة
الربح من العمليات المتوقفة ،صافي الزكاة وضريبة الدخل

7,850

-

-

الربح للسنة

24,123

55,922

117,408

قائمة الدخل الشامل اآلخر
ربح ( /خسارة) إعادة قياس مطلوبات برنامج المنافع المحددة

37

()1,025

()2,814

البند الذي مت إعادة تصنيفه الحق ًا إلى الربح أو اخلسارة:
العمليات األجنبية – فروق ترجمة العمالت األجنبية

-

2,529

()8,658

الدخل الشامل اآلخر

37

1,504

()11,472

24,160

57,426

105,936

إجمالي الدخل الشاملة األخرى للسنة
مؤشرات األداء الرئيسية
هامش إجمالي الربح

%29.4

%33.2

%35.4

هامش صافي الدخل

%5.3

%8.0

%13.5

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

اإليرادات
حققت الشركة إيراداتها في األعوام 2019م و2020م و2021م من خالل فروع دومينوز بيتزا في المملكة العربية السعودية ،باستثناء مكة المكرمة التي
امتياز فرعي.
تمثل سوق
ٍ
وبعد استحواذ شركة اآلمار السعودية على  %100من أسهم شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها ،حققت المجموعة إيراداتها بشكل رئيسي
من خالل فروع دومينوز بيتزا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفروع دانكن دونتس في مصر والمغرب ،باستثناء مكة المكرمة وباكستان والكويت والتي
تمثل االمتيازات الفرعية .وقد شكلت إيرادات المجموعة المتعلقة ببيع منتجات دومينوز بيتزا نسبة  ٪90.8في عام 2021م ،ومنتجات دانكن دونتس نسبة
 ٪7.3في عام 2021م وإيرادات مركز التوريد نسبة  ٪1.9في عام 2021م والتي تمثل مبيعات المواد األولية لعمليات االمتيازات الفرعية.
دومينوز بيتزا

كانت مجموعة اآلمار تدير  383فرعاً لدومينوز بيتزا (مملكون للشركة) كما في  31ديسمبر 2021م .تباع منتجات دومينوز بيتزا من خالل قناتي االستالم
والتوصيل .وتصل طلبات العمالء إلى هاتين القناتين من خالل أربع طرق:
•الطلبات المحلية (ويشمل ذلك بشكل أساسي طلبات الفرع المحلية وتناول الطعام في الفرع)
•منصة الطلبات الرقمية وهي منصة الطلبات الرقمية الخاصة بالشركة
•منصات توصيل الطعام الذين يمثلون منصات طلب الطعام من جهات خارجية
•مركز االتصال
دانكن دونتس

كانت مجموعة اآلمار تدير  44فرعاً لدانكن دونتس كما في  31ديسمبر 2021م .وقد حققت المجموعة إيرادات دانكن دونتس بالكامل من مصر والمغرب
خالل عام 2021م.
تكلفة اإليرادات
وتشمل تكلفة اإليرادات تكلفة المواد واإلهالك واإلطفاء والرواتب والمزايا األخرى ورسوم االمتياز والمرافق ونفقات اإليجار وغيرها من النفقات .وقد ارتفعت
تكلفة المبيعات في عام 2020م بنسبة  %44.0من  322.8مليون ريال سعودي في عام 2019م ( ٪70.6من إجمالي اإليرادات) إلى  464.7مليون ريال سعودي
في عام 2020م ( ٪66.8من إجمالي اإليرادات) وذلك بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
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وقد ارتفعت تكلفة المبيعات في عام 2021م بنسبة  %20.7إلى  561.0مليون ريال سعودي ( ٪64.6من إجمالي اإليرادات) ،نتيجة االرتفاع العام في
المبيعات خالل الفترة و توقف الدعم الحكومي لرواتب الموظفين المحليين.
إجمالي الربح
ارتفع إجمالي الربح بنسبة  %71.6من  134.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  230.7مليون ريال سعودي في عام 2020م ،وارتفع هامش الربح
اإلجمالي من  ٪29.4في عام 2019م إلى  ٪33.2في عام 2020م مدفوعاً باالستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها
خالل عام 2020م.
باإلضافة إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة  %33.1من  230.7مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  307,1مليون ريال سعودي في عام 2021م ،وارتفع
هامش الربح اإلجمالي من  ٪33.2في عام 2020م إلى  ٪35.4في عام 2021م ويعود االرتفاع بشكل رئيسي إلى الكفاءة في شراء المواد األولية وارتفاع
المبيعات خالل الفترة.
مصاريف عمومية وإدارية
تشمل المصاريف العمومية واإلدارية بشكل أساسي الرواتب والمزايا األخرى واإلهالك واإلطفاء والمصروفات القانونية والمهنية ومصروفات اإليجار
والمصروفات االخرى .وقد ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية من  66.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  93.2مليون ريال سعودي في عام
2020م ،ويعود ذلك بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية في عام 2021م لتصل إلى  95.9مليون ريال سعودي وذلك بسبب زيادة عدد الموظفين ووقف برنامج الدعم
(ساند) في المملكة العربية السعودية خالل عام 2020م.
مصاريف البيع والتوزيع
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من نفقات اإلعالن ومصروفات عموالت والرواتب والمزايا األخرى وغيرها من نفقات البيع والتوزيع األخرى.
أساسا إلى
وقد ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع من  49.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  64.0مليون ريال سعودي في عام 2020م ،ويرجع ذلك
ً
االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .كما ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع إلى  84.6مليون ريال
سعودي في عام 2021م ،وذلك بسبب زيادة إعالنات وسائل التواصل االجتماعي وإعالنات اإلنترنت والعموالت لمنصات توصيل الطعام.
تكاليف التمويل
تشمل تكاليف التمويل والرسوم المصرفية ورسوم معامالت مبيعات االئتمان والرسوم على التزامات عقود اإليجار.
وقد ارتفعت تكاليف التمويل والرسوم المصرفية من  6.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  14.9مليون ريال سعودي في عام 2020م االستحواذ
على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وفي عام 2021م ارتفعت تكاليف التمويل والرسوم المصرفية إلى  16.0مليون ريال سعودي ،وذلك نتيجة الرتفاع رسوم معامالت مبيعات االئتمان وقابلها
انخفاض جزئي في رسوم التمويل على التزامات اإليجار.
إيرادات أخرى
تشكل اإليرادات األخرى رسوم االمتياز واإلعالنات والتطوير ورسوم افتتاح الفروع وتخفيضات اإليجار وغيرها.
وقد ارتفعت اإليرادات األخرى من  9.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  12.1مليون ريال سعودي في عام 2020م ،وذلك بسبب االستحواذ على
عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .وقد ارتفعت اإليرادات األخرى إلى  19.2مليون ريال سعودي في عام 2021م،
أساسا إلى ارتفاع إيرادات اإلعالنات ورسوم االمتياز ودخل المشروبات.
ويرجع ذلك
ً
صافي ربح للسنة
بلغ صافي الربح إلى  55.9مليون ريال سعودي في عام 2020م (بلغ الربح  24.2مليون ريال سعودي خالل عام 2019م) ويعود االرتفاع في صافي الربح إلى
االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .وقد ارتفع صافي الربح إلى  117.4مليون ريال سعودي في
عام 2021م ،ويعود االرتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع األرباح اإلجمالية نتيجة لكفاءة التكلفة وارتفاع اإليرادات خالل هذه الفترة .وارتفع
هامش صافي الدخل من  ٪5.3في عام 2019م إلى  ٪8.0في عام 2020م ,واستمر االرتفاع في عام 2021م الى .%13.5
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اإليرادات حسب المنتج
	  (6-3):لودجتوزيع اإليرادات حسب المنتج للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار
الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

التغيير بين
2019م2020-م

التغيير بين
2020م2021-م

مبيعات منتجات فروع دومينوز بيتزا

439,269

644,158

788,423

%46.6

%22.4

مبيعات منتجات فروع دانكن دونتس

-

35,819

63,174

-

%76.4

مبيعات أخرى

18,002

15,471

16,539

()%14.1

%6.9

إجمالي اإليرادات

457,271

695,448

868,136

%52.1

%24.8

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات
مبيعات منتجات فروع دومينوز بيتزا

%96.1

%92.6

%90.8

مبيعات منتجات فروع دانكن دونتس

%0

%5.2

%7.3

%3.9

%2.2

%1.9

مبيعات أخرى

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

دومينوز بيتزا

ارتفعت إيرادات دومينوز بيتزا بنسبة  ٪46.6لتصل إلى  644.2مليون ريال سعودي خالل عام 2020م ،وذلك بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار
فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م مما أدى إلى ارتفاع عدد فروع دومينوز بيتزا من  248فرعاً في 2019م إلى  359فرعاً في 2020م.
وقد ارتفعت إيرادات دومينوز بيتزا بنسبة  ٪22.4لتصل إلى  788.4مليون ريال سعودي خالل عام 2021م ،نتيجة الرتفاع إجمالي عدد الطلبات بعد تقليل
قيود كوفيد 19-في مناطق مختلفة والتوسع في فروع الشركة خالل الفترة.
دانكن دونتس

كما في  31ديسمبر 2021م ،كانت مجموعة اآلمار تدير  44فرعاً لدانكن دونتس .وقد حققت المجموعة إيرادات دانكن دونتس بالكامل من مصر والمغرب
خالل عام 2021م.
ارتفعت اإليرادات دنكن دونتس بنسبة  ٪76.4لتصل إلى  63.2مليون ريال سعودي خالل عام 2021م ،مدفوعة بزيادة عدد ساعات العمل بعد تخفيف
قيود كوفيد 19-والتوسع في فروع الشركة خالل الفترة (سبعة فروع جديدة في مصر وأربعة فروع جديدة في المغرب).
مبيعات أخرى

تمثل المبيعات األخرى مبيعات مراكز التوريد لعمليات االمتيازات الفرعية بسبب زيادة مبيعات عمليات االمتيازات الفرعية .وقد انخفضت المبيعات
األخرى بنسبة  ٪14.1من  18.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  15.5مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب تأثير جائحة كوفيد 19-على
عمليات االمتيازات الفرعية .وقد ارتفعت المبيعات األخرى بنسبة  ٪6.9لتصل إلى  16.5مليون ريال سعودي في عام 2021م ,وذلك نتيجة لتحسن
الظروف لعمليات االمتيازات الفرعية (بشكل رئيسي في مكة المكرمة) بعد رفع بعض قيود كوفيد 19-من قبل الحكومات.

تكلفة اإليرادات
	  (6-4):لودجتكلفة اإليرادات للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

التغيير بين
2019م2020-م

التغيير بين
2020م2021-م

المواد األولية والمواد والبضاعة

136,795

198,911

262,070

%45.4

%31.8

رواتب ومزايا اخرى

83,265

115,075

132,162

%38.2

%14.8

اإلهالك واإلطفاء

53,153

85,245

87,457

%60.4

%2.6

االيجار ورسوم االمتياز

30,568

38,901

48,113

%27.3

%23.7

المنافع

19,014

26,567

31,234

%39.7

%17.6

إجمالي تكلفة اإليرادات

322,795

464,699

561,036

%44.0

%20.7

ألف ريال سعودي
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2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

المواد الخام والمواد والبضاعة

%29.9

%28.6

%30.2

رواتب ومزايا اخرى

%18.2

%16.5

%15.2

اإلهالك واإلطفاء

%11.6

%12.3

%10.1

االيجار ورسوم االمتياز

%6.7

%5.6

%5.5

إجمالي تكلفة اإليرادات

%70.6

%66.8

%64.6

ألف ريال سعودي

التغيير بين
2019م2020-م

التغيير بين
2020م2021-م

كنسبة مئوية من اإليرادات

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

المواد األولية والمواد والبضاعة
تشمل المواد االولية والمواد وبضاعة المواد المباشرة ومواد التنظيف والمصروفات األخرى .وترتبط المواد المباشرة بشكل أساسي بمواد دومينوز بيتزا
ودانكن دونتس المرتبطة أساساً بمكونات الوصفات ومواد التعبئة.
تشمل المصروفات األخرى رسوم اشتراك منصة الطلبات الرقمية ومصروفات التوصيل والشهادة والترجمة وأدوات التخزين والرسوم األخرى.
قد ارتفعت المواد األولية والمواد والبضاعة بنسبة  %45.4من  136.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  198.9مليون ريال سعودي في عام 2020م
نتيجة االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م مما أدى إلى ارتفاع عدد فروع دومينوز بيتزا من 248
فرعاً في 2019م إلى  359فرعاً وإضافة  33فرعاً لدانكن دونتس خالل الفترة ذاتها.
كما ارتفعت المواد األولية والمواد والبضاعة بنسبة  %31.8إلى  262.1مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة االرتفاع العام في المبيعات خالل الفترة.
الرواتب والمزايا األخرى
تشمل الرواتب والمزايا األخرى التكاليف المتعلقة بموظفي الفروع وموظفي مركز اإلمداد (مثل الرواتب واألجور ورسوم اإلقامة والتأشيرات والعمل
اإلضافي وغيرها من المزايا والبدالت).
خالل عام  2020م ،ارتفعت تكاليف الرواتب والمزايا االخرى بنسبة  %38.2من  83.3مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  115.1مليون ريال سعودي
في عام 2020م نتيجة االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
كما ارتفعت تكاليف الرواتب والمزايا االخرى بنسبة  %14.8من  115.1مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  132.2مليون ريال سعودي في عام
2021م نتيجة لألسباب التالية:
•افتتاح  38فرعاً جديداً خالل الفترة ويتطلب ذلك في المتوسط ثمانية موظفين لكل فرع
•زيادة ساعات العمل بعد رفع بعض قيود كوفيد 19-المفروضة في بلدان مختلفة
•توقف الدعم الحكومي لرواتب الموظفين المحليين (من خالل برنامج ساند) بعد تقليل القيود المفروضة بسبب كوفيد19-
اإلهالك واإلطفاء
تتعلق نفقات اإلهالك واإلطفاء بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام.
ارتفعت رسوم اإلهالك واإلطفاء إلى  85.2مليون ريال سعودي خالل عام 2020م نتيجة االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات
التابعة لها خالل عام 2020م .وقد ارتفعت رسوم اإلهالك واإلطفاء إلى  87.5مليون ريال سعودي خالل عام 2021م ,ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إضافة
 38فرعاً جديداً خالل الفترة.
االيجار ورسوم االمتياز
تتعلق مصروفات اإليجار بإيجارات المخازن والمصانع والشاحنات وغيرها .بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في عام 2019م،
تم اعتبار عقود اإليجار كموجودات حق االستخدام .تمثل مصروفات اإليجار المتبقية في السنوات الالحقة المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة
األجل التي ال تتجاوز مدتها السنة الواحدة.

138

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

وترتبط رسوم االمتياز بشكل رئيسي برسوم االمتياز التي تدفعها المجموعة إلى دومينوز بيتزا ودانكن دونتس.
ارتفع االيجار ورسوم االمتياز بنسبة  %27.3من  30.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  38.9مليون ريال سعودي في عام 2020م وذلك نتيجة
االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد ارتفع االيجار ورسوم االمتياز بنسبة  %23.7من  38.9مليون ريال سعودي في عام 2020م الى  48.1مليون ريال سعودي في عام 2021م وذلك بسبب
ارتفاع مصروفات رسوم االمتياز الناتجة عن ارتفاع اإليرادات.
المنافع
تتكون مصاريف المنافع العامة في المقام األول من الكهرباء واشتراكات اإلنترنت ورسوم الهاتف المحمول وغيرها من المصاريف.
كما ارتفعت المنافع بنسبة  ٪39.7من  19.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  26.6مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة االستحواذ على
عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م مما أدى إلى ارتفاع عدد فروع دومينوز بيتزا من  248فرعاً في 2019م إلى
 359فرعاً وإضافة  33فرعاً لدانكن دونتس خالل الفترة ذاتها.
كما ارتفعت مصاريف المنافع بنسبة  %17.6من  26.6مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  31.2مليون ريال سعودي في عام 2021م وذلك نتيجة
لزيادة عدد ساعات العمل وإضافة  23فرعاً جديداً خالل الفترة.
إجمالي الربح
ارتفع إجمالي الربح بنسبة  %71.6من  134.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  230.7مليون ريال سعودي في عام 2020م ،وارتفع هامش الربح
اإلجمالي من  ٪29.4في عام 2019م إلى  ٪33.2في عام 2020م مدفوعاً باالستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها
خالل عام 2020م.
كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة  %33.2من  230.7مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  307,1مليون ريال سعودي في عام 2021م ،وارتفع هامش
الربح اإلجمالي من  ٪33.2في عام 2020م إلى  ٪35.4في عام 2021م ويعود االرتفاع بشكل رئيسي إلى الكفاءة في شراء المواد األولية وارتفاع المبيعات
خالل الفترة.

مصاريف البيع والتوزيع
	  (6-5):لودجمصاريف البيع والتوزيع للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

التغيير بين
2019م2020-م

التغيير بين
2020م2021-م

32,451

31,902

47,915

()%1.7

%50.2

مصروفات عموالت

-

12,012

13,922

-

%15.9

رواتب ومزايا أخرى

6,815

7,578

8,062

%11.2

%6.4

اإلهالك واإلطفاء

3,275

4,491

5,024

%37.1

%11.9

التوصيل

4,228

4,659

5,179

%10.2

%11.2

مصروفات أخرى

2,915

3,306

4,481

%13.4

%35.5

إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

49,684

63,948

84,583

%28.7

%32.3

ألف ريال سعودي
اإلعالنات

كنسبة مئوية من اإليرادات
%7.1

%4.6

%5.5

اإلعالنات
مصروفات عموالت

-

%1.7

%1.6

رواتب ومزايا أخرى

%1.5

%1.1

%0.9

إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

%10.9

%9.2

%9.7
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اإلعالنات
تشمل النفقات اإلعالنية والترويجية إعالنات اإلنترنت واإلعالنات الخارجية ورسوم الوكاالت والتلفاز واإلذاعة والتوزيع والطباعة وغيرها من النفقات.
انخفضت نفقات اإلعالن والترويج بنسبة  ٪1.7من  32.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  31.9مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب التحول
نحو اإلعالن الرقمي الذي زاد الطلب عليه نتيجة جائحة كوفيد 19-واالبتعاد عن اإلعالنات الخارجية.
وقد ارتفعت نفقات اإلعالن والترويج بنسبة  ٪50.2من  31.9مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  47.9مليون ريال سعودي في عام 2021م وذلك
نتيجة لزيادة إعالنات وسائل التواصل االجتماعي وإعالنات اإلنترنت.
مصروفات عموالت
تمثل مصروفات العموالت ما تحصل عليه منصات توصيل الطعام كنسبة من سعر بيع طلبات البيع ،باإلضافة إلى أنها تشمل اإلنفاق التسويقي على منصات
توصيل الطعام (كفرض رسوم للظهور كجزء من أفضل المطاعم الموصى بها على سبيل المثال).
وقد بلغت مصروفات العموالت  12.0مليون ريال سعودي في عام 2020م ،وقد كانت جزءاً من مصروفات أخرى تحت بند المصاريف العمومية واإلدارية
(وقد تم إعادة تصنيفها إلى مصاريف بيع وتوزيع في السنوات الالحقة) .كما ارتفعت مصروفات العموالت بنسبة  ٪15.9من  12.0مليون ريال سعودي
في عام 2020م إلى  13.9مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بنمو اإليرادات من منصات توصيل الطعام.
رواتب ومزايا أخرى
تشمل الرواتب والمزايا األخرى على المرتبات واألجور ورسوم اإلقامة والتأشيرات والعمل اإلضافي وغيرها من االستحقاقات والبدالت.
كما ارتفعت تكلفة الرواتب والمزايا األخرى بنسبة  %11.2من  6.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  7.6مليون ريال سعودي في عام 2020م وذلك
نتيجة االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد ارتفعت تكلفة الرواتب والمزايا األخرى بنسبة  %6.4من  7.6مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  8.1مليون ريال سعودي في عام 2021م.
اإلهالك واإلطفاء
تتعلق نفقات اإلهالك واإلطفاء بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام.
وقد ارتفعت نفقات اإلهالك واإلطفاء بنسبة  ٪37.1من  3.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى  4.5مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة لزيادة
المركبات المستأجرة بسبب التوسع في خدمات التوصيل خالل العام .كما استمرت نفقات اإلهالك واإلطفاء باإلرتفاع بنسبة  %11.9إلى  5.0مليون
ريال سعودي في عام 2021م.
التوصيل
تتعلق مصاريف التوصيل بمصاريف وقود المركبات وعقود اإليجار قصيرة األجل لمدة ال تتجاوز سنة واحدة.
وقد ارتفعت مصاريف التوصيل بنسبة  %10.2من  4.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  4.7مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة االستحواذ
على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
كما ارتفعت مصاريف التوصيل بنسبة  %11.2من  4.7مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  5.2مليون ريال سعودي في عام 2021م ,مدفوعة بنمو
إيرادات التوصيل.
مصروفات أخرى
تشمل المصروفات األخرى اإليجار والتخزين ومصاريف الهاتف والفاكس والتأمين ومصاريف متنوعة أخرى.
ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %13.4من  2.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  3.3مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب االستحواذ
على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .كما ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %35.5من  3.3مليون ريال
سعودي في عام 2020م إلى  4.5مليون ريال سعودي في عام 2021م.
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مصاريف عمومية وإدارية
	  (6-6):لودجمصاريف عمومية وإدارية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

التغيير بين
2019م2020-م

التغيير بين
2020م2021-م

رواتب ومزايا أخرى

44,031

59,990

66,592

%36.2

%11.0

اإلهالك واإلطفاء

5,340

8,059

6,234

%50.9

()%22.6

مصروفات اإليجار

293

393

396

%34.1

%0.8

مصروفات السفر

3,841

1,678

2,301

()%56.3

%37.1

المنافع

1,335

2,727

2,230

%104.3

()%18.2

المصروفات القانونية والمهنية

5,219

9,047

7,944

%73.3

()%12.2

صيانة

1,191

1,016

1,129

()%14.7

%11.1

مصروفات أخرى

5,609

10,282

9,109

%83.3

()%11.4

إجمالي مصاريف عمومية وإدارية

66,859

93,192

95,935

%39.4

%2.9

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات
رواتب ومزايا أخرى

%9.6

%8.6

%7.7

اإلهالك واإلطفاء

%1.2

%1.2

%0.9

إجمالي مصاريف عمومية وإدارية

%14.6

%13.4

%11.1
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رواتب ومزايا أخرى
ارتفعت تكاليف الرواتب والمزايا األخرى بنسبة  ٪36.2من  44.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  60.0مليون ريال سعودي في عام 2020م وذلك
بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
كما ارتفعت تكاليف الرواتب والمزايا األخرى بنسبة  ٪11.0من  60.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  66.6مليون ريال سعودي في عام 2021م
بسبب زيادة عدد الموظفين ووقف برنامج الدعم (ساند) في المملكة العربية السعودية.
اإلهالك واإلطفاء
تتعلق رسوم اإلهالك واإلطفاء بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والموجودات حق االستخدام.
ارتفعت رسوم اإلهالك واإلطفاء بنسبة  %50.9من  5.3مليون ريال سعودي خالل عام 2019م إلى  8.1مليون ريال سعودي خالل عام 2020م بسبب
االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد انخفضت رسوم اإلهالك واإلطفاء بنسبة  %22.6من  8.1مليون ريال سعودي خالل عام 2020م إلى  6.2مليون ريال سعودي خالل عام 2021م.
المصروفات القانونية والمهنية
تتعلق الرسوم القانونية والمهنية بالتدقيق والضرائب وخدمات تكنولوجيا المعلومات لوكاالت التسويق والخدمات القانونية األخرى.
وقد ارتفعت الرسوم القانونية والمهنية بنسبة  %73.3من  5.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  9.0مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب
االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
كما انخفضت الرسوم القانونية والمهنية بنسبة  %12.2من 9.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  7.9مليون ريال سعودي في عام 2021م بسبب
االنتهاء من مشاريع متعلقة بسلسلة التوريد.
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المنافع
تتكون مصاريف المنافع من مصاريف الكهرباء واالشتراك في اإلنترنت ورسوم الهاتف المحمول والغاز وغيرها من النفقات .وقد ارتفعت مصاريف المنافع
بنسبة  %104.7من  1.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى  2.7مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز
م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .كما انخفضت مصاريف المنافع بنسبة  %18.2من  2.7مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 2.2
مليون ريال سعودي في عام 2021م.
مصروفات السفر
تشمل مصروفات السفر مصروفات الفنادق والتذاكر والوجبات والنفقات األخرى ذات الصلة.
انخفضت مصروفات السفر بنسبة  ٪56.3من  3.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  1.7مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة قيود السفر
بسبب جائحة كوفيد .19-
كما ارتفعت مصروفات السفر بنسبة  ٪37.1إلى  2.3مليون ريال سعودي نتيجة لرفع قيود السفر خالل العام.
مصاريف الصيانة
تشمل مصاريف الصيانة النفقات المتعلقة بنفقات برامج تكنولوجيا المعلومات ونفقات صيانة التطبيقات واألجهزة ونفقات صيانة المباني المستأجرة
ونفقات صيانة المركبات وغيرها من نفقات اإلصالح والصيانة.
وقد بلغت مصاريف الصيانة  1.1مليون ريال سعودي في عام 2021م.
مصروفات أخرى
تشمل المصروفات األخرى مصروفات متنوعة مثل الغرامات واالشتراكات وأنشطة الشركة والمصروفات األخرى.
وقد ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %83.3من  5.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  10.3مليون ريال سعودي في عام 2020م وذلك بسبب
االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
كما انخفضت المصروفات األخرى بنسبة  %11.4من  10.3مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  9.1مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة
بشكل رئيسي بانخفاض مصروفات الغرامات نتيجة للسياسات الداخلية الصارمة لتجنب مثل هذه الغرامات وانخفاض قيود كوفيد.19-

إيرادات أخرى
	  (6-7):لودجإيرادات أخرى للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

التغيير بين
2019م2020-م

التغيير بين
2020م2021-م

6,698

10،612

17,958

%58.4

%69.2

الربح ( /الخسارة) من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات

2

()2,432

168

-

()%106.9

تخفيضات اإليجار

-

6,415

838

-

()%86.9

الربح (/الخسارة) من استبعاد الموجودات غير الملموسة

-

()702

-

-

%100

دخل المشروبات

2,209

-

-

%100

-

اإليرادات /المصروفات األخرى

853

()1,826

223

()%314.1

()%112.2

إجمالي اإليرادات األخرى

9,762

12,067

19,187

%23.6

%59.0

ألف ريال سعودي
اإلعالنات ورسوم االمتياز وافتتاح الفروع
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اإلعالنات ورسوم االمتياز وافتتاح الفروع
شملت رسوم االمتياز واإلعالنات وافتتاح الفروع إيرادات من رسوم اإلعالنات ورسوم االمتياز من عمليات االمتيازات الفرعية .يشمل التطوير وافتتاح
الفروع الدخل المحصل من عمليات االمتيازات الفرعية الفتتاح فروع جديدة.
وقد ارتفعت إيرادات اإلعالنات ورسوم االمتياز وافتتاح الفروع بنسبة  %58.4من  6.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  10.6مليون ريال سعودي
في عام 2020م نتيجة االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها.
كما ارتفعت إيرادات اإلعالنات ورسوم االمتياز وافتتاح الفروع بنسبة  %69.2من  10.6مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  18.0مليون ريال سعودي
في عام 2021م ,مدفوعة بارتفاع اإليرادات في عمليات االمتيازات الفرعية.
الربح ( /الخسارة) الناتج من التخلص من الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة
بلغ الربح الناتج عن استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات  2ألف ريال سعودي في عام 2019م نتيجة اإلغالق الدائم لثالثة فروع خالل الفترة ،كما بلغت
الخسائر من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات  2.4مليون ريال سعودي في عام 2020م ،وبلغ الربح من استبعاد الموجودات غير الملموسة  168ألف
ريال سعودي في عام 2021م ،وذلك بسبب اإلغالق الدائم لثمانية فروع في المملكة العربية السعودية وفرع واحد في مصر خالل الفترة.
دخل المشروبات
وقد شملت اإليرادات األخرى إيرادات المشروبات في 2019م ،ولكن .في عام 2020م تم إعادة تصنيف دخل المشروبات إلى تكلفة المبيعات.
إيرادات تخفيضات عقود اإليجار
انخفضت اإليرادات تخفيضات عقود اإليجار بنسبة  %86.9من  6.4مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  838مليون ريال سعودي في عام 2021م،
وهذا يمثل إيرادات ناتجة عن التخفيضات في عقود اإليجار بسبب جائحة كوفيد.19-
اإليرادات/المصروفات األخرى
تشمل االيرادات/المصروفات األخرى االشتراك في مركز االتصال والزيادة/النقص النقدي والمصروفات/اإليرادات المتنوعة غير التشغيلية.
انخفضت اإليرادات األخرى من ربح قدره  853ألف ريال سعودي في عام 2019م إلى مصاريف قدرها  1.8مليون ريال سعودي في عام 2020م ،وذلك
بسبب خسارة قدرها  5.7مليون ريال سعودي على إيرادات لبنان نتيجة لتغير سعر صرف العمالت األجنبية في لبنان .وقد بلغت اإليرادات األخرى 223
ألف ريال سعودي في عام 2021م.

خسارة انخفاض القيمة على الموجودات
تتعلق خسارة انخفاض القيمة بالموجودات المالية والذمم المدينة التجارية واألخرى.
وقد سجلت المجموعة انخفاض القيمة على الموجودات المالية مقابل النقد في البنك في لبنان بمقدار  3.8مليون ريال سعودي خالل عام 2020م نتيجة
الخسارة االئتمانية المتوقعة لألرصدة النقدية بالدوالر األمريكي بسبب انخفاض قيمة العملة في لبنان خالل العام.
كما سجلت الشركة خسارة انخفاض قدرها  2.7مليون ريال سعودي خالل عام 2021م.

رد خسارة انخفاض القيمة على الممتلكات والمعدات
تم رد خسارة انخفاض في القيمة بقيمة  1.9مليون ريال سعودي خالل عام 2020م و 1.1مليون ريال سعودي خالل عام 2021م نتيجة التحسن في أداء
األعمال (تم إعادة تقييم رصيد خسارة انخفاض القيمة).
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تكاليف التمويل والرسوم المصرفية
	  (6-8):لودجتكاليف التمويل والرسوم المصرفية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار
الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

التغيير بين
2019م2020-م

التغيير بين
2020م2021-م

رسوم معامالت مبيعات االئتمان

1,334

2,090

4,538

%56.7

%117.1

رسوم التمويل على التزامات اإليجار

5,452

12,767

11,500

%134.2

()%9.9

إجمالي تكاليف التمويل والرسوم املصرفية

6,786

14,857

16,038

%118.9

%7.9

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

تتضمن تكاليف التمويل والرسوم المصرفية رسوم معامالت مبيعات االئتمان ورسوم التزامات اإليجار.
خالل عام 2020م ،ارتفعت تكاليف التمويل والرسوم المصرفية من  6.8مليون ريال سعودي إلى  14.9مليون ريال سعودي نتيجة االستحواذ على عمليات
شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها.
وقد ارتفعت تكاليف التمويل والرسوم المصرفية من  14.9مليون ريال سعودي خالل عام 2020م إلى  16.0مليون ريال سعودي خالل عام 2021م نتيجة
الرتفاع رسوم اإليجاررسوم معامالت مبيعات االئتمان بمقدار  2.4مليون ريال سعودي وقابلها انخفاض جزئي في رسوم التمويل على التزامات اإليجار
بمقدار  1.3مليون ريال سعودي.

حصة الخسائر من استثمار على طريقة حقوق الملكية و (خسارة)  /رد خسارة انخفاض قيمة االستثمار
في مشروع مشترك
تضمنت االستثمارات بطريقة حقوق الملكية استثمارات في شركة كاجوال بلس ( ٪45من الملكية) ،اآلمار الغذائية إلدارة المطاعم  -الكويت ( ٪40من
الملكية تم االستحواذ عليها في  7فبراير  )2019وشركة اآلمار الغذائية ذ.م.م -عمان ( ٪30من حقوق الملكية).
وفي  16أغسطس 2017م ،استحوذت شركة اآلمار السعودية على حصة  ٪50من أسهمها في شركة كاجوال بلس وتغيرت هذه النسبة إلى  %45خالل عام
2021م ،والتي تأسست في المملكة العربية السعودية .وتشمل األنشطة الرئيسية للشركة إنشاء وإدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي وتوريد المواد الغذائية
المطبوخة وغير المطبوخة.
كما امتلكت المجموعة استثمارات بنسبة  ٪30في شركة اآلمار الغذائية ذ.م.م -عمان والقيمة الدفترية الحالية من هذا االستثمار هي  2.1مليون ريال
سعودي ( :2020صفر).
وقد بلغت الخسائر من استثمار على طريقة حقوق الملكية  1.3مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة الخسائر المتكبدة في العمليات التجارية للشركة.
خالل عام 2020م ،تم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة االستثمار بمبلغ  6.6مليون ريال سعودي بسبب الديون المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ
المستحقة على شركة كاجوال بلس .باإلضافة إلى ذلك ،فقد حققت الشركة خسارة قدرها  816ألف ريال سعودي من شركة كاجوال بلس في نفس العام.
خالل عام 2021م ،تم تسجيل رد خسارة انخفاض قيمة االستثمار في مشروع مشترك تتعلق بشركة الآلمار الغذائية ذ.م.م -عمان مدفوعة بالنمو اإلجمالي
في عمان .بلغت حصة الربح من االستثمار على طريقة حقوق الملكية  786ألف ريال سعودي في عام 2021م.

الزكاة وضريبة الدخل
ارتفعت مصروفات الزكاة وضريبة الدخل من  5.6مليون ريال سعودي في 2020م إلى  13.1مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة الرتفاع صافي الربح
قبل الزكاة من  61.5مليون ريال سعودي إلى  130.5مليون ريال سعودي.
وخالل عام 2020م فقد تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى الهيئة للسنوات حتى وبما فيها السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،كما أصدرت
الهيئة ربطاً للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م بمبلغ  4.4مليون ريال سعودي والذي تم تخفيضه الحقاً إلى مبلغ  2.8مليون ريال سعودي بنا ًء على
القبول الجزئي لالعتراض من قبل الشركة .وقدمت الشركة اعتراضاً بخصوص الربط المعدل والذي ما يزال قيد النظر لدى الهيئة .ويتوقع المستشار
الضريبي للشركة أن يتم البت في االعتراض لصالح الشركة ،وبالتالي فلم يتم تسجيل أي مخصص في القوائم المالية.
تقوم جميع الشركات التابعة بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل بانتظام وف ًقا لقوانين الدول التي تعمل فيها وال توجد فروق في الربط المفتوح تتطلب
تجنيب أي مخصصات إضافية.
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العمليات المتوقفة
في  26مايو  ،2019تم بيع مصنع األوائل للصناعات الغذائية إلى شركة المراعي وقد تم تسجيل ربح قدره  7,9مليون ريال سعودي خالل عام 2019م
نتيجة لعملية البيع.

الربح خالل السنة
بلغ صافي الربح إلى  55.9مليون ريال سعودي في عام 2020م (وربح قدره  24.2مليون ريال سعودي خالل عام 2019م) ويعود االرتفاع في صافي الربح
إلى االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد ارتفع صافي الربح إلى  117.4مليون ريال سعودي في عام 2021م ،ويعود االرتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع األرباح اإلجمالية نتيجة
لكفاءة التكلفة وارتفاع اإليرادات خالل هذه الفترة وارتفع هامش صافي الدخل من  ٪5.3في عام 2019م إلى  ٪8.0في عام 2020م .واستمر االرتفاع
في عام 2021م إلى .%13.5
2 -قائمة المركز المالي الموحدة لشركة اآلمار الغذائية

	  (6-9):لودجقائمة المركز المالي الموحدة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار
الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

ممتلكات وآالت ومعدات

103,216

153,632

162,987

موجودات حق االستخدام

138,862

188,306

211,747

-

24,994

24,762

موجودات غير ملموسة

3,828

4,434

7,025

استثمار على طريقة حقوق الملكية

288

13

2,016

موجودات ضريبية مؤجلة

881

2,840

3,652

إجمالي املوجودات غير املتداولة

247,075

374,219

412,189

المخزون

20,514

33,814

50,808

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

38,731

64,853

71,163

مطلوب من أطراف ذات صلة

150,108

10,612

25,179

نقد وما يعادله

17,024

128,105

190,567

إجمالي املوجودات املتداولة

226,377

237,384

337,717

مجموع املوجودات

473,452

611,603

749,906

رأس المال

5,000

5,000

255,000

-

-

()3,000

2,500

2,500

14,241

مساهمة في رأس المال

151,269

151,269

-

أرباح مبقاة

79,461

64,323

80,063

-

2,340

()5,643

238,230

225,432

340,661

-

1,560

()296

إجمالي حقوق امللكية

238,230

226,992

340,365

التزامات عقود اإليجار

95,090

137,487

149,110

مزايا الموظفين

16,718

22,087

28,606

ألف ريال سعودي

الشهرة

أسهم الخزينة
احتياطي نظامي

احتياطي ترجمة العمالت األجنبية
حقوق امللكية العائدة إلى مالك الشركة
الحصص غير المسيطرة
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2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

1,630

7,058

5,693

التسهيالت والقروض

-

2,864

3,184

مطلوبات ضريبية مؤجلة

-

1,445

1,622

مجموع املطلوبات غير املتداولة

113,438

170,941

188,215

التزامات عقود اإليجار

42,121

64,471

77,925

مزايا الموظفين

9,967

18,021

19,550

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

64,202

119,432

110,829

171

2,603

2,489

-

1,148

1,647

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

5,323

7,995

8,886

مجموع املطلوبات املتداولة

121,784

213,670

221,326

مجموع املطلوبات

235,222

384,611

409,541

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

473,452

611,603

749,906

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

%49.7

%62.9

%54.6

معدل أيام الذمم المدينة *

3.7

6.2

5.6

معدل أيام المخزون

23.2

26.6

33.1

معدل أيام الذمم الدائنة

51.1

51.4

37.0

ألف ريال سعودي
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

مطلوب إلى أطراف ذات صلة
الجزء المتداول من التسهيالت والقروض

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م
* لقد تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بشكل إرشادي على أساس إجمالي الذمم التجارية وإجمالي اإليرادات .حيث كانت غالبية المبيعات نقداً.

الموجودات غير المتداولة
	  (6-10):لودجالموجودات غير المتداولة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

ممتلكات وآالت ومعدات

103,216

153,632

162,987

موجودات حق االستخدام

138,862

188,306

211,747

-

24,994

24,762

موجودات غير ملموسة

3,828

4,434

7,025

استثمار على طريقة حقوق الملكية

288

13

2,016

موجودات ضريبية مؤجلة

881

2,840

3,652

247,075

374,219

412,189

ألف ريال سعودي

الشهرة

إجمالي املوجودات غير املتداولة
المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م
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ممتلكات وآالت ومعدات

-

70

2,914

-

-

1

2,985

-

-

-

14

2,999

371

465

21

-

()47

11

821

57

()105

()10

()2

761

تحسينات على مباني
المستأجرة

53,335

24,283

14,009

()1,290

()12,479

211

78,069

26,534

()3,011

()13,188

849

89,253

اثاث وتجهيزات

4,111

3,178

338

()20

()1,618

20

6,009

1,415

()156

()1,406

()688

5,174

اآلالت ومعدات

39,541

20,332

9,454

()490

()11,379

283

57,741

12,660

()1,630

()10,375

()1,042

57,354

أجهزة الكمبيوتر
واألجهزة

4,682

2,480

1,633

()578

()2,957

19

5,279

2,273

()164

()2,196

()19

5,173

مركبات

1,176

2,177

382

()55

()964

12

2,728

714

()554

()552

()63

2,273

اإلجمالي

103,216

52,985

28,751

()2,433

()29,444

557

153,632

43,653

()5,620

()27,727

()951

162,987

ألف ريال سعودي

2019م

االستحواذ من
خالل دمج األعمال

االضافات

االستبعادات

المعكوسات /
واإلهالك

تحركات سعر
الصرف

2020م

االضافات

االستبعادات

المعكوسات /
واإلهالك

تحركات سعر
الصرف

2021م

	  (6-11):لودجممتلكات وآالت ومعدات للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:

أراضي
مباني وتحسينات
المباني

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

مثل صافي القيمة الدفترية للتحسينات على المباني المستأجرة وتحسينات المباني نسبة  ٪54.8كما في  31ديسمبر 2021م بينما مثل صافي القيمة
الدفترية لآلالت والمعدات نسبة  ٪35.2من إجمالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في نفس العام.
وقد ارتفع صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر 2020م إلى  153.6مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  103.2مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
كما ارتفع صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات من  153.6مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى رصيد  163.0مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2021م.
تؤكد إدارة المجموعة أنه ال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكاتها،كذلك تؤكد عدم وجود أي التزمات محتملة أو ضمانات.
وتؤكد إدارة المجموعة على عدم وجود أي أصول ثابتة مهمة مزمع شراؤها أو استئجارها باستثناء تلك التي تشكل جزءاً من العمليات العادية للشركة.
األراضي
نظ ًرا ألن األرض أصل غير قابل لإلهالك ،فقد ظل صافي القيمة الدفترية لألرض ثابتًا عند مبلغ  0.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
حيث لم تكن هناك أي إضافات .وقد بلغ صافي القيمة الدفترية لألرض  2.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 3.0مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2021م.
المباني وتحسينات المباني
بلغ صافي القيمة الدفترية للمباني  821ألف ريال سعودي كما في ديسمبر 2020م ،ولم تكن هناك إضافات أو استبعادات تذكر في 2019م و2020م.
انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني من  821ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  761ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م،
نتيجة لرسوم اإلهالك التي بلغت  10ألف ريال سعودي خالل فترة المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
تحسينات على المباني المستأجرة
ارتفع صافي القيمة الدفترية للتحسينات على المباني المستأجرة كما في  31ديسمبر 2020م ليصل إلى  78.1مليون ريال سعودي مقارنة برصيد 53.3
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك بسبب اإلضافات البالغة  14.0مليون ريال سعودي ويقابلها إهالك سنوي بمقدار  12.5مليون ريال
سعودي واستبعادات بمقدار  1.3مليون ريال سعودي خالل عام 2020م ,بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها
خالل عام 2020م.
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وقد ارتفع صافي القيمة الدفترية لتحسينات العقارات المستأجرة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  89.3مليون ريال سعودي ،وذلك بسبب اإلضافات
البالغة  26.5مليون ريال سعودي خالل عام 2021م.
أثاث وتجهيزات
ارتفاع صافي القيمة الدفترية لألثاث والتجهيزات كما في  31ديسمبر 2020م إلى  6.0مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  4.1مليون ريال سعودي كما
في ديسمبر 2019م ،بسبب اإلهالك السنوي البالغ  1.6مليون ريال سعودي ،وقد قابل هذا االنخفاض إضافات بقيمة  338ألف ريال سعودي في عام
2020م بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث والتجهيزات كما في  31ديسمبر 2021م إلى  5.2مليون ريال سعودي ،وذلك بسبب إهالك سنوي بمقدار
 1.4مليون ريال سعودي خالل عام 2021م.
اآلالت والمعدات
انخفض صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر 2020م إلى  57.7مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  39.5مليون ريال سعودي كما
في ديسمبر 2019م ،بسبب اإلهالك السنوي البالغ  11.3مليون ريال سعودي ،وقد قابل هذا االنخفاض صافي اإلضافات بمبلغ  9.0مليون ريال سعودي
في عام 2020م بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد انخفض صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر 2021م إلى  57.4مليون ريال سعودي ،وذلك بسبب إهالك سنوي بمقدار 10.4
مليون ريال سعودي خالل عام 2021م ،وقد قابل هذا االنخفاض صافي اإلضافات بمبلغ  11.0مليون ريال سعودي في عام 2021م.
أجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى
ارتفع صافي القيمة الدفترية ألجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى كما في  31ديسمبر 2020م إلى  5.3مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  4.7مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وذلك بسبب اإلضافات البالغة  1.6مليون ريال سعودي خالل عام 2020م ،وفي المقابل انخفضت القيمة جزئياً

نتيجة االستهالك سنوي وقدره  3.0مليون ريال سعودي.

وقد انخفض صافي القيمة الدفترية ألجهزة الكمبيوتر واألجهزة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  5.2مليون ريال سعودي ،وذلك بسبب إهالك سنوي
بمقدار  2.2مليون ريال سعودي خالل عام 2021م.
المركبات
انخفض صافي القيمة الدفترية للمركبات كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2.7مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ قدره  1.2مليون ريال سعودي كما في
2019م ،بسبب إعادة تصنيف مبلغ قدره  2.2مليون ريال سعودي بعد االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل
عام 2020م.
وقد انخفض صافي القيمة الدفترية للمركبات كما في  31ديسمبر 2021م إلى  2.3مليون ريال سعودي بسبب استبعادات بقيمة  554ألف ريال سعودي
وإعادة تصنيف بقيمة  552ألف ريال سعودي خالل عام 2021م.
يتم احتساب اإلهالك على أساس طريقة القسط الثابت, .يوضح الجدول التالي معدالت اإلهالك:
	  (6-12):لودجمعدالت اإلهالك السنوية كما في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
المعدالت
%3

المباني
تحسينات على المباني المستأجرة وتحسينات المباني

%10-%5

األثاث والتجهيزات

%20-%10

اآلالت والمعدات

%20-%10

أجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى

%25

المركبات

%25

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م
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موجودات حق االستخدام

المتاجر

127,209

76,166

33,433

()1,708

()58,343

477

177,234

73,508

()10,854

()48,592

()1,918

189,378

المركبات

11,653

943

4,838

()401

()6,020

59

11,072

18,296

()8,352

1,362

()9

22,369

اإلجمالي

138,862

77,109

38,271

()2,109

()64,363

536

188,306

91,804

()19,206

()47,230

()1,927

211,747

ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2019م

االستحواذ من
خالل دمج األعمال

اإلضافات

االستبعادات

اإلهالك

تحركات سعر
الصرف

 31ديسمبر
2020صىم

اإلضافات

االستبعادات

اإلهالك

تحركات سعر
الصرف

 31ديسمبر
2020صىم

	  (6-13):لودجموجودات حق االستخدام للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

نظراً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في عام 2019م ،كان مطلوباً من الشركات االعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود اإليجار
التي تزيد مدتها عن  12شهراً وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،فيجب أن تدرج موجودات حق االستخدام في الموجودات ،وتدرج التزامات عقود
اإليجار في قسم المطلوبات مع تصنيفها إلى جزء متداول وغير متداول.
وقد ارتفع صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام كما في  31ديسمبر 2020م إلى  188.3مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  138.9مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
كما ارتفع صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام في  31ديسمبر 2020م إلى  211.7مليون ريال سعودي وذلك بسبب إضافات مبلغ 91.8
مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2021م بسبب افتتاح  38فرعاً جديداً .وقد قابل ذلك رسوم اإلهالك البالغة  47.2مليون ريال
سعودي خالل الفترة ذاتها.

الشهرة
تتعلق الشهرة المسجلة باالستحواذ على عمليات المغرب (شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)) .وتُعزى الشهرة بشكل أساسي إلى مهارات
ومواهب موظفي الشركة الفرعية والتعاضد المتوقع تحقيقه من دمج عمليات المغرب الى المجموعة.

موجودات غير ملموسة

موجودات غير
الملموسة

3,828

2,065

1,176

()702

()2,088

155

4,434

4,107

-

()1,490

()26

7,025

اإلجمالي

3,828

2,065

1,176

()702

()2,088

155

4,434

4,107

-

()1,490

()26

7,025

ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2019م

االستحواذ من
خالل دمج األعمال

اإلضافات

االستبعادات

اإلطفاء

تحركات سعر
الصرف

 31ديسمبر 2020م

اإلضافات

االستبعادات

اإلطفاء

تحركات سعر
الصرف

 31ديسمبر 2021م

	  (6-14):لودجموجودات غير ملموسة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2020م إلى  4.4مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  3.8مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م وذلك بسبب اإلضافات البالغة  1.2مليون ريال سعودي خالل عام 2020م ،والتي قابلها إطفاء سنوي بمقدار  2.1مليون ريال
سعودي ،وذلك بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  7.0مليون ريال سعودي وذلك بسبب اإلضافات البالغة 4.1
مليون ريال سعودي خالل عام 2021م ،والتي قابلها إطفاء سنوي بمقدار  1.5مليون ريال سعودي.
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استثمار بطريقة حقوق الملكية
	  (6-15):لودجاستثمار بطريقة حقوق الملكية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار
الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

استثمار في شركة كاجوال بلس

288

-

-

اآلمار الغذائية إلدارة المطاعم

-

13

13

شركة اآلمار الغذائية – عمان

-

-

2,003

288

13

2,016

ألف ريال سعودي

صايف القيمة الدفترية يف  31ديسمبر
المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

تضمنت االستثمارات بطريقة حقوق الملكية استثمارات في شركة كاجوال بلس ( ٪45من الملكية) ،اآلمار الغذائية إلدارة المطاعم  -الكويت ( ٪40من
الملكية تم االستحواذ عليها في  7فبراير  )2019وشركة اآلمار الغذائية ذ.م.م -عمان ( ٪30من حقوق الملكية).
وفي  16أغسطس 2017م ،استحوذت شركة اآلمار السعودية على حصة  ٪50من أسهمها في شركة كاجوال بلس و تغيرت هذه النسبة إلى  %45خالل
عام 2021م ،والتي تأسست في المملكة العربية السعودية .وتشمل األنشطة الرئيسية للشركة إنشاء وإدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي وتوريد المواد
الغذائية المطبوخة وغير المطبوخةكما امتلكت المجموعة استثمارات بنسبة  ٪30في شركة اآلمار الغذائية ذ.م.م -عمان و القيمة الدفترية الحالية من
هذا االستثمار هي  2.1مليون ريال سعودي ( :2020صفر).
وقد انخفض رصيد االستثمار بطريقة حقوق الملكية في  31ديسمبر 2020م إلى  13ألف ريال سعودي مقارنة بمبلغ  288مليون ريال سعودي في 31
ديسمبر 2019م ،بسبب حصة الخسائر في عمليات الشركة خالل عام 2020م.
وقد ارتفع رصيد االستثمار بطريقة حقوق الملكية في  31ديسمبر إلى  2.0مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 13الف ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م،
بسبب تسجيل رد خسارة انخفاض قيمة االستثمار في مشروع مشترك تتعلق بشركة الآلمار الغذائية ذ.م.م -عمان مدفوعة بالنمو اإلجمالي في عمان.

موجودات ضريبية مؤجلة
تتألف الموجودات الضريبية المؤجلة من اختالفات مؤقتة في المعاملة الضريبية للممتلكات واآلالت والمعدات واستحقاقات الموظفين ومخصص الخسارة
من االنخفاض في القيمة ومخصصات للمخزون المتقادم.
وقد ارتفعت الموجودات الضريبية المؤجلة كما في  31ديسمبر 2020م لتصل إلى  2.8مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  881ألف ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .ارتفعت الموجودات الضريبية
المؤجلة كما في  31ديسمبر 2021م لتصل إلى  3.7مليون ريال سعودي.

الموجودات المتداولة
	  (6-16):لودجالموجودات المتداولة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

المخزون

20,514

33,814

50,808

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

38,731

64,853

71,163

مطلوب من أطراف ذات صلة

150,108

10,612

25,179

نقد وما يعادله

17,024

128,105

190,567

إجمالي املوجودات املتداولة

226,377

237,384

337,717

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

150

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

المخزون
	  (6-17):لودجالمخزون للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار
الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

المواد األولية

18,259

28,626

44,858

المواد االستهالكية ومواد التعبئة والتغليف

2,255

5,227

5,950

-

()39

-

إجمالي املخزون

20,514

33,814

50,808

معدل أيام المخزون

23.2

26.6

33.1

ألف ريال سعودي

مخصص بضاعة بطيئة الحركة

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

اشتمل المخزون على المواد الغذائية التي تعتبر ذات قيمة  /كميات عالية مثل الجبن واللحوم والبن والدونات والمواد غير الغذائية التي تمثل قيمة /
كميات أقل مثل األكياس ومواد التنظيف ومالبس العمال ،إلخ.
وقد ارتفع المخزون كما في  31ديسمبر 2020م إلى  33.8مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  20.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بسبب
االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .وقد تم تسجيل مخصص لمخزون بطيء الحركة بمبلغ 39
ألف ريال سعودي نتيجة لألصناف القديمة ومنتهية الصالحية.
وقد ارتفع المخزون كما في  31ديسمبر 2021م إلى  50.8مليون ريال سعودي مدفوعاً بالنمو العام للعمليات.

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
	  (6-18):لودجالذمم المدينة التجارية والذمم مدينة األخرى للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م
لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

4,623

16,931

17,528

-

()5,180

()4,227

4,623

11,751

13,301

المصروفات المدفوعة مقدماً

19,020

23,022

24,020

دفعات مقدمة للموردين

7,372

14,250

15,354

دفعات مقدمة للموظفين

3,472

3,857

3,543

ذمم مدينة أخرى

4,244

11,973

17,647

-

-

()2,702

38,731

64,853

71,163

ألف ريال سعودي
الذمم المدينة التجارية
ناقص :مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
صايف الذمم املدينة

مخصص خسارة انخفاض القيمة
إجمالي ذمم مدينة جتارية وذمم مدينة أخرى
مؤشرات األداء الرئيسية
معدل أيام الذمم المدينة*

3.7

6.2

5.6

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م
* لقد تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بشكل إرشادي على أساس إجمالي الذمم التجارية وإجمالي اإليرادات .وقد كانت غالبية المبيعات نقداً.
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صافي الذمم المدينة التجارية
تشتمل الذمم المدينة التجارية بشكل أساسي على الذمم المدينة من شركات منصات توصيل الطعام وعمليات االمتيازات الفرعية وغيرها (بشكل أساسي
حساب المقاصة البنكي المتعلق بمبيعات نقاط البيع).
وقد ارتفعت الذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر 2020م لتصل إلى مبلغ قدره  16.9مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  4.6مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد ارتفعت الذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر 2021م لتصل إلى  17.5مليون ريال سعودي وذلك بسبب ارتفاع الذمم المدينة التجارية من
منصات توصيل الطعام.
ً
مقدما
المصروفات المدفوعة
تشمل المصروفات المدفوعة مقدماً مصاريف اإلقامة ونفقات السكن والرسوم القانونية والتأمين الطبي واإليجار ورسوم الصيانة وغيرها.
وقد ارتفعت المصروفات المدفوعة مقدماً كما في  31ديسمبر 2020م لتصل إلى  23.0مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  19.0مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2019م بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد ارتفعت المصروفات المدفوعة مقد ًما كما في  31ديسمبر 2021م لتصل إلى  24.0مليون ريال سعودي ،وذلك نتيجة لزيادة رسوم اإلقامة المدفوعة
مسبقاً بسبب الزيادة في عدد الموظفين خالل عام 2021م.
دفعات مقدمة للموردين
تمثل الدفعات المقدمة للموردين المبالغ المدفوعة مقدماً لشراء المخزون من الموردين األجانب والمحليين.
وقد ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين كما في  31ديسمبر 2020م لتصل إلى  14.3مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  7.4مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين لتصل إلى  15.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى شراء المواد
االولية بالجملة والدفعات المقدمة لبناء الفروع الجديدة.
كما في  31ديسمبر 2021م ،سجلت الشركة مخصص قدره  2.7مليون ريال سعودي يتعلق بشكل رئيسي بذمم مدينة.
دفعات مقدمة للموظفين
الدفعات المقدمة للموظفين هي قروض تُمنح للموظفين .تراوح رصيد هذه الدفعات بين  3.9مليون ريال سعودي و 3.4مليون ريال سعودي بين 2019م
و2021م.
ذمم مدينة أخرى – صافي
وقد ارتفعت الذمم المدينة األخرى كما في  31ديسمبر 2020م إلى  12.0مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  4.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م نتيجة االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .وقد ارتفعت الذمم المدينة األخرى كما في
 31ديسمبر 2021م إلى  17.6مليون ريال سعودي.
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معامالت األطراف ذات الصلة
	  (6-19):لودجارصدة األطراف ذات الصلة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
طبيعة العالقة

ألف ريال سعودي

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

املطلوب من أطراف ذات الصلة
شركة عبد العزيز ابراهيم الج ّماز وإخوانه
شركة اآلمار الغذائية م.د.م.س ،اإلمارات
شركة اآلمار الغذائية ذ.م.م ،اإلمارات

الشركة األم

1,465

4,243

6,674

شركة زميلة

134,094

-

-

شركة زميلة

1,917

2,756

425

شركة اآلمار الغذائية ،لبنان

شركة زميلة

2,556

-

-

شركة اآلمار الغذائية ،األردن

شركة زميلة

609

-

-

شركة اآلمار الغذائية ذ.م.م ،مصر

شركة زميلة

201

-

-

شركة اآلمار الغذائية ،البحرين

شركة زميلة

2,165

-

-

شركة خاضعة لسيطرة مشتركة

6,551

-

-

مساهم

-

53

-

شركة كاجوال بلس
مؤسسة الج ّماز

مساهم

81

989

10,333

مساهم في شركة تابعة

469

1,357

6,520

شركة ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة

مشروع مشترك

-

1,200

1,200

شركة كاجوال بلس

شركة زميلة

6,551

8

14

شركة اآلمار الغذائية إلدارة المطاعم المحدودة

شركة زميلة

-

6

13

شركة ميدو السعودية
زهرة الياسمين

املطلوب إلى أطراف ذات صلة
حكم العباس
شركة سوفانا الواليات المتحدة األمريكية
الج ّماز الزراعية
مؤسسة الج ّماز

شركة عبد العزيز وعبد اهلل الج ّماز للسياحة والسفر

مساهم في شركة تابعة

-

2,457

2,484

أخرى

-

92

5

شركة خاضعة لسيطرة مشتركة

-

54

-

شركة خاضة لسيطرة مشتركة

167

-

-

شركة خاضعة لسيطرة مشتركة

4

-

-

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

	  (6-20):لودجأرصدة األطراف ذات صلة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

1,465

4,243

6,674

550

2,346

16,852

139,625

-

-

6,551

8

14

-

1,200

1,200

1,917

2,762

438

مساهم في شركة تابعة

-

1,200

1,200

شركة خاضعة لسيطرة مشتركة

-

53

-

150,108

10,612

25,178

4

-

-

-

2,457

2,484

167

54

-

-

92

5

171

2,603

2,489

العالقة
الشركة القابضة
مساهم
شركة شقيقة
مشروع مشترك
مساهم في شركة تابعة
شركة زميلة

املطلوب من أطراف ذات صلة
شركة شقيقة
مساهم في شركة تابعة
شركة خاضعة لسيطرة مشتركة
أخرى
املطلوب إلى أطراف ذات الصلة
المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م
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المطلوب من الشركة التابعة
وقد انخفض المطلوب من الشركة التابعة كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2.8مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  141.5مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م بعد االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .وقد انخفض المطلوب من الشركة
التابعة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  425ألف ريال سعودي.
المطلوب من الشركة القابضة
يتعلق المطلوب من الشركة القابضة بشكل رئيسي بتوزيعات األرباح واسترداد الزكاة والضريبة والنفقات األخرى .وقد ارتفع المطلوب من الشركة القابضة
في  31ديسمبر 2020م إلى مبلغ  4.2مليون ريال سعودي مقابل مبلغ  1.5مليون ريال سعودي في ديسمبر 2019م .وقد ارتفع المطلوب من الشركة
القابضة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  6.7مليون ريال سعودي.
المطلوب من الشريك
يتعلق المطلوب من الشريك بشكل رئيسي بتوزيعات األرباح واسترداد الزكاة والضريبة والنفقات األخرى .وقد ارتفع المطلوب من الشريك في  31ديسمبر
2020م إلى مبلغ  2.3مليون ريال سعودي مقابل مبلغ  0.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .وقد ارتفع المطلوب من الشريك كما في 31
ديسمبر 2021م إلى مبلغ  16.8مليون ريال سعودي.
المطلوب من المشروع المشترك
كما في  31ديسمبر 2020م ،كان المطلوب من المشروع المشترك  7آالف ريال سعودي بسبب انخفاض القيمة في االستثمار نتيجة تسجيل مخصص دين
مشكوك في تحصيله فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من شركة كاجوال بلس .وقد ارتفعت المطلوب من المشروع المشترك كما في  31ديسمبر 2021م
إلى  14ألف ريال سعودي.
المطلوب إلى األطراف ذات الصلة
الرصيد من أطراف ذات صلة يتعلق بشركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية والتي ارتفعت كما في  31ديسمبر 2021م إلى مبلغ  2.5مليوم ريال سعودي
مقابل مبلغ  2.4مليون ريال سعودي كما في ديسمبر 2020م.

النقد وما يعادله
	  (6-21):لودجنقد وما يعادله للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

النقد في الصندوق

1,438

10,851

3,318

النقد في البنك

15,586

121,004

190,999

إجمالي نقد وما يعادله

17,024

131,855

194,317

-

()3,750

()3,750

17,024

128,105

190,567

ألف ريال سعودي

خسارة انخفاض في القيمة
إجمالي نقد وما يعادله صايف
المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

وقد ارتفع النقد وما يعادله كما في  31ديسمبر 2020م ليصل إلى  128.1مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  17.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م نتيجة االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .وقد ارتفع النقد وما يعادله كما في  31ديسمبر
2021م ليصل إلى  190.6مليون ريال سعودي.
خالل عام 2020م سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القيمة بمقدار  3.8مليون ريال سعودي على الموجودات المالية المتعلقة بالخسارة االئتمانية
المتوقعة لألرصدة النقدية بالدوالر األمريكي بسبب انخفاض قيمة العملة في لبنان خالل العام.
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المطلوبات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية
كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالية بمبلغ  10.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م (  5.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م).
كما في  31ديسمبر 2021م ،استخدمت الشركة أرصدة خطابات ضمان غير قابلة لإللغاء من أحد البنوك التجارية بمبلغ  5.8مليون ريال سعودي (5.8
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م).
تؤكد الشركة أنه ال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء ممتلكات الشركة.

المطلوبات غير المتداولة
	  (6-22):لودجالمطلوبات غير المتداولة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

التزامات عقود اإليجار

95,090

137,487

149,110

مزايا الموظفين

16,718

22,087

28,606

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

1,630

7,058

5,693

التسهيالت والقروض

-

2,864

3,184

مطلوبات ضريبية مؤجلة

-

1,445

1,622

113,438

170,941

188,215

ألف ريال سعودي

مجموع املطلوبات غير املتداولة
المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

التزامات عقود اإليجار – غير متداولة
	  (6-23):لودجالتزامات عقود اإليجار  -غير متداولة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة
اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

خالل عام واحد

46,816

73,149

94,769

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

93,236

151,940

145,157

ألف ريال سعودي
احلد األدنى لدفع اإليجار

أكثر من خمس سنوات

9,358

4,518

18,081

ناقص :رسوم التمويل المستقبلية

()12,199

()27,649

()30,972

القيمة احلالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار

137,211

201,958

227,035

خالل عام واحد

42,121

64,471

77,925

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

86,109

136,403

140,667

أكثر من خمس سنوات

8,981

1,084

8,443

إجمالي التزامات عقود اإليجار

137,211

201,958

227,035

الجزء غير المتداول

95,090

137,487

149,110

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

نظراً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في عام 2019م ،كان مطلوباً من الشركات االعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود اإليجار
التي تزيد مدتها عن  12شهراً وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،كما يجب ان تدرج موجودات حق االستخدام في الموجودات ،وتدرج التزامات عقود
اإليجار في قسم المطلوبات مع تصنيفها الى جزء متداول وغير متداول .كما في  31ديسمبر  ،2020شملت التزامات عقود اإليجار ما يتعلق بإيجار الفروع
والمركبات التي تعمل بموجب عقود إيجار تشغيلية بمتوسط فترة خمس سنوات.
ارتفع الجزء غير المتداول من مطلوبات عقود اإليجار كما في  31ديسمبر 2020م إلى  137.5مليون ريال سعودي مقابل مبلغ  95.1مليون ريال سعودي
في ديسمبر 2019م بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .وقد ارتفع ارتفع الجزء غير
المتداول من مطلوبات عقود اإليجار كما في  31ديسمبر 2021م إلى  149.1مليون ريال سعودي وذلك بسبب افتتاح  38فرعاً جديداً خالل فترة المنتهية
في  31ديسمبر 2021م.
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التزام المنافع المحددة  -مزايا الموظفين
	  (6-24):لودجالتزام المنافع المحددة  -مزايا الموظفين للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة
اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

الرصيد االفتتاحي

15,352

18,938

22,087

تكلفة الخدمة الحالية

3,576

4,616

5,014

تكلفة الفائدة

594

416

226

منافع مدفوعة خالل السنة

()2,767

()2,908

()4,174

(الربح)  /الخسارة االكتوارية

()37

1,025

2,814

تحركات سعر الصرف

-

-

()408

أخرى

-

-

3,047

16,718

22,087

28,606

ألف ريال سعودي

الرصيد اخلتامي
المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين في الشركة باستخدام التقييمات االكتوارية التي يتم إجراؤها في نهاية كل فترة تقرير.
يتم احتساب التزام المنافع المحددة وفقاً لقانون العمل في المملكة العربية السعودية ،باإلضافة إلى التقييمات االكتوارية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية.
وقد ارتفع رصيد التزام المنافع المحددة كما في  31ديسمبر 2020م إلى  22.1مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  16.7مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
كما ارتفع رصيد التزام المنافع المحددة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  28.6مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  22.1مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م نتيجة للزيادة في النفقات األخرى المتعلقة بالخطط االستثمار طويلة األمد التي تم إعادة تصنيفها من المصروفات المستحقة إلى مزايا
الموظفين.

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
تشمل المطلوبات األخرى غير المتداولة مصروفات مستحقة تم إعادة تصنيفها من قبل مراجعي الحسابات من الجزء المتداول الى الجزء الغير متداول.
بلغت المطلوبات األخرى غير المتداولة مبلغ  7.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ومبلغ  5.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

التسهيالت والقروض
	  (6-25):لودجالتسهيالت والقروض للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

الجزء غير المتداول من التسهيالت والقروض

-

2,864

3,184

إجمالي الجزء غير المتداول من التسهيالت والقروض

-

2,864

3,184

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

حصلت الشركة على تسهيالت مصرفية وقروض في شكل تسهيالت استيراد متعددة األغراض وخطابات اعتماد وسندات وتمويل قصير األجل وقروض
من البنوك التجارية المحلية وتحمل هذه التسهيالت رسوم تمويل تتراوح بين  %3و.%6
كما في  31ديسمبر 2021م ،كان المبلغ الكامل للقروض يتعلق بشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب).
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كان لدى الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة مع البنك األهلي السعودي كما في  31ديسمبر 2021م وقد بلغ إجمالي حجم هذه التسهيالت
ثمانية وخمسين مليون ( )58,000,000ريال سعودي تتكون من:
•تسهيالت تجارية بحد يبلغ تسعة وأربعين مليون ( )49,000,000ريال سعودي.
•خطابات ضمان بحد يبلغ ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي.
•خطابات ضمان بحد يبلغ ستة ماليين ( )6,000,000ريال سعودي.
وكما في  31ديسمبر 2021م ،كان لدى الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة مع بنك الرياض ،إجمالي حجم هذه التسهيالت بلغ اثنين وثمانين
مليون ريال سعودي ( )82,000,000ريال سعودي تتكون من:
•تسهيالت متعددة األغراض بحد يبلغ عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي.
•تسهيل متجدد قصير األجل بحد يبلغ أربعين مليون ( )40,000,000ريال سعودي.
•تسهيالت التورق بحد يبلغ اثنين وثالثين مليون ( )32,000,000ريال سعودي.
وللمزيد من المعلومات يُرجى مراجعة القسم رقم « 5-5-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة.

مطلوبات ضريبية مؤجلة
تتألف المطلوبات الضريبية المؤجلة من اختالفات مؤقتة في المعاملة الضريبية للممتلكات واآلالت والمعدات واستحقاقات الموظفين ومخصص الخسارة
من االنخفاض في القيمة ومخصصات المخزون المتقادم .وقد بلغت المطلوبات الضريبية المؤجلة مبلغ  1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م و مبلغ  1.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

المطلوبات المتداولة
	  (6-26):لودجالتزام المنافع المحددة  -مزايا الموظفين للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة
اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

التزامات عقود اإليجار

42,121

64,471

77,925

مزايا الموظفين

9,967

18,021

19,550

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

64,202

119,432

110,829

171

2,603

2,489

-

1,148

1,647

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

5,323

7,995

8,886

مجموع املطلوبات املتداولة

121,784

213,670

221,326

ألف ريال سعودي

مطلوب إلى أطراف ذات صلة
الجزء المتداول من التسهيالت والقروض

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

التزامات عقود اإليجار  -المتداولة
	  (6-27):لودجالتزامات عقود اإليجار  -المتداولة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار
الغذائية:
ألف ريال سعودي

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

احلد األدنى لدفع اإليجار
خالل عام واحد

46,816

73,149

94,769

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

93,236

151,940

145,157

أكثر من خمس سنوات

9,358

4,518

18,081

ناقص :رسوم التمويل المستقبلية

()12,199

()27,649

()30,972

القيمة احلالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار

137,211

201,958

227,035

157

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

خالل عام واحد

42,121

64,471

77,925

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

86,109

136,403

140,667

أكثر من خمس سنوات

8,981

1,084

8,443

إجمالي التزامات عقود اإليجار

137,211

201,958

227,035

الجزء المتداول

42,121

64,471

77,925

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في عام 2019م ،ارتفع الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار كما في  31ديسمبر 2020م إلى مبلغ
 64.5مليون ريال سعودي من  42.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .كما ارتفع الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار كما في  31ديسمبر
2021م إلى مبلغ  77.9مليون ريال سعودي.

مزايا الموظفين – المتداولة
	  (6-28):لودجمزايا الموظفين  -المتداولة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

الرواتب والمكافأة

4,330

8,100

8,404

اإلجازات المستحقة

2,849

7,180

7,191

أخرى

2,788

2,741

3,955

إجمالي مزايا املوظفني املتداولة

9,967

18,021

19,550

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

وقد ارتفع رصيد مزايا الموظفين كما في  31ديسمبر 2020م إلى  18.0مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  10.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
أساسا إلى االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .وقد ارتفع رصيد مزايا
2019م ،ويرجع ذلك
ً
الموظفين كما في  31ديسمبر 2021م إلى  19.6مليون ريال سعودي.

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
	  (6-29):لودجذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار
الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

ذمم دائنة تجارية

45,160

65,419

56,876

المصروفات المستحقة

10,721

25,786

30,761

الذمم الدائنة أخرى

8,321

28,227

23,192

إجمالي ذمم دائنة جتارية ومطلوبات أخرى

64,202

119,432

110,829

معدل أيام الذمم الدائنة

51.1

51.4

37.0

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ذمم دائنة تجارية
تتعلق الذمم الدائنة التجارية بشكل أساسي بالموردين الدوليين والمحليين ،وباإلضافة إلى ذلك تشمل الذمم الدائنة التجارية النفقات الرأسمالية
المستحقة الدفع .ويتألف موردو المجموعة أساساً من موردين دوليين ويشكلون  ٪85من إجمالي المشتريات في حين يتم الحصول على بقية المواد محلياً.
كما ارتفعت الذمم التجارية الدائنة في  31ديسمبر 2020م لتصل إلى  65.4مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  45.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م ،بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
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وقد انخفضت الذمم التجارية الدائنة كما في  31ديسمبر 2021م لتصل إلى  56.9مليون ريال سعودي نتيجة لتسوية المبالغ المستحقة للموردين ضمن
فترات الدفع المتفق عليها.
المصروفات المستحقة
تتكون المصروفات المستحقة بشكل أساسي من مصاريف اإلعالن المستحقة ومصاريف المنافع وأتعاب االستشارات ومصاريف اإليجار والمصروفات
األخرى المستحقة.
وقد ارتفعت المصاريف المستحقة كما في  31ديسمبر 2020م لتصل إلى  25.8مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  10.7مليون ريال سعودي كما في
ديسمبر 2019م وذلك بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد انخفضت المصاريف المستحقة كما في  31ديسمبر 2021م لتصل إلى  30.8مليون ريال سعودي ،ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصروفات
اإلعالنية المستحقة والنمو العام للعمليات.
الذمم الدائنة األخرى
تتكون الذمم الدائنة األخرى بشكل رئيسي من اإليرادات المؤجلة والرواتب واألجور الدائنة والذمم الدائنة غير التجارية األخرى.
وقد ارتفعت الذمم الدائنة األخرى كما في  31ديسمبر 2020م إلى  28.2مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  8.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م بسبب االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
وقد انخفضت الذمم الدائنة األخرى كما في  31ديسمبر 2021م لتصل إلى  23.2مليون ريال سعودي ,بسبب إعادة تصنيف الذمم الدائنة األخرى من
فرع لبنان إلى أطراف ذات صلة.

التسهيالت والقروض – المتداولة
	  (6-30):لودجالتسهيالت والقروض  -المتداولة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار
الغذائية :
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

الجزء المتداول من التسهيالت والقروض

-

1,148

1,647

إجمالي الجزء المتداول من التسهيالت والقروض

-

1,148

1,647

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

حصلت الشركة على تسهيالت مصرفية وقروض في شكل تسهيالت استيراد متعددة األغراض وخطابات اعتماد وسندات وتمويل قصير األجل وقروض
من البنوك التجارية المحلية وتحمل هذه التسهيالت رسوم تمويل تتراوح بين  %3و.%6
كما في  31ديسمبر 2020م ،كان المبلغ الكامل للقروض يتعلق بشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب).

مخصص الزكاة وضريبة الدخل
	  (6-31):لودجذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة
اآلمار الغذائية:
ألف ريال سعودي

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

الزكاة
الرصيد االفتتاحي

4,149

5,076

5,239

المحمل خالل السنة

2,844

3,008

6,037

-

822

79

()1,917

()3,667

()5,318

5,076

5,239

6,037

الرسوم المتعلقة بالسنة السابقة
المدفوع خالل السنة
الرصيد اخلتامي
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2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

الرصيد االفتتاحي

208

247

2,756

المحمل خالل السنة

919

3,425

7,229

ألف ريال سعودي
ضريبة الدخل

-

-

352

()880

()916

()7,488

الرسوم المتعلقة بالسنة السابقة
الرصيد اخلتامي

247

2,756

2,849

إجمالي مخصص الزكاة وضريبة الدخل

5,323

7,995

8,886

المدفوع خالل السنة

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

مخصص الزكاة
وقد ارتفع مخصص الزكاة كما في  31ديسمبر 2020م إلى  5.2مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  5.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م،
بسبب رسوم العام والبالغة  3.0مليون ريال سعودي ورسوم السنة السابقة  0.8مليون ريال سعودي ،وقد تم تخفيض ذلك بالمدفوعات خالل عام 2020م
والتي بلغت  3.7مليون ريال سعودي .كما ارتفع مخصص الزكاة كما في  31ديسمبر 2021م ليصل إلى مبلغ  6.0مليون ريال سعودي.
مخصص ضريبة الدخل
ارتفع مخصص ضريبة الدخل كما في  31ديسمبر 2020م ليصل إلى مبلغ  2.8مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  0.2مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م .كما ارتفع مخصص ضريبة الدخل كما في  31ديسمبر 2021م ليصل إلى مبلغ  2.8مليون ريال سعودي.

إجمالي حقوق الملكية
	  (6-32):لودجإجمالي حقوق الملكية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

5,000

5,000

255,000

-

-

()3,000

2,500

2,500

14,241

مساهمة في رأس المال

151,269

151,269

-

أرباح مبقاة

79,461

64,323

80,063

-

2,340

()5,643

238,230

225,432

340,661

-

1,560

()296

238,230

226,992

340,365

ألف ريال سعودي
رأس المال
أسهم الخزينة
احتياطي نظامي

احتياطي ترجمة العمالت األجنبية
حقوق الملكية العائدة إلى مالك الشركة
الحصص غير المسيطرة
إجمالي حقوق امللكية
المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

يتكون رأس المال من  25.5مليون سهم بقيمة  10رياالت سعودية لكل سهم.
وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،يتعين على الشركة تحويل  ٪10من أرباحها للعام إلى احتياطي نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي ٪30
من رأس مالها .هذا االحتياطي غير متاح لتوزيع األرباح.
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أرباح مبقاة
	  (6-33):لودجأرباح مبقاة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

الرصيد االفتتاحي في  1يناير

132,209

79,461

64,323

(الخسارة)  /الربح لهذا العام

24,123

56,280

118,587

37

()1,025

()2,812

()79,705

-

-

2,797

4,575

10,436

تعديل احتياطي ترجمة العمالت األجنبية قبل الشراء

-

()1,617

-

توزيعات األرباح للحقوق غير المسيطرة

-

40

-

التنازل عن أرصدة األطراف ذات الصلة قبل االستحواذ

-

()70,646

-

التنازل عن أرصدة األطراف ذات الصلة بعد االستحواذ

-

()2,745

-

زيادة في رأس المال

-

-

()98,731

تحويل الى احتياطي النظامي

-

-

()11,740

79,461

64,323

80,063

ألف ريال سعودي

(خسارة)  /ربح شاملة أخرى لهذا العام
توزيعات األرباح
الزكاة وضريبة الدخل المستردة

إجمالي األرباح املبقاة
المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

وقد انخفضت األرباح المبقاة كما في  31ديسمبر 2020م لتصل إلى  64.3مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  79.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
أساسا إلى التنازل عن أرصدة األطراف ذات الصلة والبالغة  70.6مليون ريال سعودي بعد االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز
2019م ،ويرجع ذلك
ً
م.د.م.س والشركات التابعة لها .وقد ارتفعت األرباح المبقاة كما في  31ديسمبر 2021م لتصل إلى  80.1مليون ريال سعودي مدفوعة باألرباح خالل السنة.
3 -قائمة التدفقات النقدية الموحدة لشركة اآلمار الغذائية:

	  (6-34):لودجقائمة التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية:
ألف ريال سعودي
الربح ( /اخلسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وبعد العمليات املتوقفة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

27,609

61,500

130,469

التعديالت:
إستهالك الممتلكات والمعدات

19,197

31,345

31,996

إستهالك موجودات حق االستخدام

40,244

64,363

65,229

إطفاء الموجودات غير الملموسة

2,326

2,088

1,488

خسارة انخفاض قيمة النقد وما يعادله

-

3,750

-

خسارة انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

-

()1,900

()1,121

1,340

7,433

()2,329

الربح من استبعاد صافي الموجودات المحتفظ بها للبيع

()11,654

-

-

(الربح)/الخسارة من استبعاد الموجودات غير الملموسة

-

702

-

منافع الموظفين

4,170

5,032

8,288

مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار

5,452

12,768

11,500

()2

2,432

()168

مخصص المخزون بطيء الحركة

-

-

237

خسارة انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

-

35

2,712

حصة الخسارة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

الخسارة من استبعاد الممتلكات والمعدات واآلالت
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ألف ريال سعودي

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

التغيرات يف
المخزون

()10,339

()6,391

()17,230

ذمم مدينة تجارية أخرى

()7,336

115

()9,022

مستحق من أطراف ذات صلة

()34,116

66,876

()3,516

منافع الموظفين

()2,348

5,102

1,566

ذمم دائنة تجارية

18,595

9,760

()9,967

()33,857

()63,897

()113

النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

19,281

201,113

210,019

زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

()2,767

()4,582

()12,806

منافع الموظفين المدفوعة

()2,798

()2,908

()4,174

صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

13,716

193,623

193,039

-

10,487

-

()44,828

()28,751

()43,653

متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1,090

-

2,642

متحصالت من بيع صافي الموجودات المحتفظ بها للبيع

99,161

-

-

استثمار في شركة مستثمر فيها على طريقة حقوق الملكية

-

-

-

()2,759

()1,176

()4,107

-

()2,445

()3,614

52,664

()21,885

()48,732

-

2,122

817

دفع التزامات عقود اإليجار

()12,925

()58,511

()77,019

توزيعات األرباح المدفوعة

()79,705

-

-

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

()92,630

()56,389

()76,202

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما يعادله

()26,250

115,349

68,105

النقد وما يعادل معاد تصنيفه إلى موجودات محتفظ بها لغرض البيع

()1,568

-

-

-

()518

()5,643

النقد وما يعادله يف  1يناير  -العمليات املستمرة

40,051

17,024

128,105

النقد وما يعادله في  1يناير – العمليات الغير مستمرة

4,791

-

-

النقد وما يعادله يف  1يناير

44,842

17,024

128,105

النقد وما يعادله  -اإلجمالي كما يف  31ديسمبر

17,024

131,855

190,567

-

()3,750

-

17,024

128,105

190,567

مستحق إلى أطراف ذات صلة

االستحواذ على شركة تابعة ،صافي من النقد المكتسب
شراء ممتلكات وآالت ومعدات

شراء الموجودات غير الملموسة
مصروفات متكبدة نيابة عن أطراف ذات العالقة
صايف النقد (املستخدم يف)  /الناجت من األنشطة االستثمارية
المتحصالت ( /السداد) من القروض والسلف

صافي فرق تحويل العمالت االجنبية

ناقص :خسارة انخفاض القيمة
النقد وما يعادله بالصايف يف  31ديسمبر
المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
	  (6-35):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة
اآلمار الغذائية:
ألف ريال سعودي
الربح ( /اخلسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وبعد العمليات املتوقفة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

27,609

61,500

130,470

التعديالت:
إستهالك الممتلكات والمعدات

19,197

31,345

31,995

إستهالك موجودات حق االستخدام

40,244

64,363

65,229

إطفاء الموجودات غير الملموسة

2,326

2,088

1,488

خسارة انخفاض قيمة النقد وما يعادله

-

3,750

-

رد خسارة انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

-

()1,900

()1,121

1,340

7,433

()2,329

الربح من استبعاد صافي الموجودات المحتفظ بها للبيع

()11,654

-

-

(الربح)/الخسارة من استبعاد الموجودات غير الملموسة

-

702

-

منافع الموظفين

4,170

5,032

8,288

مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار

5,452

12,768

11,500

الخسارة من استبعاد الممتلكات والمعدات واآلالت

()2

2,432

()168

مخصص المخزون بطيء الحركة

-

-

237

خسارة انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

-

35

2,712

حصة الخسارة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

املخزون
ذمم مدينة تجارية أخرى

()7,336

115

()9,022

مستحق من أطراف ذات صلة

()34,116

66,876

()3,516

منافع الموظفين

()2,348

5,102

1,566

ذمم دائنة تجارية

18,595

9,760

()9,967

()33,857

()63,897

()113

النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

19,281

201,113

210,019

زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

()2,767

()4,582

()12,806

منافع الموظفين المدفوعة

()2,798

()2,908

()4,174

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

13,716

193,623

193,039

الربح ( /اخلسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وبعد العمليات املتوقفة

27,609

61,500

130,470

مستحق إلى أطراف ذات صلة

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

وقد ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من  13.7مليون ريال سعودي في عام2019م إلى  193.6مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع
أساسا إلى االستحواذ على عمليات شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م.
ذلك
ً
كما ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية إلى  193.0مليون ريال سعودي في عام 2021م ,ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح خالل
السنة.
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التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
	  (6-36):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة
اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

-

10,487

-

()44,828

()28,751

()43,653

متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1,090

-

2,642

متحصالت من بيع صافي الموجودات المحتفظ بها للبيع

99,161

-

-

استثمار في شركة مستثمر فيها على طريقة حقوق الملكية

-

-

-

()2,759

()1,176

()4,107

-

()2,445

()3,614

52,664

()21,885

()48,732

ألف ريال سعودي
االستحواذ على شركة تابعة ،صافي من النقد المكتسب
شراء ممتلكات وآالت ومعدات

شراء الموجودات غير الملموسة
مصروفات متكبدة نيابة عن أطراف ذات العالقة
صايف النقد (املستخدم يف)  /الناجت من األنشطة االستثمارية
المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

وقد انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من تدفق ناتج يبلغ  52,7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى تدفق مستخدم يبلغ
أساسا إلى التدفقات النقدية المستخدمة لشراء الممتلكات واآلالت والمعدات بسبب االستحواذ على عمليات
 21.9مليون ريال سعودي ويرجع ذلك
ً
شركة اآلمار فودز م.د.م.س والشركات التابعة لها خالل عام 2020م .كما ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من  21.9مليون
ريال سعودي إلى  48.7مليون ريال سعودي مدفوعاً بشراء ممتلكات وآالت ومعدات بسبب إضافة  35متجراً جديداً.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
	  (6-37):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة
اآلمار الغذائية:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

-

2,122

817

دفع التزامات عقود اإليجار

()12,925

()58,511

()77,019

توزيعات األرباح المدفوعة

()79,705

-

-

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

()92,630

()56,389

()76,202

ألف ريال سعودي
المتحصالت ( /السداد) من القروض والسلف

المصدر :القوائم المالية للفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

انخفضت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من مبلغ  92.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى مبلغ  56.4مليون ريال سعودي
نتيجة االنخفاض في توزيعات األرباح المدفوعة.
ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  56.4مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  76.2مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعاً
دفع التزامات عقود اإليجار بسبب إضافة  35متجراً جديداً.
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6 -5-2ملخص المعلومات المالية لشركة اآلمار الغذائية (السعودية)
	  (6-38):لودجملخص المعلومات المالية لشركة اآلمار الغذائية (السعودية)
ألف ريال سعودي

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

قائمة الدخل الشامل
اإليرادات

485,973

585,157

تكلفة اإليرادات

()312,249

()357,386

إجمالي الربح

173,724

227,771

مصاريف البيع والتوزيع

()49,113

()62,207

مصاريف عمومية وإدارية

()58,032

()57,400

خسارة انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

()36

()1,809

إيرادات أخرى – بالصافي

8,746

10,148

دخل العمليات

75,289

116,503

إيرادات توزيعات األرباح

10,600

-

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

()6,109

()6,078

حصة الخسائر من استثمار على طريقة حقوق الملكية

()7,433

()404

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

72,347

110,021

الزكاة وضريبة الدخل

()5,917

()12,626

إجمالي الدخل ( /اخلسارة) الفترة

66,430

97,395

مؤشرات األداء الرئيسية
هامش الربح اإلجمالي

%35.7

%38.9

هامش الدخل الصافي

%13.7

%16.6

ملخص قائمة املركز املالي
إجمالي حقوق امللكية

230,139

332,419

إجمالي الموجودات غير المتداولة

199,223

192,741

إجمالي الموجودات المتداولة

247,900

357,752

مجموع املوجودات

447,123

550,493

مجموع المطلوبات غير المتداولة

91,879

93,357

مجموع المطلوبات المتداولة

125,105

124,717

مجموع املطلوبات

216,984

218,074

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

447,123

550,493

2.0

2.9

%48.5

%39.6

نسبة التداول
إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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-

أنتائج العمليات لشركة اآلمار لألغذية (السعودية)
1 -قائمة الدخل والخسارة والدخل الشامل اآلخر

تقدم الجداول التالية قائمة الدخل والخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركة اآلمار لألغذية (السعودية) للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م:
	  (6-39):لودجقائمة الدخل ألعوام 2020م و 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
للفترة المنتهية  31ديسمبر

ألف ريال سعودي

2021م

2020م

قائمة الدخل الشامل
اإليرادات

485,973

585,157

تكلفة اإليرادات

()312,249

()357,386

إجمالي الربح

173,724

227,771

مصاريف البيع والتوزيع

()49,113

()62,207

مصاريف عمومية وإدارية

()58,032

()57,400

خسارة انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

()36

()1,809

إيرادات أخرى  -بالصافي

8,746

10,148

دخل العمليات

75,289

116,503

إيرادات توزيعات األرباح

10,600

-

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

()6,109

()6,078

حصة الخسائر من استثمار على طريقة حقوق الملكية

()7,433

()404

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

72,347

110,021

الزكاة وضريبة الدخل

()5,917

()12,626

إجمالي الدخل ( /اخلسارة) للفترة

66,430

97,395

مؤشرات األداء الرئيسية
هامش الربح اإلجمالي

%35.7

%38.9

هامش الدخل الصافي

%13.7

%16.6

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

اإليرادات
اإليرادات حسب المنتج
	  (6-40):لودجتوزيع اإليرادات حسب المنتج للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

مبيعات منتجات دومينوز بيتزا («إيرادات الفروع»)

468,873

568,073

%21.2

مبيعات مراكز التوريد إلى أطراف أخرى

17,100

17,084

()%0.1

إجمالي اإليرادات

485,973

585,157

%20.4

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات
مبيعات منتجات دومينوز بيتزا («إيرادات الفروع»)

%96.5

%97.1

مبيعات مراكز التوريد

%3.5

%2.9

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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شكلت إيرادات الفروع نسبة  ٪97.1من إجمالي اإليرادات في عام 2021م ،بينما مثل الباقي مبيعات مركز اإلمداد (بيع المواد األولية لعمليات االمتياز
الفرعي في مكة المكرمة) ،وتشمل إيرادات الفروع اإليرادات من قنوات االستالم والتوصيل.
خالل عام 2021م ،ارتفعت إيرادات الفروع بنسبة  ٪21.2لتصل إلى  568.1مليون ريال سعودي مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع إجمالي عدد الطلبات بعد
أن رفعت الحكومة معظم قيود كوفيد .19-وقد تم إغالق عدداً من المتاجر خالل عام 2020م بسبب قيود كوفيد.19-

تكلفة اإليرادات
	  (6-41):لودجتكلفة اإليرادات للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

المواد األولية والمواد والبضاعة

141,269

179,005

%26.7

رواتب ومزايا أخرى

74,044

79,920

%7.9

اإلهالك واإلطفاء

51,663

47,884

()%7.3

اإليجار ورسوم االمتياز

28,957

34,165

%18.0

المنافع والصيانة

16,316

16,412

%0.6

إجمالي تكلفة اإليرادات

312,249

357,386

%14.5

المواد األولية والمواد والبضاعة

%29.1

%30.6

رواتب ومزايا أخرى

%15.2

%13.7

اإلهالك واإلطفاء

%10.6

%8.2

اإليجار ورسوم االمتياز

%6.0

%5.8

إجمالي تكلفة اإليرادات

%64.3

%61.1

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

المواد األولية والمواد والبضاعة
تشمل المواد االولية والمواد والبضاعة المواد المباشرة ومواد التنظيف والمصروفات األخرى .وترتبط المواد المباشرة بشكل أساسي بمواد دومينوز بيتزا
المتعلقة بمكونات الوصفات ومواد التعبئة.
تشمل المصروفات األخرى رسوم اشتراك منصة الطلبات الرقمية ومصروفات التوصيل والشهادة والترجمة وأدوات التخزين والرسوم األخرى.
وقد ارتفعت مصاريف المواد األولية والمواد والبضاعة بنسبة  ٪26.7من  141.3مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  179.0مليون ريال سعودي في
عام 2021م نتيجة للزيادة في المبيعات خالل الفترة.
الرواتب والمزايا األخرى
تشمل الرواتب والمزايا األخرى التكاليف المتعلقة بموظفي الفروع وموظفي مركز اإلمداد (مثل الرواتب واألجور ورسوم اإلقامة والتأشيرات والعمل
اإلضافي وغيرها من المزايا والبدالت).
وقد ارتفعت تكاليف الرواتب والمزايا األخرى بنسبة  ٪7.9خالل عام 2021م من  74.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  79.9مليون ريال سعودي
في عام 2021م نتيجة لألسباب التالية:
•زيادة تكاليف العمل اإلضافي في عام 2021م بسبب ارتفاع ساعات العمل بعد رفع بعض قيود كوفيد19-
•زيادة الرواتب في عام 2021م بعد أن أوقفت الحكومة السعودية برنامج الدعم ساند
اإلهالك واإلطفاء
تتعلق نفقات اإلهالك واإلطفاء بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام.
وقد انخفضت مصاريف اإلهالك بنسبة  ٪7.3من  51.7مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  47.9مليون ريال سعودي في عام 2021م.

167

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

اإليجار ورسوم االمتياز
تتعلق مصروفات اإليجار بالفروع والمصانع والشاحنات وغيرها .بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في عام 2019م ،تم اعتبار
عقود اإليجار كموجودات حق االستخدام .وتمثل مصروفات اإليجار المتبقية في السنوات الالحقة المصاريف المتعلقة بعقود االيجار قصيرة األجل التي
ال تتجاوز مدتها السنة الواحدة.
ترتبط رسوم االمتياز بشكل رئيسي برسوم االمتياز المدفوعة إلى دومينوز بيتزا إنترناشيونال.
ارتفعت مصاريف اإليجار ورسوم االمتياز بنسبة  ٪18.0من  29.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  34.2مليون ريال سعودي في عام 2021م
بسبب زيادة رسوم االمتياز مدفوعة بارتفاع اإليرادات.
المنافع والصيانة
تتكون مصاريف المنافع العامة في المقام األول من الكهرباء واشتراكات اإلنترنت ورسوم الهاتف المحمول وغيرها من المصاريف.
وقد بلغت مصاريف المنافع والصيانة  16.3مليون ريال سعودي في عام 2020م و  16.4مليون ريال سعودي في عام 2021م.

إجمالي الربح
ارتفع إجمالي الربح من  173.7مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  227.8مليون ريال سعودي في عام 2021م ،وارتفع هامش الربح اإلجمالي من
 ٪35.7في عام 2020م إلى  ٪38.9في عام 2021م .ويعود االرتفاع بشكل رئيسي إلى الكفاءة في شراء المواد األولية وزيادة المبيعات خالل الفترة.

مصاريف البيع والتوزيع
	  (6-42):لودجمصاريف البيع والتوزيع للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية ):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

اإلعالنات

26,022

38,546

%48.1

مصروفات عموالت

7,222

6,723

()%6.9

رواتب ومزايا أخرى

6,582

6,452

()%2.0

اإلهالك واإلطفاء

4,490

5,018

%11.8

التوصيل

2,370

2,188

()%7.7

مصروفات أخرى

2,427

3,280

%35.1

إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

49,113

62,207

%26.7

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات
اإلعالنات

%5.4

%6.6

مصروفات عموالت

%1.5

%1.1

رواتب ومزايا أخرى

%1.4

%1.1

اإلهالك واإلطفاء

%0.9

%0.9

إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

%10.1

%10.6

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

اإلعالنات
تشمل النفقات اإلعالنية والترويجية إعالنات اإلنترنت واإلعالنات الخارجية ورسوم الوكاالت والتلفاز واإلذاعة والتوزيع والطباعة وغيرها من النفقات.
وقد ارتفعت النفقات اإلعالنية بنسبة  ٪48.1خالل عام 2021م لتصل إلى  38.5مليون ريال سعودي ،مدفوعة بالزيادة في إعالنات وسائل التواصل
االجتماعي واإلنترنت.
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مصروفات العموالت
تمثل مصروفات العموالت ما تحصل عليه منصات توصيل الطعام كنسبة من سعر بيع الطلبات عبر المنصة ،باإلضافة إلى أنها تشمل اإلنفاق التسويقي
على منصات توصيل الطعام (كفرض رسوم للظهور كجزء من أفضل المطاعم الموصى بها على سبيل المثال).
وقد انخفضت مصروفات العموالت بنسبة  ٪6.9من  7.2مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  6.7مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بقرار
الشركة بوقف الطلبات من خالل منصات توصيل الطعام لفترة مؤقتة خالل عام  2021وتم بعدها إعادة العمل مع هذه المنصات.
رواتب ومزايا أخرى
تشمل الرواتب والمزايا األخرى المرتبات واألجور ورسوم اإلقامة والتأشيرات والعمل اإلضافي وغيرها من االستحقاقات والبدالت .وقد انخفضت الرواتب
والمزايا األخرى بنسبة  ٪2.0من  6.6مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  6.5مليون ريال سعودي في عام 2021م.
اإلهالك واإلطفاء
تتعلق نفقات اإلهالك واإلطفاء بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام.
وقد ارتفعت نفقات اإلهالك واإلطفاء بنسبة  ٪11.8إلى  5.0مليون ريال سعودي في عام 2021م.
التوصيل
تتعلق مصاريف التوصيل بمصاريف وقود المركبات وعقود اإليجار قصيرة األجل لمدة ال تتجاوز سنة واحدة .وقد انخفضت مصاريف التوصيل بنسبة
 %7.7إلى  2.2مليون ريال سعودي في عام 2021م.
مصروفات أخرى
تشمل المصروفات األخرى اإليجار والتخزين ومصاريف الهاتف والفاكس والتأمين ومصاريف متنوعة أخرى .وقد ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة
 ٪35.1من  2.4مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  3.3مليون ريال سعودي في عام 2021م.

مصاريف عمومية وإدارية
	  (6-43):لودجمصاريف عمومية وإدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

رواتب ومزايا أخرى

41,252

43,208

%4.7

اإلهالك واإلطفاء

4,975

4,145

()%16.7

المصروفات القانونية والمهنية

4,427

2,688

()%39.3

المنافع

1,306

1,060

()%18.8

مصروفات السفر

1,296

1,568

%21,0

صيانة

550

721

%31.1

مصروفات اإليجار

311

91

()%70.7

مصروفات أخرى

3,915

3,919

%0.1

إجمالي مصاريف عمومية وإدارية

58,032

57,400

()%1.1

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات
رواتب ومزايا أخرى

%8.5

%7.4

اإلهالك واإلطفاء

%1.0

%0.7

إجمالي مصاريف عمومية وإدارية

%11.9

%9.8

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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رواتب ومزايا أخرى
ارتفعت تكاليف الرواتب والمزايا األخرى بنسبة  ٪4.7من  41.3مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  43.2مليون ريال سعودي في عام 2021م بسبب
توقف برنامج دعم ساند في المملكة العربية السعودية.
اإلهالك واإلطفاء
تتعلق رسوم اإلهالك واإلطفاء بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام .وقد انخفضت رسوم اإلهالك واإلطفاء بنسبة
 ٪16.7إلى  4.1مليون ريال سعودي خالل عام 2021م.
المصروفات القانونية والمهنية
تتعلق الرسوم القانونية والمهنية بالتدقيق والضرائب وخدمات تكنولوجيا المعلومات لوكاالت التسويق والخدمات القانونية األخرى.
وقد انخفضت الرسوم القانونية والمهنية من  4.4مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  2.7مليون ريال سعودي في عام 2021م.
المنافع
تتكون مصاريف المنافع من مصاريف الكهرباء واالشتراك في اإلنترنت ورسوم الهاتف المحمول والغاز وغيرها من النفقات .وقد بلغت مصاريف المنافع
 1.3مليون ريال سعودي في عام 2020م و  1.1مليون ريال سعودي في عام 2021م.
مصروفات السفر
تشمل مصروفات السفر مصروفات الفنادق والتذاكر والوجبات والنفقات األخرى ذات الصلة.
وقد بلغت مصروفات السفر  1.3مليون ريال سعودي في عام 2020م و 1.6مليون ريال سعودي في عام 2021م.
الصيانة
تشمل الصيانة النفقات المتعلقة بنفقات برامج تكنولوجيا المعلومات ونفقات صيانة التطبيقات واألجهزة ونفقات صيانة المباني المستأجرة ونفقات
صيانة المركبات وغيرها من نفقات اإلصالح والصيانة.
وقد بلغت مصاريف الصيانة  550ألف ريال سعودي في عام 2020م و 721ألف ريال سعودي في عام 2021م.
مصروفات اإليجار
تشمل مصروفات اإليجار بشكل أساسي إيجار المكاتب والمعدات .بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في عام 2019م ،تم اعتبار
عقود اإليجار كموجودات حق االستخدام .وتمثل مصروفات اإليجار المتبقية في السنوات الالحقة المصاريف المتعلقة بعقود االيجار قصيرة األجل التي
ال تتجاوز مدتها السنة الواحدة.
وقد بلغت مصروفات اإليجار  311ألف ريال سعودي في عام 2020م و 91ألف ريال سعودي في عام 2021م.
مصروفات أخرى
تشمل المصروفات األخرى مصروفات متنوعة مثل الغرامات واالشتراكات وأنشطة الشركة وغيرها.
وقد بلغت المصاريف األخرى  4.0مليون ريال سعودي في عامي 2020م و2021م.
خسارة انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
سجلت الشركة خسارة انخفاض قدرها  1.8مليون ريال سعودي تتعلق بذمم مدينة.
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إيرادات أخرى  -صافي
	  (6-44):لودجإيرادات أخرى  -صافي للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

اإلعالنات ورسوم االمتياز وافتتاح الفروع

3,917

6,554

%67.3

الخسارة الناتجة من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات

()1,645

()1,036

()%37.0

اإليرادات األخرى

6,474

4,630

()%28.5

إجمالي اإليرادات األخرى

8,746

10,148

%16.0

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

اإلعالنات ورسوم االمتياز وافتتاح الفروع
اشتمل هذا البند على إيرادات من رسوم اإلعالنات واالمتياز من عمليات االمتياز الفرعي في مكة المكرمة .ويشمل دخل التطوير وافتتاح الفروع الدخل
المحصل من عمليات االمتياز الفرعي في مكة المكرمة الفتتاح فروع جديدة.
ارتفعت إيرادات اإلعالنات ورسوم االمتياز وافتتاح الفروع بنسبة  ٪67.4من  3.9مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  6.6مليون ريال سعودي في عام
2021م مدفوعة بزيادة المبيعات في عمليات االمتياز الفرعية.
الخسارة الناتجة من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات
بلغت الخسارة من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات  1.6مليون ريال سعودي في عام 2020م و  1.0مليون ريال سعودي في عام 2021م.
اإليرادات األخرى
تشمل االيرادات األخرى االشتراك في مركز االتصال والزيادة/النقص النقدي والمصروفات/اإليرادات المتنوعة غير التشغيلية.
انخفضت اإليرادات األخرى من  6.5مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  4.6مليون ريال سعودي في عام 2021م ،وذلك بسبب انخفاض امتيازات
اإليجار الممنوحة للشركة خالل عام 2020م نتيجة لوباء كوفيد.19-

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية
	  (6-45):لودجتكاليف التمويل والرسوم المصرفية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

910

2,788

%206.4

رسوم التمويل على التزامات اإليجار

5,199

3,290

()%36.7

إجمالي تكاليف التمويل والرسوم املصرفية

6,109

6,078

()%0.5

ألف ريال سعودي
رسوم معامالت مبيعات االئتمان

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

تتضمن تكاليف التمويل والرسوم المصرفية رسوم معامالت مبيعات االئتمان ورسوم التزامات اإليجار.
بلغت تكاليف التمويل والرسوم المصرفية  6.1مليون ريال سعودي في عامي 2020م و2021م.

حصة الخسائر من استثمار على طريقة حقوق الملكية
وفي  16أغسطس 2017م ،استحوذت شركة اآلمار السعودية على حصة  ٪50من أسهمها في شركة كاجوال بلس و تغيرت هذه النسبة إلى  %45خالل عام
2021م ،والتي تأسست في المملكة العربية السعودية .وتشمل األنشطة الرئيسية للشركة إنشاء وإدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي وتوريد المواد الغذائية
المطبوخة وغير المطبوخة .وقد انخفضت الخسائر من استثمار على طريقة حقوق الملكية من  7.4مليون ريال سعودي في فترة عام 2020م إلى 404
ألف ريال سعودي في عام 2021م (سجلت الشركة خسارة في االستثمار بمبلغ  6.6مليون ريال سعودي خالل عام 2020م بسبب الديون المشكوك في
تحصيلها والمتعلقة بالمبالغ المستحقة على شركة كاجوال بلس).
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الزكاة وضريبة الدخل
بلغت مصروفات الزكاة وضريبة الدخل  5.9مليون ريال سعودي في عام 2020م و12.6مليون ريال سعودي في عام 2021م.

الربح خالل الفترة
بلغ صافي الربح خالل عام 2021م  97.4مليون ريال سعودي (ربح قدره  66.4مليون ريال سعودي خالل عام 2020م) وارتفع هامش الدخل الصافي
إلى  ٪13.5في عام 2021م .يعود ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى تحسن الهامش اإلجمالي نتيجة لكفاءة التكلفة وزيادة المبيعات خالل الفترة.
2 -قائمة المركز المالي لشركة اآلمار الغذائية (السعودية)

	  (6-46):لودجقائمة المركز المالي للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ممتلكات وآالت ومعدات

88,662

73,780

ألف ريال سعودي
موجودات حق االستخدام

105,780

113,838

موجودات غير ملموسة

2,009

2,331

موجودات ضريبية مؤجلة

2,261

2,281

استثمار في شركة تابعة

511

511

إجمالي املوجودات غير املتداولة

199,223

192,741

المخزون

23,993

33,533

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

36,288

37,368

مطلوب من أطراف ذات صلة

89,345

122,408

نقد وما يعادله

98,274

164,443

إجمالي املوجودات املتداولة

247,900

357,752

مجموع املوجودات

447,123

550,493

5,000

255,000

-

()3,000

رأس المال
أسهم الخزينة
احتياطي نظامي
مساهمة في رأس المال

2,500

12,239

151,269

-

أرباح مبقاة

71,370

68,180

إجمالي حقوق امللكية

230,139

332,419

التزامات عقود اإليجار

70,129

68,917

التزام المنافع المحددة  -مزايا الموظفين

18,927

23,805

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

2,823

635

مجموع املطلوبات غير املتداولة

91,879

93,357

التزامات عقود اإليجار

46,684

50,291

مزايا الموظفين

12,134

12,122

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

58,188

52,072

مطلوب إلى أطراف ذات صلة

54

1,516

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

8,045

8,716

مجموع املطلوبات املتداولة

125,105

124,717

مجموع املطلوبات

216,984

218,074

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

447,123

550,493

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

%48.5

%39.6

معدل أيام الذمم المدينة*

معدل أيام المخزون

معدل أيام الذمم الدائنة

5.3

5.8

28.0

34.2

42.2

30.8

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
* لقد تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بشكل إرشادي على أساس إجمالي الذمم التجارية وإجمالي اإليرادات.حيث أن غالبية المبيعات كانت قد تمت بشكل نقدي.
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الموجودات غير المتداولة
	  (6-47):لودجالموجودات غير المتداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ممتلكات وآالت ومعدات

88,662

73,780

ألف ريال سعودي
موجودات حق االستخدام

105,780

113,838

موجودات غير ملموسة

2,009

2,331

موجودات ضريبية مؤجلة

2,261

2,281

استثمار في شركة تابعة

511

511

199,223

192,741

إجمالي املوجودات غير املتداولة
المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ممتلكات وآالت ومعدات
	  (6-48):لودجممتلكات وآالت ومعدات بالقيمة الدفترية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

اإلضافات

االستبعادات

اإلهالك

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي

355

-

-

()16

339

تحسينات على مباني المستأجرة

45,368

2,413

()1,058

()8,762

37,961

أثاث

3,292

315

()43

()835

2,729

اآلالت والمعدات

35,579

2,237

()322

()7,338

30,156

أجهزة الكمبيوتر واألجهزة

2,919

398

()32

()1,457

1,828

مركبات

1,149

-

-

()382

767

اإلجمالي

88,662

5,363

()1,455

()18,790

73,780

مباني وتحسينات المباني

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

بلغ صافي القيمة الدفترية للتحسينات على المباني المستأجرة نسبة  %51.4كما في  31ديسمبر 2021م بينما بلغ صافي القيمة الدفترية لآلالت ومعدات
نسبة  ٪40.9من إجمالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات.
وقد انخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات من  88.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  73.8مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة رسوم اإلهالك بمبلغ  16.3مليون ريال سعودي خالل عام 2021م.
المباني وتحسينات المباني
انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني من  355ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  339ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
نتيجة رسوم اإلهالك بمقدار  16ألف ريال سعودي خالل عام 2021م.
تحسينات على المباني المستأجرة
انخفض صافي القيمة الدفترية للتحسينات على المباني المستأجرة من  45.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  38.0مليون ريال
أساسا إلى رسوم اإلهالك البالغة  7.6مليون ريال سعودي خالل عام 2021م.
سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ويرجع ذلك
ً
األثاث
انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث كما في  31ديسمبر 2021م إلى  2.7مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  3.3مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب رسوم اإلهالك البالغة  737ألف ريال سعودي خالل عام 2021م.
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اآلالت والمعدات
انخفض صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر 2021م إلى  30.2مليون ريال سعودي مقارنة بالرصيد البالغ  35.6مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب رسوم اإلهالك البالغة  6.5مليون ريال سعودي خالل عام 2021م .وقد قابل هذا االنخفاض إضافات
بمبلغ  2.2مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
أجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى
انخفض صافي القيمة الدفترية ألجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى كما في  31ديسمبر 2021م إلى  1.8مليون ريال سعودي مقارنة بالرصيد البالغ 2.9
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب رسوم اإلهالك بمبلغ  1.3مليون ريال سعودي ،وفي المقابل ارتفعت القيمة جزئياً نتيجة
إضافات بقيمة  398ألف ريال سعودي خالل عام 2021م.
المركبات
انخفض صافي القيمة الدفترية للمركبات إلى  767ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م من  1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
نتيجة رسوم اإلهالك بمبلغ  107آالف ريال سعودي.
يتم احتساب اإلهالك على أساس طريقة القسط الثابت .ويوضح الجدول التالي معدالت اإلهالك:
	  (6-49):لودجمعدالت اإلهالك السنوية كما في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
المعدالت
%3

المباني وتحسينات المباني
تحسينات على المباني المستأجرة

%10-%5

األثاث

%20-%10

اآلالت والمعدات

%20-%10

أجهزة الكمبيوتر واألجهزة

%25

المركبات

%25

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

موجودات حق االستخدام
	  (6-50):لودجموجودات حق االستخدام للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

اإلضافات

االستبعادات

اإلهالك

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
المتاجر

95,509

33,068

()4,193

()31,404

92,980

المركبات

10,271

16,954

()231

()6,136

20,858

اإلجمالي

105,780

50,022

()4,424

()37,540

113,838

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام كما في  31ديسمبر 2021م إلى  113.8مليون ريال سعودي مقارنة بالرصيد البالغ  105.8مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب إضافات بقيمة  50.0مليون ريال سعودي في عام 2021م .قابل هذا االنخفاض رسوم اإلهالك
بمبلغ  26.5مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
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موجودات غير ملموسة
	  (6-51):لودجموجودات غير ملموسة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

اإلضافات

اإلطفاء

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
الموجودات غير الملموسة

2,009

1,038

()716

2,331

اإلجمالي

2,009

1,038

()716

2,331

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  2.3مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  2.0مليون ريال سعودي
أساسا إلى إضافات بقيمة  1.0مليون ريال سعودي في عام 2021م.
كما في  31ديسمبر 2020م ،ويرجع ذلك
ً

موجودات ضريبية مؤجلة
تتألف الموجودات الضريبية المؤجلة من اختالفات مؤقتة في المعاملة الضريبية للممتلكات واآلالت والمعدات واستحقاقات الموظفين ومخصص الخسارة
من االنخفاض في القيمة ومخصصات للمخزون المتقادم .وقد بلغت موجودات الضريبة المؤجلة  2.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
و 31ديسمبر 2021م.

الموجودات المتداولة
	  (6-52):لودجالموجودات المتداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
المخزون

23,993

33,533

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

36,288

37,368

مطلوب من أطراف ذات صلة

89,345

122,408

نقد وما يعادله

98,274

164,443

إجمالي املوجودات املتداولة

247,900

357,752

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

المخزون
	  (6-53):لودجالمخزون للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
المواد األولية

20,281

29,662

المواد االستهالكية ومواد التعبئة والتغليف

3,742

3,871

مخصص بضاعة بطيئة الحركة

()30

-

إجمالي املخزون

23,993

33,533

معدل أيام المخزون

28.0

34.2

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

اشتمل المخزون على المواد الغذائية التي تعتبر ذات قيمة  /كميات عالية مثل الجبن واللحوم .وتتكون المواد غير الغذائية من عناصر ذات قيمة منخفضة
 /حجم أقل مثل األكياس ومواد التنظيف ومالبس العمال ،إلخ.
وقد ارتفع المخزون من  24.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  33.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر  2021م .وقد ارتفع
المخزون لمواكبة الزيادة في االيرادات خالل عام 2021م.
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ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
	  (6-54):لودجالذمم المدينة التجارية والذمم مدينة األخرى للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
الذمم المدينة التجارية

7,151

9,371

ناقص :مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

()35

()40

7,116

9,331

صايف الذمم املدينة
المصروفات المدفوعة مقدماً

15,119

12,570

دفعات مقدمة للموردين

6,796

10,561

دفعات مقدمة للموظفين

3,516

3,702

ذمم مدينة أخرى

3,741

3,009

-

()1,805

36,288

37,368

5.3

5.8

ناقص :مخصص الذمم المدينة األخرى المشكوك في تحصيلها
إجمالي ذمم مدينة جتارية وذمم مدينة أخرى
معدل أيام الذمم المدينة
المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

* لقد تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بشكل إرشادي على أساس إجمالي الذمم التجارية وإجمالي اإليرادات.حيث أن غالبية المبيعات كانت قد تمت بشكل نقدي.

صافي الذمم المدينة التجارية
تشتمل الذمم المدينة التجارية بشكل أساسي على الذمم المدينة من شركات منصات توصيل الطعام وعمليات االمتيازات الفرعية (دومينوز بيتزا – مكة
المكرمة) وغيرها (بشكل أساسي حساب المقاصة البنكي المتعلق بمبيعات نقاط البيع).
وقد ارتفع صافي الذمم المدينة التجارية من  7.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  9.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
ً
مقدما
المصروفات المدفوعة
تشمل المصروفات المدفوعة مقدماً مصاريف اإلقامة والتأشيرات ونفقات السكن والرسوم القانونية والتأمين الطبي وغيرها.
وقد انخفضت المصروفات المدفوعة مقد ًما كما في  31ديسمبر 2021م إلى 12.6مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  15.1مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م ،نتيجة لمصاريف اإلقامة المدفوعة مقد ًما خالل عام .2020
دفعات مقدمة للموردين
تمثل الدفعات المقدمة للموردين المبالغ المدفوعة مقدماً لشراء المخزون من للموردين األجانب والمحليين.
وقد ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين كما في  31ديسمبر 2021م إلى  10.6مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  6.8مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى شراء المواد األولية.
دفعات مقدمة للموظفين
ارتفعت الدفعات المقدمة للموظفين من  3.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  3.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
الذمم مدينة أخرى
انخفضت الذمم المدينة األخرى كما في  31ديسمبر 2021م إلى  3.0مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  3.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
وقد سجلت الشركة مخصصاً قدره  1.8ألف ريال سعودي يتعلق بذمم مدينة.
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معلومات األطراف ذات الصلة
	  (6-55):لودجمعلومات األطراف ذات الصلة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م

طبيعة العالقة

 31ديسمبر 2021م

املطلوب من أطراف ذات الصلة
شركة عبد العزيز ابراهيم الجماز وإخوانه

مساهم

4,243

6,677

شركة اآلمار الغذائية م.د.م.س ،اإلمارات

شركة تابعة

74,161

94,771

شركة اآلمار الغذائية ذ.م.م ،اإلمارات

شركة تابعة

1,162

-

شركة اآلمار الغذائية ،لبنان

شركة تابعة

2,793

2,937

شركة اآلمار الغذائية ،األردن

شركة تابعة

803

846

شركة اآلمار الغذائية ذ.م.م ،مصر

شركة تابعة

201

171

شركة اآلمار الغذائية ،البحرين

شركة تابعة

3,575

140

مشروع مشترك

8

14

مؤسسة الجماز

شركة خاضعة لسيطرة مشتركة

53

-

شركة كاجوال بلس لألغذية المحدودة
الجماز للزراعة

شركة خاضعة لسيطرة مشتركة

-

0.2

شركة ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة

مساهم

989

10,332

شركة ميدو السعودية

مساهم

1,357

6,520

املطلوب إلى أطراف ذات صلة
الجماز الزراعية

شركة خاضعة لسيطرة مشتركة

54

-

شركة تابعة

-

1,516

شركة اآلمار الغذائية ذ.م.م ،اإلمارات
المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

	  (6-56):لودجارصدة األطراف ذات صلة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

العالقة
الشركة التابعة

82,695

98,865

مساهم

6,589

23,529

شركة خاضعة لسيطرة مشتركة

53

0.2

مشروع مشترك

8

14

89,345

122,409

الشركة التابعة

-

1,516

شركة خاضعة لسيطرة مشتركة

54

-

املطلوب إلى أطراف ذات الصلة

54

1,516

املطلوب من أطراف ذات صلة

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

المطلوب من الشركة التابعة
ارتفع المطلوب من الشركة التابعة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  98.9مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  82.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الذمم المدينة من شركة اآلمار لألغذية م.د.م.س بمبلغ  19.7مليون ريال سعودي.
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المطلوب من المساهمين
المطلوب من المساهمين يتعلق بشكل رئيسي بتوزيعات األرباح والزكاة والضرائب ومصروفات أخرى .وقد ارتفع المطلوب من المساهمين كما في 31
ديسمبر 2021م إلى  6.7مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  4.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
المطلوب من الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة
يتعلق المطلوب من الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة بشكل رئيسي بتوزيعات األرباح واسترداد الزكاة والضريبة والنفقات األخرى .وقد ارتفع المطلوب
من الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة كما في  31ديسمبر 2020م من  2.3مليون ريال سعودي إلى  16.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
المطلوب من المشروع المشترك
وقد ارتفع المطلوب من المشروع المشترك كما في  31ديسمبر 2021م إلى  14ألف ريال سعودي من  8آالف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
بسبب زيادة المبالغ المستحقة من شركة كاجوال بلس لألغذية المحدودة.

النقد وما يعادله
	  (6-57):لودجالنقد وما يعادله للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
النقد في الصندوق

1,414

1,426

النقد في البنك

96,860

163,017

إجمالي النقد وما يعادله  -صايف

164,443

98,274

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

بلغ النقد وما يعادله  98.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 164.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

المطلوبات المحتملة وااللتزمات الرأسمالية
كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالية بمبلغ  8.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ( 2.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م).
وقد استخدمت الشركة أرصدة خطابات ضمان غير قابلة لإللغاء من أحد البنوك التجارية بمبلغ  5.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
( 5.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م).
تؤكد الشركة أنه ال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء ممتلكات الشركة.

المطلوبات غير المتداولة
	  (6-58):لودجالمطلوبات غير المتداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
التزامات عقود اإليجار

70,129

68,917

التزام المنافع المحددة  -مزايا الموظفين

18,927

23,805

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

2,823

635

مجموع املطلوبات غير املتداولة

91,879

93,357

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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التزامات عقود اإليجار – غير متداولة
	  (6-59):لودجالتزامات عقود اإليجار  -غير متداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

احلد األدنى لدفع اإليجار
خالل عام واحد

50,235

64,229

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

71,350

51,935

أكثر من خمس سنوات

3,350

8,630

ناقص :رسوم التمويل المستقبلية

()8,122

()5,586

القيمة احلالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار

116,813

119,208

خالل عام واحد

46,684

50,291

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

64,353

59,097

أكثر من خمس سنوات

5,776

9,820

إجمالي التزامات عقود اإليجار

116,813

119,208

الجزء غير المتداول

70,129

68,917

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

نظراً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في عام 2019م ،كان مطلوباً من الشركات االعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود اإليجار
التي تزيد مدتها عن  12شهراً وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،كما يجب ان تدرج موجودات حق االستخدام في الموجودات ،وتدرج التزامات عقود
اإليجار في قسم المطلوبات مع تصنيفها الى جزء متداول وغير متداول .وقد شملت التزامات عقود اإليجار ما يتعلق بإيجار الفروع والمركبات التي تعمل
بموجب عقود إيجار تشغيلية بمتوسط فترة خمس سنوات كما في  31ديسمبر 2021م.
وقد انخفض الجزء غير المتداول من مطلوبات عقود اإليجار كما في  31ديسمبر 2021م إلى  68.9مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  70.1مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

التزام المنافع المحددة  -مزايا الموظفين (مكافأة نهاية الخدمة)
	  (6-60):لودجالتزام المنافع المحددة  -مزايا الموظفين للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
الرصيد االفتتاحي

16,718

18,927

تكلفة الخدمة الحالية

3,320

3,422

تكلفة الفائدة

370

189

()2,576

()3,576

1,095

2,562

-

2,281

18,927

23,805

منافع مدفوعة خالل السنة
الخسارة االكتوارية عند إعادة قياس التزام المزايا المحددة
أخرى
الرصيد اخلتامي
المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين في الشركة باستخدام التقييمات االكتوارية التي يتم إجراؤها في نهاية كل فترة تقرير.
يتم احتساب التزام المنافع المحددة وفقاً لقانون العمل في المملكة العربية السعودية ،باإلضافة إلى التقييمات االكتوارية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية.
وقد ارتفع رصيد التزام المنافع المحددة من  18.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  23.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م نتيجة للزيادة في النفقات األخرى المتعلقة بخطط االستثمار طويلة األمد التي تم إعادة تصنيفها من المصروفات المستحقة إلى مزايا الموظفين
(مكافأة نهاية الخدمة).
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المطلوبات المتداولة
	  (6-61):لودجالمطلوبات المتداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
التزامات عقود اإليجار

46,684

50,291

مزايا الموظفين

12,134

12,122

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

58,188

52,072

مطلوب إلى أطراف ذات صلة

54

1,516

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

8,045

8,716

مجموع املطلوبات املتداولة

125,105

124,717

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

التزامات عقود اإليجار – المتداولة
	  (6-62):لودجالتزامات عقود اإليجار  -المتداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

احلد األدنى لدفع اإليجار
خالل عام واحد

50,235

64,229

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

71,350

51,935

أكثر من خمس سنوات

3,350

8,630

ناقص :رسوم التمويل المستقبلية

()8,122

()5,586

القيمة احلالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار

116,813

119,208

خالل عام واحد

46,684

50,291

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

64,353

59,097

أكثر من خمس سنوات

5,776

9,820

إجمالي التزامات عقود اإليجار

116,813

119,208

الجزء المتداول

46,684

50,291

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

وقد بلغ الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار  46.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 50.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م.

مزايا الموظفين – المتداولة
	  (6-63):لودجمزايا الموظفين  -المتداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
الرواتب والمكافأة

5,010

5,014

اإلجازات المستحقة

5,289

4,393

مصاريف تذاكر السفر واإلقامة المستحقة

1,582

1,869

أخرى

253

846

12,134

12,122

إجمالي مزايا املوظفني املتداولة
المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

وقد بلغ رصيد مزايا الموظفين  12.1مليون ريال سعودي وكما في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
	  (6-64):لودجذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
ذمم دائنة تجارية

36,143

30,140

المصروفات المستحقة

13,764

15,468

الذمم الدائنة أخرى

8,281

6,464

إجمالي ذمم دائنة جتارية ومطلوبات أخرى

58,188

52,072

معدل أيام الذمم الدائنة

42.2

30.8

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ذمم دائنة تجارية
تتعلق الذمم الدائنة التجارية بشكل رئيسي بموردين دوليين ومحليين ،باإلضافة إلى ذمم دائنة للمصروفات رأسمالية.
وقد انخفضت الذمم التجارية الدائنة إلى  30.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م من  36.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
وذلك بسبب قرار اإلدارة بالتسديد المسبق للقروض بسبب تحسن السيولة خالل عام .2021
المصروفات المستحقة
تتكون المصروفات المستحقة بشكل أساسي من مصاريف اإلعالن المستحقة ومصاريف المنافع وأتعاب االستشارات ومصاريف اإليجار والمصروفات
األخرى المستحقة.
وقد ارتفعت المصروفات المستحقة إلى  15.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م من  13.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
وذلك بسبب إعادة تصنيف خطط االستثمار طويلة المدى إلى مزايا الموظفين (مكافأة نهاية الخدمة).
الذمم الدائنة األخرى
تتكون الذمم الدائنة األخرى بشكل رئيسي من اإليرادات المؤجلة والرواتب واألجور الدائنة والذمم الدائنة غير التجارية األخرى .وقد بلغت الذمم الدائنة
األخرى  8.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 6.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

مخصص الزكاة وضريبة الدخل
ارتفع مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في  31ديسمبر 2021م إلى  8.7مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  8.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

إجمالي حقوق الملكية
	  (6-65):لودجإجمالي حقوق الملكية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي

5,000

255,000

-

()3,000

2,500

12,239

مساهمة في رأس المال

151,269

-

أرباح مبقاة

71,370

68,180

إجمالي حقوق امللكية

230,139

332,419

رأس المال
أسهم الخزينة
احتياطي نظامي

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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أرباح مبقاة
	  (6-66):لودجأرباح مبقاة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
ألف ريال سعودي
الرصيد االفتتاحي

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

79,461

71,370

الربح للفترة

66,430

97,395

خسارة شاملة أخرى للفترة

()1,095

()2,562

4,574

10,447

الزكاة وضريبة الدخل المستردة

()78,000

-

التحويل إلى الزيادة المقترحة في رأس المال

-

()98,731

التنازل عن أرصدة األطراف ذات الصلة
تحويل إلى االحتياطي النظامي

-

()9,739

71,370

68,180

إجمالي األرباح املبقاة
المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

وقد بلغت األرباح المبقاة  68.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م مقارنة بمبلغ  71.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ويرجع
ذلك بشكل رئيسي إلى تحويل  98.7مليون ريال سعودي إلى الزيادة المقترحة في رأس المال خالل عام 2021م.
3 -قائمة التدفقات النقدية لشركة اآلمار الغذائية (السعودية)

	  (6-67):لودجقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
ألف ريال سعودي
الربح ( /اخلسارة) للفترة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

66,430

97,395

التعديالت:
ضريبة الدخل و الزكاة

5,917

12,626

إستهالك الممتلكات والمعدات

20,466

18,790

إستهالك موجودات حق االستخدام

39,081

37,540

إطفاء الموجودات غير الملموسة

1,581

717

حصة الخسارة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

7,433

404

منافع الموظفين

3,690

3,611

مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار

5,199

3,290

()4,665

()836

1,645

1,036

مخصص المخزون بطيء الحركة

30

241

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

36

1,809

تنازالت عقود اإليجار
الخسارة من استبعاد الممتلكات والمعدات واآلالت

التغيرات يف:
المخزون

()3,509

()9,782

ذمم مدينة تجارية وأخرى

2,340

()2,889

()19,249

()25,616

مستحق من أطراف ذات صلة
منافع الموظفين

2,166

2,268

ذمم دائنة تجارية

()5,313

()8,708

مستحق إلى أطراف ذات صلة

()118

1,463

النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

123,160

133,359

منافع الموظفين المدفوعة

()2,575

()3,576

زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

()4,575

()11,975

صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

116,010

117,808

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()7,337

()5,364
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2020م
مدققة

2021م
مدققة

482

421

شراء الموجودات غير الملموسة

()465

()1,038

دفعة مقدمة في استثمار في شركة تابعة

()511

-

ألف ريال سعودي
متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

صايف النقد (املستخدم يف) األنشطة االستثمارية

()7,831

()5,981

دفع التزامات عقود اإليجار

()26,929

()45,658

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

()26,929

()45,658

صايف الزيادة ( /النقص) يف النقد وما يعادله

81,249

66,169

النقد وما يعادله يف  1يناير

17,024

98,274

النقد وما يعادله  -اإلجمالي كما يف  31ديسمبر

98,274

164,443

-

-

98,274

164,443

ناقص :خسارة انخفاض القيمة
النقد وما يعادله بالصايف يف  31ديسمبر
المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
	  (6-68):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
2020م
مدققة

2021م
مدققة

الربح ( /اخلسارة) للفترة

66,430

97,395

ضريبة الدخل و الزكاة

5,917

12,626

إستهالك الممتلكات والمعدات

20,466

18,790

إستهالك موجودات حق االستخدام

39,081

37,540

إطفاء الموجودات غير الملموسة

1,581

717

حصة الخسارة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

7,433

404

منافع الموظفين

3,690

3,611

مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار

5,199

3,290

()4,665

()836

1,645

1,036

مخصص المخزون بطيء الحركة

30

241

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

36

1,809

()3,509

()9,782

2,340

()2,889

()19,249

()25,616

منافع الموظفين

2,166

2,268

ذمم دائنة تجارية

()5,313

()8,708

ألف ريال سعودي

التعديالت:

تنازالت عقود اإليجار
الخسارة من استبعاد الممتلكات والمعدات واآلالت

التغيرات يف:
المخزون
ذمم مدينة تجارية وأخرى
مستحق من أطراف ذات صلة

مستحق إلى أطراف ذات صلة

()118

1,463

النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

123,160

133,359

منافع الموظفين المدفوعة

()2,575

()3,576

زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

()4,575

()11,975

صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

116,010

117,808

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

بلغ صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية  116.0مليون ريال سعودي لعام 2020م و  117.8مليون ريال سعودي لعام 2021م.
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التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
	  (6-69):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
2020م
مدققة

2021م
مدققة

()7,337

()5,364

482

421

شراء الموجودات غير الملموسة

()465

()1,038

دفعة مقدمة في استثمار في شركة تابعة

()511

-

صايف النقد (املستخدم يف)  /الناجت من األنشطة االستثمارية

()7,831

()5,981

ألف ريال سعودي
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  7.8مليون ريال سعودي لعام 2020م و  6.0مليون ريال سعودي لعام 2021م.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
	  (6-70):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (السعودية):
2020م
مدققة

2021م
مدققة

دفع التزامات عقود اإليجار

()26,929

()45,658

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

()26,929

()45,658

ألف ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  26.9مليون ريال سعودي لعام 2020م إلى  45.7مليون ريال سعودي لعام 2021م ،ويرجع ذلك
بشكل رئيسي إلى ارتفاع المسدد من التزامات عقود اإليجار بسبب تجديد العقود خالل العام.
6 -5-3ملخص المعلومات المالية لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات)
	  (6-71):لودجملخص المعلومات المالية لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

قائمة الدخل
اإليرادات

69,035

110,601

تكلفة اإليرادات

()51,024

()78,480

إجمالي الربح

18,011

32,121

مصاريف عمومية وإدارية

5,484

5,767

تكاليف البيع والتوزيع والتسويق

5,948

10,580

إيرادات أخرى

875

423

دخل العمليات

7,454

16,197

()1,907

()2,680

5,547

13,517

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية
الربح ( /اخلسارة) للسنة
مؤشرات األداء الرئيسية
هامش الربح اإلجمالي

%26.1

%29.0

هامش الدخل الصافي

%8.0

%12.2
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ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

ملخص قائمة املركز املالي
إجمالي حقوق امللكية

16,233

29,507

إجمالي الموجودات غير المتداولة

46,156

64,215

إجمالي املوجودات املتداولة

11,134

23,107

مجموع املوجودات

57,290

87,322

مجموع المطلوبات غير المتداولة

16,013

19,990

مجموع المطلوبات المتداولة

25,044

37,825

مجموع املطلوبات

41,057

57,815

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

57,290

87,322

0.4

0.6

%71.7

%66.2

نسبة التداول
إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

-

أنتائج العمليات لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات)
1 -قائمة الدخل والخسارة والدخل الشامل اآلخر

تقدم الجداول التالية قائمة الدخل والخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م:
	  (6-72):لودجقائمة الدخل المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

قائمة الدخل
اإليرادات

69,035

110,601

تكلفة اإليرادات

()51,024

()78,480

إجمالي الربح

18,011

32,121

مصاريف عمومية وإدارية

5,484

5,767

تكاليف البيع والتوزيع والتسويق

5,948

10,580

إيرادات أخرى

875

423

دخل العمليات

7,454

16,197

()1,907

()2,680

الربح ( /اخلسارة) للسنة

5,547

13,517

هامش الربح اإلجمالي

%26.1

%29,0

هامش الدخل الصافي

%8.0

%12,2

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر 2021م.

اإليرادات
ارتفعت اإليرادات من  69.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  110.6مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة الرتفاع إجمالي عدد الطلبات بعد
الطلب بسبب زيادة حجم سلة الطلبات وإضافة  16فرعاً جديداً.

تقليل قيود كوفيد  19-والزيادة في متوسط قيمة
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تكلفة اإليرادات
	  (6-73):لودجتكلفة اإليرادات للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

المواد األولية والمواد والبضاعة

18,809

28,088

%49,3

رواتب ومزايا أخرى

15,891

24,816

%56.2

اإلهالك واإلطفاء

8,740

12,572

%43.8

اإليجار ورسوم االمتياز

4,561

7,587

%66.4

ألف ريال سعودي

المنافع

2,433

4,671

%92.0

الصيانة

590

746

%26.4

إجمالي تكلفة اإليرادات

51,024

78,480

%53.8

المواد الخام والمواد والبضاعة

%27.2

%25,4

رواتب ومزايا أخرى

%23.0

%22,4

اإلهالك واإلطفاء

%12.7

%11.4

اإليجار ورسوم االمتياز

%6.6

%6.9

إجمالي تكلفة اإليرادات

%73.9

%71,0

كنسبة مئوية من اإليرادات

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

المواد األولية والمواد والبضاعة
تشمل المواد األولية والمواد والبضاعة المواد المباشرة ومواد التنظيف والمصروفات األخرى .ترتبط تكلفة المواد بشكل أساسي بمكونات الوصفة ومواد
التعبئة.
تتكون المصروفات األخرى من مواد التنظيف وموردين آخرين واشتراك منصة الطلبات الرقمية وغيرها.
وقد ارتفعت مصاريف المواد األولية والمواد والبضاعة بنسبة  ٪49.3من  18.8مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  28.1مليون ريال سعودي في
عام 2021م نتيجة الزيادة العامة في المبيعات خالل الفترة.
الرواتب والمزايا األخرى
تشمل الرواتب والمزايا األخرى التكاليف المتعلقة بموظفي الفروع وموظفي مركز اإلمداد (مثل الرواتب والمزايا ذات الصلة ،وبدل السكن والحوافز
والجوائز ،والمزايا والبدالت األخرى).
خالل عام 2021م ،ارتفعت تكاليف الرواتب والمزايا األخرى بنسبة  ٪56.2من  15.9مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  24.8مليون ريال سعودي
في عام 2021م وذلك بسبب الزيادة في عدد الموظفين نتيجة إضافة  16فرعاً جديداً خالل الفترة.
اإلهالك واإلطفاء
تتعلق رسوم اإلهالك واإلطفاء بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام.
وقد ارتفعت رسوم اإلهالك واإلطفاء بنسبة  ٪43.8من  8.7مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 12.6مليون ريال سعودي في عام 2021م ويعود ذلك
بشكل رئيسي إلى إضافة  16فرعاً جديداً خالل الفترة.
اإليجار ورسوم االمتياز
تتعلق مصروفات اإليجار بإيجارات الفروع والمصانع والشاحنات وغيرها .بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في عام 2019م ،تم
اعتبار عقود اإليجار كموجودات حق االستخدام .وتمثل مصروفات اإليجار المتبقية في السنوات الالحقة المصاريف المتعلقة بعقود االيجار قصيرة األجل
التي ال تتجاوز مدتها السنة الواحدة.
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ترتبط رسوم االمتياز بشكل رئيسي برسوم االمتياز المدفوعة إلى دومينوز بيتزا إنترناشيونال .ويتم احتساب رسوم االمتياز على أساس نسبة ثابتة من
المبيعات األسبوعية.
وقد ارتفعت مصاريف اإليجار ورسوم االمتياز بنسبة  ٪66.4من  4.6مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  7.6مليون ريال سعودي في عام 2021م
وذلك بسبب ارتفاع رسوم االمتياز المدفوعة بارتفاع اإلرادات.
المنافع
تتكون مصاريف المنافع العامة في المقام األول من الكهرباء واشتراكات في اإلنترنت ورسوم الهاتف المحمول وغيرها من المصاريف.
ارتفعت مصاريف المنافع بنسبة  ٪92.0من  2.4مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  4.7مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بساعات عمل
أطول وإضافة  16فرعاً جديداً خالل الفترة.
الصيانة
ارتفعت مصاريف الصيانة بنسبة  ٪26.4من  590ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى  746ألف ريال سعودي في عام 2021م.

إجمالي الربح
ارتفع إجمالي الربح من  18.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  32.1مليون ريال سعودي في عام 2021م ،كما ارتفع هامش الربح اإلجمالي من
 ٪26.1في عام 2020م إلى  ٪29.0في عام 2021م ،ويعود االرتفاع بشكل رئيسي إلى كفاءة التكلفة في شراء المواد األولية وزيادة المبيعات خالل الفترة.

مصاريف عمومية وإدارية
	  (6-74):لودجمصاريف عمومية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

رواتب ومزايا أخرى

3,255

3,558

%9.3

اإلهالك واإلطفاء

1,030

638

()%38.1

المصروفات القانونية والمهنية

886

1,101

%24.3

مصروفات أخرى

313

470

()%67.5

إجمالي املصاريف عمومية وإدارية

5,484

5,767

()%12.9

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات
رواتب ومزايا أخرى

%4.7

%3.2

اإلهالك واإلطفاء

%1.5

%0.6

المصروفات القانونية والمهنية

%1.3

%1.0

إجمالي املصاريف عمومية وإدارية

%7.9

%5.2

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

رواتب ومزايا أخرى
بلغت الرواتب والمزايا األخرى  3.3مليون ريال سعودي في عام 2020م و  3.6مليون ريال سعودي في عام 2021م.
اإلهالك واإلطفاء
تتعلق نفقات اإلهالك واإلطفاء بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام .وقد انخفضت نفقات اإلهالك واإلطفاء
بنسبة  ٪38.1إلى  638ألف ريال سعودي خالل عام 2021م.
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المصروفات القانونية والمهنية
تتعلق الرسوم القانونية والمهنية بالتدقيق والضرائب وخدمات تكنولوجيا المعلومات لوكاالت التسويق والخدمات القانونية األخرى .وقد بلغت الرسوم
القانونية والمهنية  886ألف ريال سعودي في عام 2020م و 1.1مليون ريال سعودي في عام 2021م.
مصروفات أخرى
تتكون المصروفات األخرى بشكل أساسي من مصروفات السفر والصيانة واإليجار والمنافع والمصروفات األخرى.
بلغت المصروفات األخرى  313ألف ريال سعودي في عام 2020م و 470ألف ريال سعودي في عام 2021م.

تكاليف البيع والتوزيع
	  (6-75):لودجتكاليف البيع والتوزيع والتسويق للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

اإلعالنات

2,823

5,228

%85.2

مصروفات عموالت

1,990

3,006

%51.1

مصروفات التوصيل

681

1,305

%91.6

مصروفات أخرى

454

1,041

%129.3

إجمالي تكاليف البيع والتسويق

5,948

10,580

%77.9

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات
إجمالي تكاليف البيع والتسويق

%8.6

%9.6

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

اإلعالنات
تشمل النفقات اإلعالنية والترويجية إعالنات اإلنترنت واإلعالنات الخارجية ورسوم الوكاالت والتلفاز واإلذاعة والتوزيع والطباعة وغيرها من النفقات.
خالل عام 2021م ،ارتفعت النفقات اإلعالنية بنسبة  ٪85.2لتصل إلى  5.3مليون ريال سعودي مدفوعة بالزيادة في إعالنات وسائل التواصل االجتماعي
واإلنترنت.
مصروفات عموالت
تمثل مصروفات العموالت ما تحصل عليه منصات توصيل الطعام كنسبة من سعر بيع الطلبات عبر المنصة ،باإلضافة إلى أنها تشمل اإلنفاق التسويقي
على منصات توصيل الطعام (كفرض رسوم للظهور كجزء من أفضل المطاعم الموصي بها على سبيل المثال).
وقد ارتفعت مصروفات العموالت بنسبة  %51.1من  2.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  3.0مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بالنمو
العام لألعمال من منصات توصيل الطعام.
التوصيل
تتعلق مصاريف التوصيل بمصاريف وقود المركبات وعقود اإليجار قصيرة األجل لمدة ال تتجاوز سنة واحدة .وقد ارتفعت مصاريف التوصيل من  681ألف
ريال سعودي في عام 2020م إلى  1.3مليون ريال سعودي في عام 2021م.
مصروفات أخرى
تتعلق المصروفات األخرى بشكل أساسي بالرواتب واإلهالك ومصاريف التخزين والسفر والصيانة والمصاريف األخرى .وقد بلغت المصروفات األخرى
 454ألف ريال سعودي في عام 2020م و 1.0مليون ريال سعودي في عام 2021م.
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إيرادات أخرى
	  (6-76):لودجإيرادات أخرى للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

إيرادات متنوعة

875

423

()%51.7

إجمالي اإليرادات أخرى

875

423

()%51.7

ألف ريال سعودي

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

بلغت اإليرادات األخرى  875ألف ريال سعودي في عام 2020م و 423ألف ريال سعودي في عام 2021م .وقد انخفضت اإليرادات الناتجة عن تخفيضات
اإليجار إلى صفر خالل فترة عام 2021م حيث تم رفع قيود كوفيد.19-

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية
	  (6-77):لودجتكاليف التمويل والرسوم المصرفية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

رسوم التمويل على التزامات اإليجار

1,381

1,909

%38.2

رسوم التمويل والرسوم المصرفية

526

771

%46.6

إجمالي تكاليف التمويل والرسوم املصرفية

1,907

2,680

%40.6

ألف ريال سعودي

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

تتضمن تكاليف التمويل الفوائد الناتجة عن التزامات اإليجار والرسوم المصرفية.
وقد ارتفعت تكاليف التمويل والرسوم المصرفية من  1.9مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  2.7مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة
بالزيادة في زيادة في مصروفات التمويل على التزامات اإليجار بمبلغ  528ألف ريال سعودي وزيادة في رسوم التمويل والرسوم المصرفية بمبلغ  245ألف
ريال سعودي.

الربح للسنة
خالل فترة عام 2021م ،بلغ صافي الربح  13.5مليون ريال سعودي ( 5.5مليون ريال سعودي في 2020م) وارتفع هامش الدخل الصافي إلى  ٪13.5في
عام 2021م من  %8.0في عام 2020م .يعود ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى تحسن الهامش اإلجمالي نتيجة لكفاءة التكلفة وزيادة المبيعات خالل
الفترة.
2 -قائمة المركز المالي لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات)

	  (6-78):لودجقائمة المركز المالي للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ممتلكات وآالت ومعدات

25,327

37,774

ألف ريال سعودي
موجودات حق االستخدام

20,460

25,351

369

1,090

موجودات غير ملموسة
إجمالي املوجودات غير املتداولة

46,156

64,215

المخزون

1,545

6,977

ذمم مدينة أخرى

6,970

9,606

-

1,517

نقد وما يعادله

2,619

5,007

مطلوب من أطراف ذات صلة
إجمالي املوجودات املتداولة

11,134

23,107

مجموع املوجودات

57,290

87,322
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 31ديسمبر 2020م

ألف ريال سعودي
رأس المال

 31ديسمبر 2021م

306

306

15,051

15,049

876

14,152

إجمالي حقوق امللكية

16,233

29,507

التزامات عقود اإليجار

14,170

17,004

التزام المنافع المحددة  -مزايا الموظفين

1,843

2,986

مجموع املطلوبات غير املتداولة

16,013

19,990

مساهمة في رأس المال
االرباح المبقاة

التزامات عقود اإليجار

5,873

8,218

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

13,622

20,452

مطلوب إلى أطراف ذات صلة

5,549

9,155

مجموع املطلوبات املتداولة

25,044

37,825

مجموع املطلوبات

41,057

57,815

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

57,290

87,322

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

%71.7

%66.2

معدل أيام المخزون

11.1

32.4

معدل أيام الذمم المدينة*

9.6

7.0

معدل أيام الذمم الدائنة

70.9

60.6

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
* لقد تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بشكل إرشادي على أساس إجمالي الذمم التجارية وإجمالي اإليرادات.حيث أن غالبية المبيعات كانت قد تمت بشكل نقدي.

الموجودات غير المتداولة
	  (6-79):لودجالموجودات غير المتداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
ممتلكات وآالت ومعدات

25,327

37,774

موجودات حق االستخدام

20,460

25,351

369

1,090

46,156

64,215

موجودات غير ملموسة
إجمالي املوجودات غير املتداولة
المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ممتلكات وآالت ومعدات
	  (6-80):لودجالممتلكات واآلالت والمعدات للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
 31ديسمبر 2020م

 01يناير 2021م (معدل)

اإلضافات

اإلهالك

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي

18,469

18,422

11,915

()2,726

27,611

أثاث

608

609

227

()161

675

اآلالت ومعدات

4,447

4,490

3,668

()748

7,410

أجهزة الكمبيوتر

982

982

1,081

()505

1,558

مركبات

821

822

55

()357

520

اإلجمالي

25,327

25,325

16,946

()4,497

37,774

تحسينات على مباني المستأجرة
وتحسينات المباني

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

كما في  31ديسمبر 2021م ،بلغ صافي القيمة الدفترية للتحسينات على المباني المستأجرة وتحسينات المباني نسبة  ٪73.1بينما بلغ صافي القيمة
الدفترية لآلالت ومعدات نسبة  ٪19.6من إجمالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات.
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وقد ارتفع صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات من  25.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  37.8مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة اإلضافات البالغة  16.9مليون ريال سعودي بسبب افتتاح  16فرعاً جديداً خالل عام 2021م .وقد قابل هذا االرتفاع
رسوم اإلهالك بمبلغ  4.5مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
تؤكد إدارة المجموعة أنه ال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكاتها،كذلك تؤكد عدم وجود أي التزمات محتملة أو ضمانات.
وتؤكد إدارة المجموعة عدم وجود أي أصول ثابتة مهمة مزمع شراؤها أو استئجارها باستثناء تلك التي تشكل جزءاً من العمليات العادية للشركة.
تحسينات على المباني المستأجرة وتحسينات المباني
ارتفع صافي القيمة الدفترية للتحسينات على المباني المستأجرة من  18.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  27.6مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2021م ،وذلك بسبب اإلضافات البالغة  11.9مليون ريال سعودي في عام 2021م .وقد قابل هذا االرتفاع رسوم اإلهالك بمبلغ 2.7
مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
األثاث
ارتفع صافي القيمة الدفترية لألثاث كما في  31ديسمبر 2021م إلى  675ألف ريال سعودي مقابل  608ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
وذلك بسبب اإلضافات البالغة  227ألف ريال سعودي خالل عام 2021م.
اآلالت والمعدات
ارتفع صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر 2021م إلى  7.4مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  4.4مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب اإلضافات البالغة  3.7مليون ريال سعودي في عام 2021م .وقد قابل هذا االرتفاع رسوم اإلهالك بمبلغ 748
ألف ريال سعودي.
أجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى
ارتفع صافي القيمة الدفترية ألجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى كما في  31ديسمبر 2021م إلى  1.6مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  982ألف ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك نتيجة لإلضافات البالغة  1.1مليون ريال سعودي ،وفي المقابل انخفضت القيمة جزئياً نتيجة رسوم اإلهالك
بقيمة  505ألف ريال سعودي خالل عام 2021م.
المركبات
انخفض صافي القيمة الدفترية للمركبات إلى  520ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م من  821ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
وذلك بسبب رسوم اإلهالك البالغة  357ألف ريال سعودي خالل عام 2021م.
يتم احتساب اإلهالك على أساس طريقة القسط الثابت .يوضح الجدول التالي االعمار اإلنتاجية المتوسطة لكل فئة من األصول الثابتة:
	  (6-81):لودجاالعمار اإلنتاجية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
االعمار
تحسينات على مباني المستأجرة وتحسينات المباني

33-10

أثاث وتجهيزات ومعدات

10

أجهزة الكمبيوتر

4

مركبات

4

اآلالت ومعدات

10-4

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م
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موجودات حق االستخدام
	  (6-82):لودجموجودات حق االستخدام للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
 31ديسمبر 2020م

االضافات

اإلهالك

 31ديسمبر 2021م

متاجر

20,460

13,525

()8,634

25,351

ألف ريال سعودي
اإلجمالي

20,460

13,525

()8,633

25,351

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام من  20.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  25.4مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2021م ،بسبب اإلضافات البالغة  13.5مليون ريال سعودي في عام 2021م.

موجودات غير ملموسة
	  (6-83):لودجموجودات غير ملموسة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
 31ديسمبر 2020م

االضافات

اإلطفاء

 31ديسمبر 2021م

موجودات غير ملموسة

369

804

()83

1,090

ألف ريال سعودي
صايف القيمة الدفترية يف  31ديسمبر

369

804

()83

1,090

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة من  369ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1.1مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2021م نتيجة اإلضافات البالغة  804ألف ريال سعودي في عام 2021م.

موجودات متداولة
	  (6-84):لودجموجودات متداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

المخزون

1,545

6,977

ذمم مدينة أخرى

6,970

9,606

-

1,517

نقد وما يعادله

2,619

5,007

إجمالي املوجودات املتداولة

11,134

23,107

مطلوب من أطراف ذات صلة

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

المخزون
	  (6-85):لودجالمخزون للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي
المواد األولية
المواد االستهالكية ومواد التعبئة والتغليف

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

1,545

6,653

-

324

إجمالي المخزون

1,545

6,977

معدل أيام املخزون

11.1

32.4

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

اشتمل المخزون على المواد الغذائية التي تعتبر ذات قيمة  /كميات عالية مثل الجبن واللحوم .وتتكون المواد غير الغذائية من عناصر ذات قيمة منخفضة
 /حجم أقل مثل األكياس ومواد التنظيف ومالبس العمال ،إلخ.
مدفوعا بقرار الشركة
وقد ارتفع المخزون من  1.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  7.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م
ً
بنقل عمليات سلسلة التوريد داخل ًيا.
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ذمم مدينة أخرى
	  (6-86):لودجذمم مدينة أخرى للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

الذمم المدينة التجارية

1,814

2,107

ألف ريال سعودي
المصروفات المدفوعة مقد ًما

2,678

4,341

1,094

1,301

الذمم المدينة األخرى

1,384

1,857

إجمالي الذمم املدينة األخرى

6,970

9,606

معدل أيام الذمم المدينة*

9.6

7.0

دفعات مقدمة

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
* لقد تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بشكل إرشادي على أساس إجمالي الذمم التجارية وإجمالي اإليرادات .حيث أن غالبية المبيعات كانت قد تمت بشكل نقدي.

الذمم المدينة التجارية
تشتمل الذمم المدينة التجارية بشكل أساسي على الذمم المدينة من شركات منصات توصيل الطعام .بلغت الذمم المدينة التجارية  1.8مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 2.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
مقدما
المصروفات المدفوعة
ً
تشتمل المصاريف المدفوعة مقد ًما تصريح اإلقامات المدفوعة مقد ًما والتأشيرة واإلقامة والرسوم القانونية والتأمين الطبي والمدفوعات المقدمة األخرى.
وقد ارتفعت المصروفات المدفوعة مقد ًما من  2.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  4.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م مدفوعة بزيادة رسوم اإلقامة المدفوعة مقد ًما بسبب الزيادة في عدد الموظفين.
دفعات مقدمة
تشمل الدفعات المقدمة مدفوعات مسبقة للموردين لشراء المخزون والدفعات المقدمة للموظفين.
وقد ارتفعت الدفعات المقدمة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  1.3مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
نتيجة التوسع وزيادة المشتريات بعد قرار الشركة بنقل عمليات سلسلة التوريد داخل ًيا.
الذمم المدينة األخرى
بلغت الذمم المدينة األخرى  1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 1.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

النقد وما يعادله
	  (6-87):لودجالنقد وما يعادله للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

النقد في الصندوق

455

549

نقد لدى البنك

2,164

4,458

إجمالي النقد وما يعادله  -بالصايف

2,619

5,007

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

بلغ النقد وما يعادله  2.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 5.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

المطلوبات المحتملة وااللتزمات الرأسمالية
كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالية بمبلغ  1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م (  1.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م).
تؤكد الشركة أنه ال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات المصدر وشركاته التابعة.

193

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

المطلوبات غير المتداولة
	  (6-88):لودجالمطلوبات غير المتداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
التزامات عقود اإليجار

14,170

17,004

التزام المنافع المحددة  -مزايا الموظفين

1,843

2,986

مجموع املطلوبات غير املتداولة

16,013

19,990

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

التزامات عقود اإليجار – غير متداول
	  (6-89):لودجالتزامات عقود اإليجار  -غير متداول للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

احلد األدنى لدفع اإليجار
خالل عام واحد

7,204

9,922

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

15,751

18,662

ناقص :رسوم التمويل المستقبلية

()2,912

()3,362

القيمة احلالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار

20,043

25,222

خالل عام واحد

5,873

8,218

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

14,170

17,004

إجمالي التزامات عقود اإليجار

20,043

25,222

الجزء غير المتداول

14,170

17,004

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

نظراً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في عام 2019م ،كان مطلوباً من الشركات االعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود اإليجار
التي تزيد مدتها عن  12شهراً وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،كما يجب ان تدرج موجودات حق االستخدام في الموجودات ،وتدرج التزامات عقود
اإليجار في قسم المطلوبات مع تصنيفها الى جزء متداول وغير متداول .وقد شملت التزامات عقود اإليجار ما يتعلق بإيجار الفروع والمركبات التي تعمل
بموجب عقود إيجار تشغيلية بمتوسط فترة خمس سنوات كما في  31ديسمبر 2021م.
وقد ارتفع الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار كما في  31ديسمبر 2021م إلى  17.0مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  14.2مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

التزام المنافع المحددة  -مزايا الموظفين
	  (6-90):لودجالتزام المنافع المحددة  -مزايا الموظفين للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
رصيد بداية العام  1يناير

1,200

1,843

المخصص خالل العام

766

1,408

منافع مدفوعة خالل السنة

()123

()265

إجمالي التزام املنافع احملددة (الرصيد اخلتامي)

1,843

2,986

المصدر :القوائم المالية المدققة لعام 2020م والتقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين في الشركة باستخدام التقييمات االكتوارية التي يتم إجراؤها في نهاية كل فترة تقرير.
يتم احتساب التزام المنافع المحددة وفقاً لقانون العمل في اإلمارات ،باإلضافة إلى التقييمات االكتوارية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
وقد بلغ رصيد التزام المنافع المحددة  1.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 3.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
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المطلوبات المتداولة
	  (6-91):لودجالمطلوبات المتداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
التزامات عقود اإليجار

5,873

8,218

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

13,622

20,452

مطلوب إلى أطراف ذات صلة

5,549

9,155

مجموع املطلوبات املتداولة

25,044

37,825

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

التزامات عقود اإليجار – متداول
	  (6-92):لودجالتزامات عقود اإليجار  -متداول للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

احلد األدنى لدفع اإليجار
خالل عام واحد

7,204

9,922

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

15,751

18,662

ناقص :رسوم التمويل المستقبلية

()2,912

()3,362

القيمة احلالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار

20,043

25,222

خالل عام واحد

5,873

8,218

بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

14,170

17,004

إجمالي التزامات عقود اإليجار

20,043

25,222

الجزء المتداول

5,873

8,218

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

بلغ الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار  5.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 8.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
	  (6-93):لودجذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
ذمم دائنة تجارية

9,908

13,022

المستحقات والذمم الدائنة األخرى

3,714

7,430

إجمالي الذمم الدائنة التجارية واملطلوبات األخرى

13,622

20,452

معدل أيام الذمم الدائنة

70.9

60.6

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ذمم دائنة تجارية
تتعلق الذمم الدائنة التجارية بشكل رئيسي بموردين دوليين ومحليين ،باإلضافة إلى ذمم دائنة للمصروفات رأسمالية.
وقد ارتفعت الذمم التجارية الدائنة إلى  13.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م من  9.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
مدفوعة بالنمو العام لألعمال خالل عام 2021م.
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المستحقات والذمم الدائنة األخرى
وتشتمل المستحقات بشكل أساسي على اإليجار المستحق واإلعالن والكهرباء والمصاريف األخرى .وتتكون الذمم الدائنة األخرى بشكل رئيسي من الذمم
الدائنة غير التجارية.
وقد ارتفعت المستحقات والذمم الدائنة األخرى كما في  31ديسمبر 2021م إلى  7.4مليون ريال سعودي من  3.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2020م مدفوعة بالنمو العام لألعمال.

معلومات األطراف ذات الصلة
	  (6-94):لودجارصدة األطراف ذات الصلة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

املطلوب إلى أطراف ذات الصلة
شركة اآلمار الغذائية ،السعودية

1,163

-

شركة اآلمار الغذائية م.د.م.س ،اإلمارات

4,386

9,155

إجمالي املطلوب إلى أطراف ذات الصلة

5,549

9,155

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

المبالغ القائمة مع األطراف ذات الصلة غير مضمونة وسيتم تسويتها نقدًا .أرصدة األطراف ذات الصلة تتعلق بشكل أساسي برسوم االمتيازات وتحويالت
األموال ومصاريف مركز الخدمة المشتركة وغيرها.
وقد ارتفعت المبالغ المطلوبة الى األطراف ذات الصلة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  9.2مليون ريال سعودي من  5.5مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م ،مدفوعة بالزيادة في األرصدة المستحقة لشركة اآلمار فودز م.د.م.س نتيجة للتوسع في عام 2021م.

إجمالي حقوق الملكية
	  (6-95):لودجحقوق الملكية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
رأس المال

المساهمة الرأسمالية

أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

حقوق الملكية

ألف ريال سعودي

306

15,051

()4,671

10,686

الربح خالل العام

-

-

5,547

5,547

 31ديسمبر 2020م

306

15,051

876

16,233

الربح خالل الفترة

-

()2

13,276

13,274

 31ديسمبر 2021م

306

15,049

14,152

29,507

 1يناير 2020م

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

بلغت األرباح المبقاة  14.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م مقارنة بمبلغ  876ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب
األرباح خالل عام 2021م.
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3 -قائمة التدفقات النقدية لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات)

	  (6-96):لودجقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي
(اخلسارة)  /الربح للفترة

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

5,547

13,517

التعديالت:
ضريبة الدخل والزكاة
استهالك الممتلكات وآالت والمعدات

3,294

4,497

استهالك موجودات حق االستخدام

6,449

8,633

27

84

مصاريف تمويلية

1,381

1,909

منافع الموظفين

766

1,168

إطفاء الموجودات غير الملموسة

التغيرات يف:
المخزون

()1,219

()5,432

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

()1,199

()2,637

-

()1,517

مستحق من أطراف ذات صلة
منافع الموظفين
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

566
4,366

6,265

مستحق إلى أطراف ذات صلة

()3,404

3,607

النقد الناجت من العمليات

16,008

30,660

-

-

منافع موظفين مدفوعة

()123

()265

صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

15,885

30,395

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()8,905

()16,948

شراء الموجودات غير الملموسة

()219

()805

صايف النقد (املستخدم يف) األنشطة االستثمارية

()9,124

()17,753

المسدد من التزامات عقود اإليجار

()6,247

()10,254

صايف النقد الناجت (املستخدم يف) األنشطة التمويلية

()6,247

()10,254

514

2,388

-

-

النقد وما يعادله في بداية الفترة

2,105

2,619

النقد وما يعادله يف نهاية السنة

2,619

5,007

زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

صافي الزيادة في النقد وما يعادله
أثر التغير في أسعار الصرف على النقد المحتفظ به

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية لعام 2020م و 2021م.
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
	  (6-97):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي
(اخلسارة)  /الربح للفترة

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

5,547

13,517

التعديالت:
ضريبة الدخل والزكاة
استهالك الممتلكات وآالت والمعدات

3,294

4,497

استهالك موجودات حق االستخدام

6,449

8,633

27

84

مصاريف تمويلية

1,381

1,909

منافع الموظفين

766

1,168

إطفاء الموجودات غير الملموسة

التغيرات يف:
المخزون

()1,219

()5,432

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

()1,199

()2,637

-

()1,517

مستحق من أطراف ذات صلة

566

منافع الموظفين
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

4,366

6,265

مستحق إلى أطراف ذات صلة

()3,404

3,607

النقد الناجت من العمليات

16,008

30,660

-

-

منافع موظفين مدفوعة

()123

()265

صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

15,885

30,395

زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية من  15.9مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  30.4مليون ريال سعودي في عام 2021م ،ويرجع ذلك
بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح خالل عام 2021م.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
	  (6-98):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()8,905

()16,948

شراء الموجودات غير الملموسة

()219

()805

صايف النقد (املستخدم يف) األنشطة االستثمارية

()9,124

()17,753

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية من  9.1مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  17.7مليون ريال سعودي في عام 2021م ،ويرجع
ذلك بشكل رئيسي إلى شراء الممتلكات والمعدات نتيجة افتتاح  16متجراً جديداً خالل العام.
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التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
	  (6-99):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
للفترة المنتهية  31ديسمبر

ألف ريال سعودي

2020م

2021م

المسدد من التزامات عقود اإليجار

()6,247

()10,254

صايف النقد (املستخدم يف) األنشطة التمويلية

()6,247

()10,254

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  6.2مليون ريال سعودي لعام 2020م إلى  10.3مليون ريال سعودي لعام 2021م ،ويرجع ذلك
بشكل رئيسي إلى ارتفاع المسدد من التزامات عقود اإليجار بسبب افتتاح  16متجراً جديداً خالل العام.
6 -5-4ملخص المعلومات المالية لشركة اآلمار الغذائية (مصر)
	  (6-100):لودجملخص المعلومات المالية لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
ألف ريال سعودي

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

قائمة الدخل الشامل
اإليرادات

47,533

78,671

تكلفة اإليرادات

()41,503

()63,186

6,030

15,485

مصاريف عمومية وإدارية

()5,562

()5,921

إجمالي الربح
مصاريف البيع والتوزيع

()1,944

()2,860

دخل ( /اخلسارة) من العمليات

()1,476

6,704

إيرادات أخرى

1,298

624

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

()4,480

()4,719

الربح قبل الزكاة والضريبة

()4,658

2,609

الضريبة المؤجلة

()146

()175

الربح ( /اخلسارة) للسنة

()4,804

2,434

مؤشرات األداء الرئيسة
هامش الربح اإلجمالي

%12.7

%19.7

هامش الدخل الصافي

()%10.1

%3.1

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
ملخص قائمة املركز املالي
إجمالي حقوق امللكية

17,751

20,450

إجمالي الموجودات غير المتداولة

45,551

65,916

إجمالي الموجودات المتداولة

15,705

21,780

مجموع املوجودات

61,256

87,697

مجموع المطلوبات غير المتداولة

28,791

42,367

مجموع المطلوبات المتداولة

14,714

24,879

مجموع املطلوبات

43,505

67,247

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

61,256

87,697

1.1

0.9

%71.0

%76.7

نسبة التداول
إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
* تشمل اإليرادات األخرى اإليرادات التشغيلية األخرى
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-

أنتائج العمليات لشركة اآلمار الغذائية (مصر)
1 -قائمة الدخل والخسارة والدخل الشامل اآلخر

	  (6-101):لودجقائمة الدخل المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
للفترة المنتهية  31ديسمبر

ألف ريال سعودي

2020م

2021م

قائمة الدخل الشامل
اإليرادات

47,533

78,671

تكلفة اإليرادات

()41,503

()63,186

إجمالي الربح

6,030

15,485

مصاريف عمومية وإدارية

()5,562

()5,921

مصاريف البيع والتوزيع

()1,944

()2,860

دخل ( /اخلسارة) من العمليات

()1,476

6,704

إيرادات أخرى

1,298

624

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

()4,480

()4,719

الربح قبل الزكاة والضريبة

()4,658

2,609

الضريبة المؤجلة

()146

()175

الربح ( /اخلسارة) للفترة

()4,804

2,434

مؤشرات األداء الرئيسة
هامش الربح اإلجمالي

%12.7

%19.7

هامش الدخل الصافي

()%10.1

%3.1

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
* تشمل اإليرادات األخرى اإليرادات التشغيلية األخرى

اإليرادات حسب المنتج
	  (6-102):لودجاإليرادات حسب المنتج المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

اإليرادات  -دومينوز بيتزا

10,217

17,084

%67.2

اإليرادات – دانكن دونتس

35,810

60,115

%67.9

دخل إعادة تحميل المصاريف

1,506

1,472

()%2.3

إجمالي اإليرادات

47,533

78,671

%65.5

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات
اإليرادات  -دومينوز بيتزا

%21.5

%21.7

اإليرادات – دانكن دونتس

%75.3

%76.4

دخل إعادة تحميل المصاريف

%3.2

%1.9

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

دومينوز بيتزا
ارتفعت اإليرادات من  10.2مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  17.1مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بارتفاع إجمالي عدد الطلبات بعد
تقليل قيود كوفيد 19-وارتفاع متوسط قيمة الطلب نتيجة ارتفاع حجم سلة الطلبات.
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دانكن دونتس
ارتفعت اإليرادات من  35.8مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  60.1مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بزيادة عدد ساعات العمل بعد
تخفيف قيود كوفيد .19-
دخل إعادة تحميل المصاريف
دخل إعادة تحميل المصاريف يتعلق بالخدمات المشتركة (خدمات تكنولوجيا المعلومات) التي تقدمها شركة اآلمار الغذائية مصر ،ويمثل هذا الدخل
التكاليف التي يتم إعادة تحميلها من اآلمار م.د.م.س مع إضافة هامش ربح وقدره  .٪5.0وقد بلغ دخل إعادة تحميل المصاريف  1.5مليون ريال سعودي
في عام 2020م و 1.5مليون ريال سعودي في عام 2021م.

تكلفة اإليرادات
	  (6-103):لودجتكلفة اإليرادات المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

المواد األولية والمواد والبضاعة

19,728

31,502

%59.7

اإلهالك واإلطفاء

8,987

10,955

%21.9

رواتب ومزايا أخرى

6,607

10,070

%52.4

اإليجار ورسوم االمتياز

3,296

6,266

%90.1

المنافع

2,006

2,879

%43.5

الصيانة

879

1,514

%72.0

41,503

63,186

%52.2

ألف ريال سعودي

إجمالي تكلفة اإليرادات
كنسبة مئوية من اإليرادات
المواد األولية والمواد والبضاعة

%41.5

%40.0

اإلهالك واإلطفاء

%18.9

%13.9

رواتب ومزايا أخرى

%13.9

%12.8

اإليجار ورسوم االمتياز

%6.9

%8.0

إجمالي تكلفة اإليرادات

%87.3

%80.3

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

المواد األولية والمواد والبضاعة
تشمل المواد االولية والمواد والبضاعة المواد المباشرة ومواد التنظيف والمصروفات األخرى .ترتبط المواد المباشرة بشكل أساسي بمواد دومينوز بيتزا
ودانكن دونتس المرتبطة أساساً بمكونات الوصفات ومواد التعبئة.
تتكون المصروفات األخرى بشكل أساسي من مواد التنظيف ونفقات التوصيل واشتراك منصة الطلبات الرقمية والمصروفات األخرى.
وقد ارتفعت مصاريف المواد األولية والمواد والبضاعة بنسبة  %59.7من  19.7مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  31.5مليون ريال سعودي في
عام 2021م نتيجة الزيادة العامة في المبيعات خالل الفترة.
اإلهالك واإلطفاء
تتعلق نفقات اإلهالك واإلطفاء بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام.
ارتفعت رسوم اإلهالك واإلطفاء بنسبة  %21.9من  9.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  11.0مليون ريال سعودي في عام 2021م.
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رواتب ومزايا أخرى
تشمل الرواتب والمزايا األخرى التكاليف المتعلقة بموظفي الفروع وموظفي مركز اإلمداد (مثل الرواتب والمزايا ،وبدل السكن والحوافز والجوائز ،والمزايا
والبدالت األخرى).
ارتفعت الرواتب والمزايا األخرى بنسبة  %52.4من  6.6مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  10.1مليون ريال سعودي في عام 2021م وذلك بسبب
زيادة عدد الموظفين.
اإليجار ورسوم االمتياز
تتعلق مصاريف اإليجار بإيجارات المخازن والمستودعات والدراجات .بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في عام 2019م ،تم
اعتبار عقود اإليجار كموجودات حق االستخدام .تمثل مصروفات اإليجار المتبقية في السنوات الالحقة المصاريف المتعلقة بعقود االيجار قصيرة األجل
التي ال تتجاوز مدتها السنة الواحدة.
بينما ترتبط رسوم االمتياز برسوم االمتيازات لدومينوز بيتزا ودانكن دونتس.
خالل عام 2021م ،ارتفعت مصاريف اإليجار ورسوم االمتياز بنسبة  %90.1من  3.3مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  6.3مليون ريال سعودي في
عام 2021م بسبب زيادة رسوم االمتياز مدفوعة بارتفاع اإليرادات.
المنافع
تتكون مصاريف المنافع من الكهرباء والمياه وغيرها من المصاريف .وقد ارتفعت المنافع بنسبة  %43.5من 2.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى
 2.9مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بزيادة عدد ساعات العمل خالل الفترة.
الصيانة
ارتفعت مصاريف الصيانة بنسبة  %72.0من  879ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى  1.5مليون ريال سعودي في عام 2021م.

إجمالي الربح
ارتفع إجمالي الربح من  6.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  15.5مليون ريال سعودي في عام 2021م ،وارتفع هامش الربح اإلجمالي من  %12.7في
عام 2020م إلى  ٪19.7في عام 2021م .ويعود االرتفاع بشكل رئيسي إلى تحسين استخدام الموارد والحد من الهدر وترشيد الخصومات وزيادة المبيعات.

مصاريف عمومية وإدارية
	  (6-104):لودجمصاريف عمومية وإدارية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

رواتب ومزايا أخرى

2,657

3,892

%46.5

اإلهالك واإلطفاء

534

540

%1.1

أتعاب مهنية واستشارات

441

504

%14.3

مصروفات أخرى

1,930

985

()%49.0

إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية

5,562

5,921

%6.5

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات
رواتب ومزايا أخرى

%5.6

%4.9

اإلهالك واإلطفاء

%1.1

%0.7

أتعاب مهنية واستشارات

%0.9

%0.6

إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية

%11.7

%7.5

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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رواتب ومزايا أخرى
ارتفعت تكاليف الرواتب والمزايا األخرى من 2.7مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  3.9مليون ريال سعودي في عام 2021م.
اإلهالك واإلطفاء
تتعلق رسوم اإلهالك واإلطفاء بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام .وقد بلغ اإلهالك واإلطفاء  540ألف ريال
سعودي خالل عام 2021م.
المصروفات القانونية والمهنية
ارتفعت المصروفات القانونية والمهنية من  441ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى  504ألف ريال سعودي في عام 2021م.
مصروفات أخرى
تشمل المصروفات األخرى المخصصات ومصاريف أنشطة الشركة والصيانة والمنافع والرسوم المصرفية ورسوم التأمين واإليجار والمصروفات األخرى.
وقد بلغت المصروفات األخرى 1.9مليون ريال سعودي في عام2020م و 985ألف ريال سعودي في عام 2021م.

مصاريف البيع والتوزيع
	  (6-105):لودجمصاريف البيع والتوزيع المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
ألف ريال سعودي
مصاريف التسويق

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

1,769

2,600

%47.0

الرواتب والمزايا األخرى

175

260

%48.6

إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

1,944

2,860

%47.1

كنسبة مئوية من اإليرادات
مصاريف التسويق

%3.7

%3.3

الرواتب والمزايا األخرى

%0.4

%0.3

إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

%4.1

%3.6

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

مصاريف التسويق
	  (6-106):لودجمصاريف التسويق للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

اإلعالنات

966

1,644

%70.2

مصروفات عموالت

567

950

%67.5

ألف ريال سعودي

مصروفات أخرى

236

6

()%97.5

إجمالي مصاريف التسويق

1,769

2,600

%47.0

كنسبة مئوية من اإليرادات
اإلعالنات

%2.0

%2.1

مصروفات عموالت

%1.2

%1.2

مصروفات أخرى

%0.5

%0.0

إجمالي مصاريف التسويق

%3.7

%3.3

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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اإلعالنات
تشمل النفقات اإلعالنية والترويجية إعالنات اإلنترنت واإلعالنات الخارجية ورسوم الوكاالت والتلفاز واإلذاعة والتوزيع والطباعة وغيرها من النفقات.
وقد ارتفعت مصاريف اإلعالن بنسبة  %70.2من  966ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى  1.6مليون ريال سعودي في عام 2021م.
مصروفات عموالت
تمثل مصروفات العموالت ما تحصل عليه منصات توصيل الطعام كنسبة من سعر بيع الطلبات عبر المنصة ،باإلضافة إلى أنها تشمل اإلنفاق التسويقي
على منصات توصيل الطعام (كفرض رسوم للظهور كجزء من أفضل المطاعم الموصي بها على سبيل المثال).
ارتفعت مصروفات العموالت بنسبة  ٪67.5من  567ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى  950ألف ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بالنمو العام
لألعمال من منصات توصيل الطعام.
مصروفات أخرى
انخفضت مصاريف التسويق األخرى بنسبة  %97.5من  236ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى  6آالف ريال سعودي في عام 2021م نتيجة إعادة
تصنيف مصاريف االشتراك في مركز االتصال إلى تكلفة المبيعات من قبل مدققي الحسابات.
رواتب ومزايا أخرى
تتعلق الرواتب والمزايا األخرى بشكل أساسي بالرواتب واألجور والعمل اإلضافي والمزايا والبدالت األخرى.

إيرادات أخرى  -بالصافي
	  (6-107):لودجإيرادات أخرى  -بالصافي للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

تخفيضات عقود اإليجار

881

-

()%100.0

أخرى*

417

624

%49.6

إجمالي الدخل اآلخر  -بالصايف

1,298

624

()%51.9

ألف ريال سعودي

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
* يتضمن االيراد التشغيلي اآلخر الذي تم عرضه بشكل منفصل في القوائم المالية المدققة

تخفيضات عقود اإليجار
انخفضت إيرادات تخفيضات عقود اإليجار من  881ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى صفر ريال سعودي في عام  2021م بسبب رفع قيود كوفيد .19-
اإليرادات األخرى
تتضمن بشكل أساسي فروق تحويل العمالت األجنبية واألرباح  /الخسائر من بيع الموجودات الثابتة وإيرادات التشغيل األخرى.
وقد ارتفع اإليرادات األخرى من  417ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى  624ألف ريال سعودي في عام 2021م نتيجة زيادة األرباح من بيع أصول
ثابتة خالل العام.

رسوم التمويل
تتعلق رسوم التمويل بالرسوم المصرفية والرسوم األخرى باإلضافة إلى الفائدة على التزامات اإليجار.
خالل عام 2021م ،بلغت رسوم التمويل  4.7مليون ريال سعودي.
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الربح ( /الخسارة) خالل الفترة
ارتفع الربح(/الخسارة) من خسارة بلغت  4.8مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى ربح بلغ  2.4مليون ريال سعودي في عام 2021م .وتعود األرباح في
عام 2021م بشكل رئيسي إلى تحسين استخدام الموارد والحد من الهدر وزيادة المبيعات.
2 -قائمة المركز المالي لشركة اآلمار الغذائية (مصر):

	  (6-108):لودجقائمة المركز المالي المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
ممتلكات ومعدات

21,059

28,485

موجودات غير ملموسة

1,420

2,239

موجودات حق االستخدام

23,072

35,193

إجمالي املوجودات غير املتداولة

45,551

65,917

المخزون

2,698

3,221

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

8,123

11,636

نقد وما يعادله

4,884

6,923

إجمالي املوجودات املتداولة

15,705

21,780

مجموع املوجودات

61,256

87,697

رأس المال

28,738

29,158

احتياطي

18

18

()11,005

()8,726

إجمالي حقوق امللكية

17,751

20,450

أوراق الدفع

4,191

5,053

مطلوبات عقود اإليجار

23,170

35,688

مطلوبات ضريبية مؤجلة ،بالصافي

1,430

1,626

مجموع املطلوبات غير املتداولة

28,791

42,367

ذمم دائنة وأوراق الدفع

9,034

10,778

مطلوب إلى أطراف ذات صلة

324

6,026

الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار

4,557

6,942

مخصصات

799

1,133

مجموع املطلوبات املتداولة

14,714

24,879

مجموع املطلوبات

43,505

67,247

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

61,256

87,697

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

%71.0

%76.7

معدل أيام الذمم المدينة *

1.0

1.2

معدل أيام المخزون

23.7

18.6

معدل أيام الذمم الدائنة

36.7

38.6

خسائر متراكمة

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
* لقد تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بشكل إرشادي على أساس إجمالي الذمم التجارية وإجمالي اإليرادات.حيث أن غالبية المبيعات كانت قد تمت بشكل نقدي.
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موجودات غير المتداولة
	  (6-109):لودجموجودات غير المتداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
ممتلكات ومعدات

21,059

28,485

موجودات غير ملموسة

1,420

2,239

موجودات حق االستخدام

23,072

35,193

إجمالي املوجودات غير املتداولة

45,551

65,917

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

	  (6-110):لودجممتلكات وآالت ومعدات المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر
2020م

 01يناير
2021م
(معدلة)

اإلضافات

إستبعادات

اإلهالك

تحركات سعر
الصرف

 31ديسمبر
2021م

أراضي

2,955

2,956

-

-

-

43

2,999

مباني

314

390

57

()2

()28

5

422

أجهزة الكترونية

599

-

-

-

-

-

-

أدوات

991

-

-

-

-

-

-

مكيفات

970

-

-

-

-

-

-

اآلالت والمعدات

7,687

10,209

4,674

()63

()1,591

149

13,378

أثاث وتجهيزات

790

790

664

()8

()291

12

1,167

أجهزة الكمبيوتر

828

828

589

-

()134

13

1,296

مركبات

242

242

452

-

()155

3

542

تحسينات على المباني المستأجرة

5,683

5,644

5,502

()643

()1,905

83

8,681

اإلجمالي

21,059

21,059

11,938

()716

()4,104

308

28,485

ألف ريال سعودي

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
* القوائم المالية المعروضة في األصل بالجنيه المصري ولكن تم التحويل إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف  1جنيه مصري =  0.235560ريال سعودي في 2020م و0.23873
ريال سعودي في 2021م مما نتج عنه فروق بين األرصدة االفتتاحية والختامية.

مثل صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر 2020م نسبة  ٪47.0بينما مثل صافي القيمة الدفترية للتحسينات على المباني
المستأجرة  ٪30.5من إجمالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات.
وقد ارتفع صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات من  21.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  28.5مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة إضافات بمقدار  11.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م .وقد قابل ذلك رسوم إهالك بمقدار  4.1مليون
ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
تؤكد إدارة المجموعة أنه ال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكاتها،كذلك تؤكد على عدم وجود أي التزمات محتملة أو ضمانات.
وتؤكد إدارة المجموعة عدم وجود أي أصول ثابتة مهمة مزمع شراؤها أو استئجارها باستثناء تلك التي تشكل جزءاً من العمليات العادية للشركة.
األراضي
بلغ صافي القيمة الدفترية لألرض  3.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
المباني
بلغ صافي القيمة الدفترية للمباني  422ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
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اآلالت والمعدات
ارتفع صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر 2021م إلى  13.4مليون ريال سعودي ،وذلك بسبب اإلضافات البالغة  4.7مليون
ريال سعودي وتحركات سعر الصرف بمبلغ  149ألف ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م .وقد قابل ذلك رسوم إهالك بمبلغ  1.6مليون ريال سعودي
خالل الفترة ذاتها.
األثاث والتجهيزات
بلغ صافي القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات كما في  31ديسمبر 2021م  1.2مليون ريال سعودي.
أجهزة الكمبيوتر
ارتفع صافي القيمة الدفترية ألجهزة الكمبيوتر كما في  31ديسمبر 2021م إلى  1.3مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  828ألف ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب إضافات بمقدار  589ألف ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م .وقد قابل ذلك رسوم إهالك تبلغ  134ألف ريال سعودي
خالل نفس الفترة.
المركبات
ارتفع صافي القيمة الدفترية للمركبات إلى  542ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م من  242ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك
بسبب إضافات بمقدار  452ألف ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م .وقد قابل ذلك رسوم إهالك بمقدار  155ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
تحسينات على المباني المستأجرة
ارتفع صافي القيمة الدفترية للتحسينات على المباني المستأجرة إلى  8.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م من  5.6مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م ،بسبب اإلضافات البالغة  5.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م .وقد قابل ذلك رسوم إهالك بمقدار  1.9مليون
ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
يتم احتساب اإلهالك على أساس طريقة القسط الثابت .ويوضح الجدول التالي معدالت اإلهالك:
	  (6-111):لودجمعدالت اإلهالك السنوية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
معدالت
مباني

%5

أجهزة الكترونية

%10

أدوات

%10

مكيفات

%10

اآلالت والمعدات

%10

أثاث وتجهيزات

%20

كمبيوتر

%10

مركبات

%25

تحسينات على المباني المستأجرة

%20

المصدر :القوائم المالية المدققة للفترة المنتهية  31ديسمبر 2020م

موجودات حق االستخدام
	  (6-112):لودجموجودات حق االستخدام المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر 2020م

اإلضافات

إستبعادات

اإلهالك

تحركات سعر الصرف

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
المباني

23,072

19,610

()1,364

()6,787

338

34,869

اراضي

-

364

-

()40

-

324

23,072

19,974

()1,364

()6,827

337

35,193

اإلجمالي

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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ارتفع صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام كما في  31ديسمبر 2021م إلى  35.2مليون ريال سعودي مقارنة برصيد  23.1مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب إضافات بمبلغ  20.0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م .وقد قابل ذلك رسوم اإلهالك البالغة
 6.8مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

الموجودات غير الملموسة
	  (6-113):لودجالموجودات غير الملموسة المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر 2020م

اإلضافات

اإلطفاء

تحركات سعر الصرف

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
الموجودات غير الملموسة

1,420

937

()139

21

2,239

صايف القيمة الدفترية

1,420

937

()139

21

2,239

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  2.2مليون ريال سعودي من رصيد  1.4مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب إضافات بمقدار  937ألف ريال سعودي خالل  31ديسمبر 2021م .وقد قابل ذلك رسوم إطفاء بمبلغ  139ألف ريال
سعودي خالل الفترة ذاتها.

موجودات متداولة
	  (6-114):لودجموجودات متداولة المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
المخزون

2,698

3,221

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

8,123

11,636

نقد وما يعادله

4,884

6,923

إجمالي املوجودات املتداولة

15,705

21,780

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

المخزون
	  (6-115):لودجالمخزون المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
األطعمة والمشروبات

2,240

2,244

مواد التسويق والتعبئة واإلمدادات األخرى

406

977

قطع الغيار

52

-

إجمالي املخزون

2,698

3,221

معدل أيام المخزون

23.7

18.6

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

اشتمل المخزون على المواد الغذائية التي تعتبر ذات قيمة  /كميات عالية مثل الجبن واللحوم والبن والدونات والمواد غير الغذائية التي تمثل قيمة /
كميات أقل مثل األكياس ومواد التنظيف ومالبس العمال ،إلخ.
مدفوعا بشكل
وقد ارتفع المخزون كما في  31ديسمبر 2021م إلى  3.2مليون ريال سعودي من  2.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
ً
أساسي بالمشتريات بالجملة والنمو العام لألعمال.
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ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى
	  (6-116):لودجذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
المصروفات المدفوعة مقد ًما

4,135

5,607

دفعات مقدمة للموردين

1,854

3,213

الذمم المدينة التجارية*

128

267

أخرى

2,005

2,549

إجمالي ذمم مدينة جتارية وموجودات متداولة أخرى

8,123

11,636

مؤشرات األداء الرئيسية
معدل أيام الذمم المدينة*

1.2

1.3

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
* لقد تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بشكل إرشادي على أساس إجمالي الذمم التجارية وإجمالي اإليرادات.حيث أن غالبية المبيعات كانت قد تمت بشكل نقدي.

مقدما
المصروفات المدفوعة
ً
تتعلق المصروفات المدفوعة مقد ًما في المقام األول باإليجار المدفوع مقد ًما .وقد ارتفعت مصروفات المدفوعة مقد ًما إلى  5.6مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2021م من  4.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب إيجارات الفروع الجديدة.
دفعات مقدمة للموردين
تمثل الدفعات المقدمة للموردين المبالغ التي يتم دفعها مقدماً لشراء المخزون من الموردين األجانب والمحليين.
ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين إلى  3.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م من  1.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
أساسا إلى شراء المواد األولية بالجملة والدفعات المقدمة إلنشاء فروع جديدة.
ويعود ذلك
ً
الذمم المدينة التجارية
تتكون الذمم المدينة التجارية من الذمم المدينة الخاصة بمنصات توصيل الطعام ،وقد بلغ هذا الرصيد  267ألف ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م
و 128ألف ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م.
أخرى
تتكون الموجودات المتداولة األخرى بشكل أساسي من ضريبة القيمة المضافة وذمم ضريبة االستقطاع .وقد ارتفعت الموجودات المتداولة األخرى إلى
 2.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م من  2.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

النقد وما يعادله
	  (6-117):لودجالنقد وما يعادله للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي

97

647

النقد في البنك

4,787

6,276

إجمالي النقد وما يعادله

4,884

6,923

النقد في الصندوق

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

بلغ النقد وما يعادله  4.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 6.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
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المطلوبات المحتملة وااللتزمات الرأسمالية
كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالية بمبلغ  451ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م (  664ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م).
تؤكد الشركة أنه ال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات المصدر وشركاته التابعة.

مطلوبات غير متداولة
	  (6-118):لودجمطلوبات غير متداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
أوراق الدفع

4,191

5,053

مطلوبات عقود اإليجار

23,170

35,688

مطلوبات ضريبية مؤجلة ،بالصافي

1,430

1,626

مجموع املطلوبات غير املتداولة

28,791

42,367

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

أوراق الدفع
تمثل أوراق الدفع الشيكات الصادرة لشركة الفطيم العقارية مقابل إيجار المحالت التجارية في مول مصر وسيتي سنتر ومدينتي .وقد ارتفعت أوراق
الدفع من  4.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  5.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة لزيادة إيجارات الفروع.

مطلوبات عقود اإليجار
ارتفع الجزء غير المتداول من مطلوبات عقود اإليجار من  23.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  35.7مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2021م.

مطلوبات ضريبية المؤجلة
تتألف المطلوبات الضريبية المؤجلة من اختالفات مؤقتة في المعاملة الضريبية للممتلكات واآلالت والمعدات .وقد بلغت مطلوبات الضريبية المؤجلة
 1.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

مطلوبات متداولة
	  (6-119):لودجمطلوبات متداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
ذمم دائنة وأوراق الدفع

9,034

10,778

مطلوب إلى أطراف ذات صلة

324

6,026

الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار

4,557

6,942

مخصصات

799

1,134

14,714

24,880

مجموع املطلوبات املتداولة
المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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ذمم دائنة وأوراق الدفع
	  (6-120):لودجذمم دائنة وأوراق الدفع للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

4,387

5,038

ألف ريال سعودي
المصاريف المستحقة

3,509

4,489

مطلوبات متداولة أخرى

1,138

1,251

إجمالي الذمم الدائنة وأوراق الدفع

9,034

10,778

معدل أيام الذمم الدائنة

36.6

29.1

ذمم دائنة تجارية

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ذمم دائنة تجارية
تتعلق الذمم الدائنة التجارية بشكل أساسي بالموردين باإلضافة إلى الذمم الدائنة التجارية المرتبطة بالنفقات الرأسمالية المستحقة.
وقد ارتفعت الذمم الدائنة التجارية كما في  31ديسمبر 2021م إلى  5.0مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  4.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م مدفوعة بالنمو العام لألعمال.
المصاريف المستحقة
تتكون المصاريف المستحقة من مصاريف المكافأة المستحقة ومصاريف اإليجار ومصاريف الكهرباء وأتعاب االستشارات والمصروفات األخرى
المستحقة .وقد ارتفعت المصاريف المستحقة كما في  31ديسمبر 2021م لتصل إلى  4.5مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  3.5مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م نتيجة للنمو العام في األعمال.
مطلوبات متداولة أخرى
اشتملت المطلوبات األخرى على التأمينات االجتماعية والضرائب واالمتيازات ومساهمة التكافل (التأمين الصحي) وضمان التأمين واألرصدة الدائنة األخرى.
وقد بلغت المطلوبات المتداولة األخرى  1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 1.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

ارصدة األطراف ذات الصلة
	  (6-121):لودجارصدة األطراف ذات الصلة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

مطلوب إلى أطراف ذات صلة
شركة اآلمار الغذائية ،السعودية

200

173

شركة اآلمار الغذائية م.د.م.س ،اإلمارات

124

5,853

اإلجمالي

324

6,026

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

المبالغ القائمة مع األطراف ذات الصلة غير مضمونة وسيتم تسويتها نقدًا.
تتعلق أرصدة األطراف ذات الصلة بشكل أساسي برسوم االمتياز وتحويالت األموال ومصاريف مركز الخدمة المشتركة وغيرها.
وقد ارتفع المطلوب إلى األطراف ذات صلة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  6.0مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  324ألف ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م نتيجة للزيادة في رصيد شركة اآلمار فودز م.د.م.س.

مطلوبات عقود اإليجار
ارتفع المتداول من مطلوبات عقود اإليجار من  4.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  6.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
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المخصصات
	  (6-122):لودجالمخصصات المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
ألف ريال سعودي
اإلجمالي

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

799

1,134

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

تمثل المخصصات استحقاقات الموظفين المستحقة ومكافآت نهاية الخدمة .وقد بلغت المخصصات  799ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
و 1.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

إجمالي حقوق الملكية
	  (6-123):لودجإجمالي حقوق الملكية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
رأس المال

28,738

29,158

احتياطي

18

18

()11,005

()8,726

17,751

20,450

خسائر متراكمة
إجمالي حقوق امللكية
المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

انخفضت الخسائر المتراكمة من  11.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  8.8مليون ريال سعودي في عام 2021م بسبب األرباح خالل
 31ديسمبر 2021م.
3 -قائمة التدفقات النقدية لشركة اآلمار الغذائية (مصر)

	  (6-124):لودجقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
ألف ريال سعودي
(اخلسارة)  /الربح للفترة

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

()4,805

2,434

التعديالت:
-

175

ضريبة الدخل والزكاة
ضرائب مؤجلة

146

-

استهالك الممتلكات وآالت والمعدات

3,411

4,282

استهالك موجودات حق االستخدام

5,924

7,103

إطفاء الموجودات غير الملموسة

188

139

خسارة من استبعاد موجودات حق االستخدام

()68

-

إيرادات أخرى

()881

-

رسوم الملكية

2,566

-

مصاريف تمويلية

4,415

4,595

تنازل الشركة بعد التوحيد

12,902

-

129

-

-

342

515

534

عمالت أجنبية من أطراف ذات صلة
خسارة انخفاض قيمة المخزون
خسارة من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات
التغيرات يف:
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ألف ريال سعودي

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

المخزون

()237

()826

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

1,000

()3,395

-

322

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

()2,797

2,413

مستحق إلى أطراف ذات صلة

()5,942

5,697

601

-

صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

17,067

23,815

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()9,221

()11,937

شراء الموجودات غير الملموسة

()429

()937

متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

178

5

مدفوعات لمشاريع على قيد العمل

145

-

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()9,327

()12,869

المسدد من التزامات عقود اإليجار

()6,119

()8,984

صايف النقد (املستخدم يف) األنشطة التمويلية

()6,119

()8,984

صافي الزيادة في النقد وما يعادله

1,621

1,962

اثر التغير في أسعار الصرف على النقد المحتفظ به

()84

()72

النقد وما يعادله في بداية الفترة

3,347

4,884

النقد وما يعادله يف نهاية السنة

4,884

6,774

منافع الموظفين

مبالغ دائنة أخرى

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
	  (6-125):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
ألف ريال سعودي
(اخلسارة)  /الربح للفترة

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

()4,805

2,434

التعديالت:
-

175

ضريبة الدخل والزكاة
ضرائب مؤجلة

146

-

استهالك الممتلكات وآالت والمعدات

3,411

4,282

استهالك موجودات حق االستخدام

5,924

7,103

إطفاء الموجودات غير الملموسة

188

139

خسارة من استبعاد موجودات حق االستخدام

()68

-

إيرادات أخرى

()881

-

رسوم الملكية

2,566

-

مصاريف تمويلية

4,415

4,595

تنازل الشركة بعد التوحيد

12,902

-

129

-

عمالت أجنبية من أطراف ذات صلة
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ألف ريال سعودي
خسارة انخفاض قيمة المخزون
خسارة من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

-

342

515

534

التغيرات يف:
المخزون

()237

()826

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

1,000

()3,395

-

322

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

()2,797

2,413

مستحق إلى أطراف ذات صلة

()5,942

5,697

601

-

17,067

23,815

منافع الموظفين

مبالغ دائنة أخرى
صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية
المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية من  17.1مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  23.8مليون ريال سعودي في عام 2021م ،ويرجع ذلك
بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح خالل عام 2021م.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
	  (6-126):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
ألف ريال سعودي

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()9,221

()11,937

شراء الموجودات غير الملموسة

()429

()937

متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

178

5

مدفوعات لمشاريع على قيد العمل

145

-

()9,327

()12,869

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية من  9.3مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  12.9مليون ريال سعودي في عام 2021م ،ويرجع
ذلك بشكل رئيسي إلى شراء الممتلكات والمعدات نتيجة افتتاح  11متجراً جديداً خالل العام.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
	  (6-127):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (مصر):
ألف ريال سعودي

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

المسدد من التزامات عقود اإليجار

()6,119

()8,984

صايف النقد (املستخدم يف) األنشطة التمويلية

()6,119

()8,984

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  6.1مليون ريال سعودي لعام 2020م إلى  9.0مليون ريال سعودي لعام 2021م ،ويرجع ذلك بشكل
رئيسي إلى ارتفاع المسدد من التزامات عقود اإليجار بسبب افتتاح  11متجراً جديداً خالل العام.
6 -5-5ملخص المعلومات المالية لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)
	  (6-128):لودجملخص المعلومات المالية لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
ألف ريال سعودي

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

قائمة الدخل الشامل
اإليرادات

20,290

28,006

تكلفة اإليرادات

()17,640

()25,557

إجمالي الربح

2,650

2,449

مصاريف عمومية وإدارية

()2,711

()2,838

مصاريف البيع والتوزيع

()617

()1,227

دخل ( /اخلسارة) من العمليات

()678

()1,616

إيرادات أخرى

105

375

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

()1,029

()1,313

الربح ( /اخلسارة) قبل الزكاة والضريبة

()1,602

()2,554

402

()68

()1,200

()2,622

زكاة وضريبة الدخل
الربح ( /اخلسارة) للسنة
مؤشرات األداء الرئيسة
هامش الربح اإلجمالي

%13.1

%8.7

هامش الدخل الصافي

()%5.9

()%9.4

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
ملخص قائمة املركز املالي

4,991

2,447

إجمالي حقوق امللكية
إجمالي الموجودات غير المتداولة

25,519

27,603

إجمالي الموجودات المتداولة

8,801

11,878

مجموع املوجودات

34,320

39,481

مجموع المطلوبات غير المتداولة

16,675

19,591

مجموع المطلوبات المتداولة

12,653

17,443

مجموع املطلوبات

29,328

37,034

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

34,320

39,481

0.6

0.7

%85.5

%93.8

نسبة التداول
إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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-

أنتائج العمليات لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)
1 -قائمة الدخل والخسارة والدخل الشامل اآلخر

	  (6-129):لودجقائمة الدخل المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
للفترة المنتهية  31ديسمبر

ألف ريال سعودي

2021م

2020م

قائمة الدخل الشامل
اإليرادات

20,290

28,006

تكلفة اإليرادات

()17,640

()25,557

إجمالي الربح

2,650

2,449

مصاريف عمومية وإدارية

()2,711

()2,838

مصاريف البيع والتوزيع

()617

()1,227

دخل ( /اخلسارة) من العمليات

()678

()1,616

إيرادات أخرى

105

375

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

()1,029

()1,313

الربح ( /اخلسارة) قبل الزكاة والضريبة

()1,602

()2,554

402

()68

()1,200

()2,622

زكاة وضريبة الدخل
الربح ( /اخلسارة) للسنة
مؤشرات األداء الرئيسة
هامش الربح اإلجمالي

%13.3

%8.7

هامش الدخل الصافي

()%5.9

()%9.4

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

اإليرادات حسب المنتج
	  (6-130):لودجاإليرادات حسب المنتج المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات
(المغرب):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

اإليرادات  -دومينوز بيتزا

20,290

24,906

%22.8

اإليرادات – دانكن دونتس

-

3,100

%100.0

20,290

28,006

%38.0

ألف ريال سعودي

إجمالي اإليرادات
كنسبة مئوية من اإليرادات
اإليرادات  -دومينوز بيتزا

%100.0

%88.9

اإليرادات – دانكن دونتس

-

%11.1

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

دومينوز بيتزا
ارتفعت اإليرادات من  20.3مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  24.9مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بارتفاع إجمالي عدد الطلبات
بعد تقليل قيود كوفيد.19-
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دانكن دونتس
بلغت إيرادات دانكن دونتس  3.1مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة الفتتاح أول أربعة فروع لدنكن دونتس في المغرب.

تكلفة اإليرادات
	  (6-131):لودجتكلفة اإليرادات المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

المواد األولية والمواد والبضاعة

6,460

10,164

%57.3

اإلهالك واإلطفاء

4,825

6,476

%34.2

رواتب ومزايا أخرى

3,553

5,386

%51.6

اإليجار ورسوم االمتياز

1,216

1,673

%37.6

المنافع

1,361

1,639

%20.5

الصيانة

225

219

()%2.7

17,640

25,557

%44.9

ألف ريال سعودي

إجمالي تكلفة اإليرادات
كنسبة مئوية من اإليرادات
المواد األولية والمواد والبضاعة

%31.8

%36.3

رواتب ومزايا أخرى

%17.5

%23.1

اإلهالك واإلطفاء

%23.8

%19.2

اإليجار ورسوم االمتياز

%6.0

%6.0

إجمالي تكلفة اإليرادات

%86.9

%91.3

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

المواد األولية والمواد والبضاعة
تشمل المواد االولية والمواد والبضاعة المواد المباشرة ومواد التنظيف والمصروفات األخرى ،وترتبط المواد المباشرة بشكل أساسي بمواد دومينوز بيتزا
ودانكن دونتس المرتبطة أساساً بمكونات الوصفات ومواد التعبئة.
وقد ارتفعت مصاريف المواد األولية والمواد والبضاعة بنسبة  %57.3من  6.5مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  10.2مليون ريال سعودي في عام
2021م نتيجة الزيادة العامة في المبيعات خالل الفترة.
اإلهالك واإلطفاء
تتعلق نفقات اإلهالك واإلطفاء بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام.
ارتفعت رسوم اإلهالك واإلطفاء بنسبة  %34.2من  4.8مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  6.5مليون ريال سعودي في عام 2021م بسبب اإلضافات
التي تعود بشكل رئيسي إلى افتتاح فروع جديدة خالل الفترة.
رواتب ومزايا أخرى
تشمل الرواتب والمزايا األخرى التكاليف المتعلقة بموظفي الفروع (مثل الرواتب والمزايا ،وبدل السكن والحوافز والجوائز ،والمزايا والبدالت األخرى).
وقد ارتفعت الرواتب والمزايا األخرى بنسبة  %51.6من  3.5مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  5.4مليون ريال سعودي في عام 2021م وذلك بسبب
زيادة عدد الموظفين وزيادة عدد ساعات العمل بعد تخفيف قيود كوفيد .19-
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اإليجار ورسوم االمتياز
تتعلق مصاريف اإليجار بإيجارات المخازن والمستودعات والدراجات .بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في عام 2019م ،تم اعتبار
عقود اإليجار كموجودات حق االستخدام .وتمثل مصروفات اإليجار المتبقية في السنوات الالحقة المصاريف المتعلقة بعقود االيجار قصيرة األجل التي
ال تتجاوز مدتها سنة واحدة ،بينما ترتبط رسوم االمتياز برسوم االمتيازات لدومينوز بيتزا ولدانكن دونتس.
وقد ارتفعت مصاريف اإليجار ورسوم االمتياز بنسبة  %37.6من  1.2مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  1.7مليون ريال سعودي في عام 2021م
بسبب زيادة رسوم االمتياز نتيجة الرتفاع اإليرادات.
المنافع
تتكون مصاريف المنافع من الكهرباء والمياه وغيرها من المصاريف .وقد ارتفعت المنافع بنسبة  %20.5من  1.4مليون ريال سعودي في عام2020م إلى
 1.6مليون ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بزيادة عدد ساعات العمل خالل الفترة.
مصاريف الصيانة
بلغت مصاريف الصيانة  225ألف ريال سعودي في عام 2020م و  219ألف ريال سعودي في عام 2021م.

إجمالي الربح
انخفض إجمالي الربح من  2.7مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  2.4مليون ريال سعودي في عام 2021م وانخفض هامش الربح اإلجمالي من
 %13.1في عام 2020م إلى  %8.7في عام 2021م .ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى البدء بعمليات دانكن دونتس في عام 2021م والتي كانت في مرحلة
االختبار األولية وبالتالي شهدت هوامش أقل.

مصاريف عمومية وإدارية
	  (6-132):لودجمصاريف عمومية وإدارية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات
(المغرب):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

1,777

1,285

()%27.7

اإليجار

4

98

%2,350

اإلهالك واإلطفاء

96

144

%50.0

مصروفات أخرى

834

1,311

%57.3

إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية

2,711

2,838

%4.7

ألف ريال سعودي
رواتب ومزايا أخرى

كنسبة مئوية من اإليرادات
رواتب ومزايا أخرى

%8.8

%4.6

اإليجار

%0.0

%0.3

اإلهالك واإلطفاء

%0.5

%0.5

إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية

%13.4

%10.1

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

رواتب ومزايا أخرى
انخفضت تكاليف الرواتب والمزايا األخرى من  1.8مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  1.3مليون ريال سعودي في عام 2021م .ويعود االنخفاض
بشكل رئيسي إلى مبادرات اإلدارة لتحسين النفقات اإلدارية وتخصيص الموارد بكفاءة بين دومينوز بيتزا ودنكن دونتس.
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اإليجار
بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،16تم اعتبار عقود اإليجار كموجودات حق االستخدام .تمثل مصروفات اإليجار المتبقية في
السنوات الالحقة المصاريف المتعلقة بعقود االيجار قصيرة األجل التي ال تتجاوز مدتها السنة الواحدة .وقد بلغت مصاريف اإليجار  4آالف ريال سعودي
في عام 2020م و 98ألف ريال سعودي في عام 2021م.
اإلهالك واإلطفاء
تتعلق رسوم اإلهالك واإلطفاء بالممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام .وقد بلغ اإلهالك واإلطفاء  96ألف ريال
سعودي خالل عام 2020م و 144ألف ريال سعودي خالل عام 2021م.
مصروفات أخرى
تشمل المصروفات األخرى مصاريف الصيانة والمنافع ورسوم التأمين والمصروفات األخرى .وقد بلغت المصروفات األخرى  834ألف ريال سعودي عام
2020م و 1.3مليون ريال سعودي في عام 2021م.

مصاريف البيع والتوزيع
	  (6-133):لودجمصاريف البيع والتوزيع المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

اإلعالنات

236

423

%79.2

مصروفات التوصيل

307

431

%40.4

مصروفات عموالت

74

373

%404,1

إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

617

1,227

%98.9

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من اإليرادات
اإلعالنات

%1.2

%1.5

مصروفات التوصيل

%1.5

%1.5

مصروفات عموالت

%0.4

%1.3

إجمالي مصاريف البيع والتوزيع

%3.0

%4.4

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

اإلعالنات
تشمل النفقات اإلعالنية والترويجية إعالنات اإلنترنت واإلعالنات الخارجية ورسوم الوكاالت والتلفاز واإلذاعة والتوزيع والطباعة وغيرها من النفقات.
وقد ارتفعت مصاريف اإلعالن من  236ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى  423ألف ريال سعودي في عام 2021م.
مصروفات التوصيل
ارتفعت مصروفات التوصيل من  307ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى  431ألف ريال سعودي في عام 2021م نتيجة ارتفاع مبيعات التوصيل.
مصروفات عموالت
تمثل مصروفات العموالت ما تحصل عليه منصات توصيل الطعام كنسبة من سعر بيع الطلبات عبر المنصة ،باإلضافة إلى أنها تشمل اإلنفاق التسويقي
على منصات توصيل الطعام (كفرض رسوم للظهور كجزء من أفضل المطاعم الموصى بها على سبيل المثال).
ارتفعت مصروفات العموالت من  74ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى  373ألف ريال سعودي في عام 2021م مدفوعة بالنمو العام لألعمال من
منصات توصيل الطعام.
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إيرادات أخرى
	  (6-134):لودجإيرادات أخرى  -بالصافي للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

76

-

()%100.0

اإليرادات األخرى

29

375

%1,193.1

إجمالي الدخل اآلخر

105

375

%257.1

ألف ريال سعودي
الربح ( /الخسارة) من إستبعاد الممتلكات واألراضي والمعدات

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

اإليرادات األخرى
تتضمن بشكل أساسي أرباح من تحويل عقود اإليجار بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16وإيرادات تخفيضات عقود اإليجار نتيجة
جائحة كوفيد .19-وقد ارتفعت اإليرادات األخرى من  104ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى  375ألف ريال سعودي خالل عام 2021م مدفوعة
بالمكاسب من تحويل عقود اإليجار والبناء إلى أصول حق استخدام.

رسوم التمويل
	  (6-135):لودجرسوم التمويل للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

التغيير بين
2020م2021-م

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

1,029

1,313

%27.6

إجمالي رسوم التمويل

1,029

1,313

%27.6

ألف ريال سعودي

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

بلغت رسوم التمويل  1.0مليون ريال سعودي في عام 2020م و 1.3مليون ريال سعودي في عام 2021م

الخسارة خالل الفترة
ارتفعت الخسارة المتكبدة من خسارة بلغت  1.2مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى خسارة بلغت  2.6مليون ريال سعودي في عام 2021م .ويعود
ارتفاع الخسارة بشكل رئيسي إلى البدء بعمليات دانكن دونتس في عام 2021م والتي كانت في مرحلة االختبار األولية وبالتالي شهدت هوامش أقل.
2 -قائمة المركز المالي لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):

	  (6-136):لودجقائمة المركز المالي المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ممتلكات ومعدات

5,224

6,162

موجودات حق االستخدام

19,247

18,980

موجودات غير ملموسة

277

1,090

موجودات ضريبية مؤجلة

771

1,371

إجمالي املوجودات غير املتداولة

25,519

27,603

المخزون

1,267

2,788

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

2,235

4,469

موجودات ضريبية متداولة

3,318

4,160

نقد وما يعادله

1,981

461

إجمالي املوجودات املتداولة

8,801

11,878

مجموع املوجودات

34,320

39,481

رأس المال

1,222

1,238

احتياطي نظامي

244

248
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ألف ريال سعودي
أرباح متراكمة

 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

3,526

961

إجمالي حقوق امللكية

4,991

2,447

مطلوبات عقود اإليجار

13,874

16,408

التسهيالت والقروض

2,801

3,183

مجموع املطلوبات غير املتداولة

16,675

19,591

مطلوبات عقود اإليجار

3,903

4,371

مخصصات الموظفين

536

669

ذمم دائنة وأوراق الدفع

4,102

5,690

مطلوب إلى أطراف ذات صلة

2,989

5,066

التسهيالت والقروض

1,123

1,647

مجموع املطلوبات املتداولة

12,653

17,443

مجموع املطلوبات

29,328

37,034

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

34,320

39,481

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

%85.5

%93.8

معدل أيام الذمم المدينة *

6.7

8.8

معدل أيام المخزون

26.2

39.8

معدل أيام الذمم الدائنة

64.7

52.9

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
* لقد تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بشكل إرشادي على أساس إجمالي الذمم التجارية وإجمالي اإليرادات.حيث أن غالبية المبيعات كانت قد تمت بشكل نقدي.

موجودات غير المتداولة
	  (6-137):لودجموجودات غير المتداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

ممتلكات ومعدات

5,224

6,162

موجودات حق االستخدام

19,247

18,980

277

1,090

موجودات غير ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
إجمالي املوجودات غير املتداولة

771

1,371

25,519

27,603

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

	  (6-138):لودجممتلكات وآالت ومعدات المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
ألف ريال سعودي
مباني
تحسينات على المباني المستأجرة
أثاث وتركيبات
اآلالت والمعدات

 31ديسمبر
2020م

اإلضافات

إستبعادات

اإلهالك

تحركات سعر
الصرف

 31ديسمبر
2021م

68

-

()103

34

1

-

2,719

1,340

-

()525

36

3,570

57

1

-

()17

1

42

2,248

989

()357

()498

29

2,411

مركبات

132

70

()28

()36

1

139

اإلجمالي

5,223

2,400

()488

()1,042

68

6,162

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
* القوائم المالية المعروضة في األصل بالدرهم المغربي ولكن تم التحويل إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف  1درهم مغربي =  0.4072ريال سعودي في 2020م و 0.4144ريال
سعودي في 2021م مما نتج عنه فروق بين األرصدة االفتتاحية والختامية.

بلغ صافي القيمة الدفترية للتحسينات على المباني المستأجرة كما في  31ديسمبر 2021م ما يمثل نسبة  %57.9بينما بلغ صافي القيمة الدفترية لآلالت
والمعدات ما يمثل نسبة  %39.1من إجمالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات.
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وقد ارتفع صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات من  5.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  6.2مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2021م نتيجة إضافات بمقدار  2.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م ،وقد قابل ذلك رسوم إهالك بمقدار  1.0مليون ريال
سعودي خالل الفترة ذاتها.
تؤكد إدارة المجموعة أنه ال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكاتها ،كذلك تؤكد عدم وجود أي التزمات محتملة أو ضمانات.
وتؤكد إدارة المجموعة على عدم وجود أي أصول ثابتة مهمة مزمع شراؤها أو استئجارها باستثناء تلك التي تشكل جزءاً من العمليات العادية للشركة.
المباني
بلغ صافي القيمة الدفترية للمباني صفر ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
تحسينات على المباني المستأجرة
ارتفع صافي القيمة الدفترية للتحسينات على المباني المستأجرة إلى  3.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م من  2.7مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م ،بسبب اإلضافات البالغة  1.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م .وقد قابل ذلك رسوم إهالك بمقدار  525ألف
ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
األثاث والتركيبات
بلغ صافي القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات كما في  31ديسمبر 2020م  57ألف ريال سعودي و 42ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
اآلالت والمعدات
ارتفع صافي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كما في  31ديسمبر 2021م إلى  2.4مليون ريال سعودي من  2.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ،وذلك بسبب اإلضافات البالغة  989ألف ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م .وقد قابل ذلك رسوم إهالك بمبلغ  498ألف ريال سعودي خالل
الفترة ذاتها.
المركبات
بلغ صافي القيمة الدفترية للمركبات كما في  31ديسمبر 2020م  132ألف ريال سعودي و  139ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
يتم احتساب اإلهالك على أساس طريقة القسط الثابت .ويوضح الجدول التالي معدالت اإلهالك:
	  (6-139):لودجمعدالت اإلهالك السنوية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
معدالت
مباني

%5

تحسينات على المباني المستأجرة

%20

أثاث وتجهيزات

%20

اآلالت والمعدات

%10

مركبات

%25

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م

موجودات حق االستخدام
بلغ صافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام  19.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ،وقد كانت تتعلق بالمباني والمحالت (17.4
مليون ريال سعودي) والمركبات ( 1.6مليون ريال سعودي).
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الموجودات غير الملموسة
	  (6-140):لودجالموجودات غير الملموسة المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
 31ديسمبر 2020م

اإلضافات

اإلطفاء

تحركات سعر الصرف

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
الموجودات غير الملموسة

277

1,249

()440

4

1,090

صايف القيمة الدفترية

277

1,249

()440

4

1,090

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  1.1مليون ريال سعودي من  277ألف ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب اإلضافات بمبلغ  1.2مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2021م.

موجودات ضريبية مؤجلة
تتألف الموجودات الضريبية المؤجلة من اختالفات مؤقتة في المعاملة الضريبية للممتلكات واآلالت والمعدات .وقد بلغت الموجودات الضريبية المؤجلة
 771ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

موجودات متداولة
	  (6-141):لودجموجودات متداولة المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
المخزون

1,267

2,788

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

2,235

4,469

موجودات ضريبية متداولة

3,318

4,160

نقد وما يعادله

1,981

461

إجمالي املوجودات املتداولة

8,801

11,878

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

المخزون
	  (6-142):لودجالمخزون المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
األطعمة والمشروبات

1,124

2,756

مواد التسويق والتعبئة واإلمدادات األخرى

143

32

إجمالي املخزون

1,267

2,788

معدل أيام المخزون

26.2

39.8

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

اشتمل المخزون على المواد الغذائية التي تعتبر ذات قيمة مرتفعة أو كميات عالية مثل الجبن واللحوم والبن والدونات والمواد غير الغذائية التي تمثل
قيمة منخفضة أو كميات أقل مثل األكياس ومواد التنظيف ومالبس العمال ،إلخ.
مدفوعا بشكل أساسي
وقد ارتفع المخزون كما في  31ديسمبر 2021م إلى  2.8مليون ريال سعودي من  1.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م
ً
بالنمو العام لألعمال والبدء بعمليات دنكن دونتس.
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ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى
	  (6-143):لودجذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة
والخدمات (المغرب):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي

38

39

دفعات مقدمة للموردين

1,201

198

دفعات مقدمة للموظفين

67

2,951

الذمم المدينة التجارية*

370

677

ذمم مدينة أخرى

559

604

إجمالي ذمم مدينة جتارية وموجودات متداولة أخرى

2,235

4,469

المصروفات المدفوعة مقد ًما

مؤشرات األداء الرئيسية
معدل أيام الذمم المدينة*

8.8

6.7

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
* لقد تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بشكل إرشادي على أساس إجمالي الذمم التجارية وإجمالي اإليرادات.حيث أن غالبية المبيعات كانت قد تمت بشكل نقدي.

مقدما
المصروفات المدفوعة
ً
تتعلق المصروفات المدفوعة مقد ًما في المقام األول الدفعة المقدمة لضريبة الدخل والنفقات المؤجلة .وقد بلغت المصروفات المدفوعة مقد ًما  38ألف
ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م و 39ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
دفعات مقدمة للموردين
تمثل الدفعات المقدمة للموردين المبالغ التي يتم دفعها مقدماً لشراء المخزون من الموردين األجانب والمحليين.
وقد انخفضت الدفعات المقدمة للموردين إلى  198ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م من  1.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
أساسا إلى تأخير األعمال خالل فترة وباء كوفيد  19وتمت التسوية في  31ديسمبر 2021م مع عودة األنشطة لطبيعتها.
ويعود ذلك
ً
دفعات مقدمة للموظفين
تمثل الدفعات المقدمة للموظفين المبالغ التي يتم دفعها مقدماً لألنشطة التشغيلية والسفر التي يتم تسويتها الحقاً.
وقد ارتفعت الدفعات المقدمة للموظفين إلى  2.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م من  67ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
وذلك بسبب عودة األنشطة والسفر.
الذمم المدينة التجارية
تتكون الذمم المدينة التجارية من الذمم المدينة الخاصة بمنصات توصيل الطعام ،وقد ارتفعت الذمم المدينة التجارية إلى  677ألف ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2021م من  370ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب ارتفاع اإليرادات من منصات توصيل الطعام خالل الفترة
المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
ذمم مدينة أخرى
تتكون الذمم المدينة األخرى بشكل أساسي من ضمانات الكهرباء والمياه والمشتريات ،وقد ارتفعت الذمم المدينة األخرى إلى  604ألف ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2021م من  559مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

موجودات ضريبية متداولة
وقد ارتفعت الموجودات الضريبية المتداولة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  4.2مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  3.3مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م مدفوعة بالنمو العام لألعمال.

224

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

النقد وما يعادله
	  (6-144):لودجالنقد وما يعادله للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي

78

131

النقد في البنك

1,903

330

إجمالي النقد وما يعادله

1,981

461

النقد في الصندوق

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

انخفض النقد وما يعادله من  2.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  461ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م وذلك لسداد
قرض من سوسيتيه جنرال واستبداله بقروض مسهلة منحتها الحكومة نتيجة لوباء كوفيد.19-

المطلوبات المحتملة وااللتزمات الرأسمالية
تؤكد الشركة عدم وجود أي التزامات محتملة أو أي ضمانات.
تؤكد الشركة أنه ال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات المصدر وشركاته التابعة.

مطلوبات غير متداولة
	  (6-145):لودجمطلوبات غير متداولة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
مطلوبات عقود اإليجار

13,874

16,408

التسهيالت والقروض

2,801

3,183

مجموع املطلوبات غير املتداولة

16,675

19,591

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

مطلوبات عقود اإليجار – غير متداولة
انخفض الجزء غير المتداول من مطلوبات عقود اإليجار من  13.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  16.4مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2021م.

التسهيالت والقروض – غير متداولة
حصلت الشركة على تسهيالت مصرفية وقروض في شكل تسهيالت استيراد متعددة األغراض وخطابات اعتماد وسندات وتمويل قصير األجل وقروض
من البنوك التجارية المحلية وتحمل هذه التسهيالت رسوم تمويل تتراوح بين  %3و .%6وقد بلغ القسم الغير متداول للتسهيالت والقروض  2.8مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و  3.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
تؤكد الشركة أنه ليس لديها أية تسهيالت أو قروض غير المعلن عنها في النشرة.
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مطلوبات متداولة
	  (6-146):لودجمطلوبات متداولة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
مطلوبات عقود اإليجار

3,903

4,371

مخصصات الموظفين

536

669

ذمم دائنة وأوراق الدفع

4,102

5,690

مطلوب إلى أطراف ذات صلة

2,989

5,066

التسهيالت والقروض

1,123

1,647

مجموع املطلوبات املتداولة

12,653

17,443

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

مطلوبات عقود اإليجار  -المتداولة
بلغ القسم المتداول من مطلوبات عقود اإليجار  3.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 4.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

مخصصات الموظفين
	  (6-147):لودجالمخصصات المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
رواتب ومكافآت

357

487

مكافآت نهاية الخدمة

179

182

اإلجمالي

536

669

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

بلغت مخصصات الموظفين  536ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 669ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

ذمم دائنة وأوراق الدفع
	  (6-148):لودجذمم دائنة وأوراق الدفع للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
ذمم دائنة تجارية

3,125

3,704

االلتزامات الضريبية المتداولة

911

1,816

مطلوبات متداولة أخرى

66

170

إجمالي الذمم الدائنة وأوراق الدفع

4,102

5,690

معدل أيام الذمم الدائنة

64.7

52.9

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ذمم دائنة تجارية
تتعلق الذمم الدائنة التجارية بشكل أساسي بالموردين باإلضافة إلى الذمم الدائنة التجارية المرتبطة بالنفقات الرأسمالية المستحقة.
وقد ارتفعت الذمم الدائنة التجارية كما في  31ديسمبر 2021م إلى  3.7مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  3.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م مدفوعة بالنمو العام لألعمال.
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االلتزامات الضريبية المتداولة
بلغت االلتزامات الضريبية المتداولة  911ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 1.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
مطلوبات متداولة أخرى
اشتملت المطلوبات األخرى على المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى .وقد بلغت المطلوبات المتداولة األخرى  66ألف ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م و  170ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

أرصدة األطراف ذات الصلة
	  (6-149):لودجأرصدة األطراف ذات الصلة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
ألف ريال سعودي

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

مطلوب إلى أطراف ذات صلة
شركة اآلمار الغذائية م.د.م.س ،اإلمارات

586

2,582

حكم العباس

2,403

2,484

اإلجمالي

2,989

5,066

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

المبالغ القائمة مع األطراف ذات الصلة غير مضمونة وسيتم تسويتها نقدًا.
تتعلق أرصدة األطراف ذات الصلة بشكل أساسي برسوم االمتياز وتحويالت األموال ومصاريف مركز الخدمة المشتركة وغيرها.
وقد ارتفع المطلوب إلى األطراف ذات صلة كما في  31ديسمبر 2021م إلى  5.1مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  3.0مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م نتيجة للزيادة في رصيد شركة اآلمار فودز م.د.م.س (االمارات).

القروض واالقتراضات – المتداولة
حصلت الشركة على تسهيالت مصرفية وقروض في شكل تسهيالت استيراد متعددة األغراض وخطابات اعتماد وسندات وتمويل قصير األجل وقروض
من البنوك التجارية المحلية وتحمل هذه التسهيالت رسوم تمويل تتراوح بين  %3و ،%6وقد بلغ القسم المتداول للتسهيالت والقروض  1.1مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 1.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.

إجمالي حقوق الملكية
	  (6-150):لودجإجمالي حقوق الملكية المدققة للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب):
 31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر 2021م

ألف ريال سعودي
رأس المال

1,222

1,238

احتياطي نظامي

244

248

أرباح متراكمة

3,526

961

إجمالي حقوق امللكية

4,991

2,447

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

انخفضت األرباح المتراكمة من  3.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  961ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م بسبب الخسائر
خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2021م.

227

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

3 -قائمة التدفقات النقدية لشركة اآلمار الغذائية (المغرب)

	  (6-151):لودجقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي
(اخلسارة)  /الربح للفترة

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

()1,200

()2,622

التعديالت:
()402

-

ضريبة الدخل والزكاة
استهالك الممتلكات وآالت والمعدات

686

1,070

استهالك موجودات حق االستخدام

4,573

5,001

إطفاء الموجودات غير الملموسة

14

440

مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار

690

835

خسارة من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات

()77

()215

التغيرات يف:
المخزون

()218

()1,505

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

()2,076

()3,003

منافع الموظفين

()60

126

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

1,332

1,534

50

2,039

النقد الناجت من العمليات

3,312

3,699

زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

()353

-

صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

2,959

3,700

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()871

()2,400

شراء الموجودات غير الملموسة

115

()1,249

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()756

()3,649

التغير في القروض والسلف

1,961

855

المسدد من التزامات عقود اإليجار

()2,808

()2,459

صايف النقد الناجت من ( /املستخدم يف) األنشطة التمويلية

()847

()1,604

صافي الزيادة في النقد وما يعادله

1,356

()1,553

-

33

النقد وما يعادله في بداية الفترة

637

1,981

النقد وما يعادله يف نهاية السنة

1,993

461

مستحق إلى أطراف ذات صلة

اثر التغير في أسعار الصرف على النقد المحتفظ به

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
	  (6-152):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (المغرب):
ألف ريال سعودي
(اخلسارة)  /الربح للفترة

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

()1,200

()2,622

التعديالت:
()402

-

ضريبة الدخل والزكاة
استهالك الممتلكات وآالت والمعدات

686

1,070

استهالك موجودات حق االستخدام

4,573

5,001

إطفاء الموجودات غير الملموسة

14

440

مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار

690

835

خسارة من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات

()77

()215

التغيرات يف:
المخزون

()218

()1,505

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

()2,076

()3,003

منافع الموظفين

()60

126

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

1,332

1,534

50

2,039

النقد الناجت من العمليات

3,312

3,699

زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

()353

-

صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

2,959

3,700

مستحق إلى أطراف ذات صلة

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية من  3.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  3.7مليون ريال سعودي في عام 2021م ،ويرجع ذلك
بشكل رئيسي إلى ارتفاع المستحق إلى أطراف ذات صلة خالل عام 2021م.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
	  (6-153):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (المغرب):
ألف ريال سعودي

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

()871

()2,400

شراء الموجودات غير الملموسة

115

()1,249

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()756

()3,649

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية من  756ألف ريال سعودي في عام 2020م إلى  3.6مليون ريال سعودي في عام 2021م ،ويرجع ذلك
بشكل رئيسي إلى شراء الممتلكات والمعدات نتيجة افتتاح  5متاجر جديدة خالل العام.
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التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
	  (6-154):لودجالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م لشركة اآلمار الغذائية (اإلمارات):
ألف ريال سعودي
التغير في القروض والسلف
المسدد من التزامات عقود اإليجار
صايف النقد الناجت من ( /املستخدم يف) األنشطة التمويلية

للفترة المنتهية  31ديسمبر
2020م

2021م

1,961

855

()2,808

()2,459

()847

()1,604

المصدر :التقارير القانونية اإلدارية للسنة المنتهية  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م.

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  847ألف ريال سعودي لعام 2020م إلى  1.6مليون ريال سعودي لعام 2021م.
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 7.سياسة توزيع األرباح
بموجب المادة العاشرة بعد المائة ( )110من نظام الشركات ،تثبت لكل مساهم جميع الحقوق وااللتزامات المتصلة باألسهم بشكل متساوي ،والتي تشمل
على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من األرباح المقرر توزيعها .ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح ضمن تقريره السنوي قبل
إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة .وبالرغم من ذلك فإنه ال يوجد أي ضمانات بتوزيع فعلي لألرباح ،ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح
على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية ،والتمويل ومتطلبات رأس المال ،ومعطيات السوق والعوامل االقتصادية
بشكل عام ،والزكاة ،وغير ذلك من العوامل األخرى التي يرى المجلس أهميتها فض ً
ال عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى .وتخضع توقعات الشركة
فيما يتعلق بهذه العوامل للعديد من االفتراضات والمخاطر والشكوك التي قد تكون خارجة عن سيطرة الشركة .لالطالع على مناقشة المخاطر المرتبطة
بتوزيع األرباح ،يرجى مراجعة القسم رقم « 4-3-2المخاطر المتعلقة بقدرة المجموعة على توزيع األرباح» من هذه النشرة).
وتعتزم الشركة توزيع أرباح سنوية على مساهميها بهدف تعزيز القيمة التي يحصل عليها هؤالء المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة ،ووضعها المالي،
والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين ،ونتائج نشاطات الشركة ،واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقب ً
ال،
وخطط التوسع ومتطلبات استثمار الشركة ،وغيرها من العوامل األخرى بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار لدى الشركة،
والمتطلبات النقدية والرأسمالية ،والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على أي من االعتبارات القانونية والنظامية .إضافة لذلك ،يتعين
على المستثمرين الراغبين في االستثمار في أسهم الطرح أن يدركوا أن سياسة توزيع األرباح يمكن أن تتغير من وقت آلخر.
وبالرغم من عزم الشركة على توزيع أرباح سنوية على مساهميها ،إال أنه ال توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح ،كما ال يوجد أي ضمان بشأن المبالغ
التي ستدفع في أي سنة.
يتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على النحو التالي:
 1يجنّب  %10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور %30من رأس مال الشركة.
 2للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أوأغراض معينة ،وال يجوز أن يستخدم االحتياطي االتفاقي إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية .ويجوز أن يكون االحتياطي االتفاقي غير
مخصصاً لغرض معين ،وفي هذه الحالة يجوز للجمعية العامة العادية – بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة – أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع
على الشركة والمساهمين.
3 -يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بشرط أال يقل عن  %5من رأس المال المدفوع.

 4يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.ويوضح الجدول التالي ملخص األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م:
	  (7-1):لودجتوزيعات األرباح النقدية للشركة خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

السنة المالية 2021م

بالريال سعودي
صافي الدخل

15,194,419

55,922,992

117,408,237

األرباح المعلنة خالل الفترة

79,705,083

-

-

األرباح الموزعة خالل الفترة

79,705,083

-

-

المصدر :الشركة

بتاريخ 1443/10/11هـ (الموافق 2022/05/12م) ،قررت الجمعية العامة توزيع أرباح على المساهمين من رصيد األرباح المبقاة كما في  31ديسمبر
2021م بقيمة  68مليون ريال سعودي وذلك وفقاً لنسبة ملكية كل مساهم في رأس مال الشركة كما في تاريخ الجمعية.
ولم تقم أي من الشركات التابعة بتوزيع أي أرباح خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
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 8.استخدام متحصالت الطرح
تقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي مليار ومائتين واثنين وعشرين مليون وثمانمائة وأربعين ألف وثمانين ( )1,222,840,080ريال سعودي ،سيستخدم
منها مبلغ يقدر بحوالي ثالثة وأربعون مليوناً وأربعمائة وثالثة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ( )43,493,475ريال سعودي لتسوية جميع
المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،ومتعهد التغطية ،والمستشار القانوني ،والمستشار القانوني لمتعهد
التغطية ،والمحاسب القانوني ،والجهات المستلمة ،ومستشار دراسة السوق ،وكذلك أتعاب التسويق والطباعة والتوزيع ،واألتعاب والمصاريف األخرى
المتعلقة بعملية الطرح .وسوف يعود صافي متحصالت الطرح المقدر بحوالي مليار ومائة وتسع وسبعون مليوناً وثالثمائة وست وأربعون ألفاً وستمائة
وخمسة ( )1.179.346.605ريال سعودي للمساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم في الطرح ،ولن تستلم
الشركة أي جزء من متحصالت الطرح .وسيتحمل المساهمون البائعون كافة األتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.
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 9.رسملة رأس مال الشركة والمديونية
يمتلك المساهمون الحاليون جميع أسهم الشركة قبل الطرح .وبعد استكمال عملية الطرح ،ستمتلك شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه ما نسبته
 %57.23من رأس مال الشركة.
يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م .علماً بأنه
يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم رقم « 19القوائم المالية وتقرير المحاسب
القانوني حولها» من هذه النشرة.
	  (9-1):لودجرسملة رأس مال الشركة والمديونية للسنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م و2021م
(ألف ريال سعودي)
إجمالي القروض

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

السنة المالية 2021م

-

4,012

4,830

حقوق املساهمني
رأس المال

5,000

5,000

255,000

احتياطي نظامي

2,500

2,500

14,240

-

-

0

مساهمة في رأس المال

151,269

151,269

0

أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

()2,878

64,323

80,063

احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

2,722

2,340

()5,643

حقوق امللكية العائدة إلى مالك الشركة

158,613

225,432

340,660

الحصص غير المسيطرة

()3,852

1,560

()297

إجمالي حقوق امللكية

154,761

226,992

340,364

إجمالي الرسملة (إجمالي القروض  +إجمالي حقوق املساهمني)

154,761

231,004

345,194

-

0.02

0,01

الزيادة المقترحة في رأس المال

إجمالي القروض  /إجمالي الرسملة
المصدر :الشركة

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
 1ال يخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار. 2ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة. 3أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر ()12شهراً على األقل من تاريخ نشر هذه النشرة ،مع مراعاة أي تغيير سلبي وجوهري في أعمال الشركة.
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	 10.إفادات الخبراء
قدم جميع المستشارون والمحاسب القانوني الواردة أسمائهم في الصفحات رقم (و) و (ز) من هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم
وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة ،كما أن جميع المستشارين والعاملين
لديهم – من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها
في الشركة أو الشركات التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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	 11.اإلقرارات
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
 1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو الشركات التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل االثنيعشر ( )12شهراً األخيرة.
 2بخالف ما ورد في القسم رقم « 2-6إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية» من هذه النشرة ،لم تُمنح أي عموالت أوخصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو الشركات التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشر ًة لتاريخ تقديم
طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
 3بخالف ما ورد في القسم رقم « 2-6إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية» من هذه النشرة ،لم يكن هناك أي تغيير سلبيجوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة والشركات التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق
المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضاف ًة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
 4بخالف ما ورد في القسم رقم  « 3-5مجلس اإلدارة» والقسم رقم « 1-5-5أعضاء اإلدارة التنفيذية» والقسم رقم « 11-5أسهم الموظفين»والقسم رقم « 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» ،ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أمين سر
مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم وأدوات دين الشركة والشركات التابعة وأي مصلحة في أي أمر
آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة.

 5كما في تاريخ هذه النشرة ،ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة ألعمال الشركة وفقاً للمادة الثانية والسبعون ( )72مننظام الشركات.

 6ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم مصلحة في أي عقود أو ترتيبات ساريةالمفعول سوا ًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات مزمع على إبرامها كما في تاريخ هذه النشرة في أعمال الشركة والشركات التابعة باستثناء
ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم « 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة.
 7باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم « 11-5أسهم الموظفين» من هذه النشرة ،ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنهاأن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة ،وليس هنالك أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة.

 8لدى الشركة منفرد ًة أو بالمشاركة مع الشركات التابعة رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر ( )12شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشرنشرة اإلصدار.

 9لم يحدث أي انقطاع في أعمال المجموعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للمجموعة خالل االثني عشر ()12شه ًرا األخيرة.

	10-ال تملك الشركة أي أوراق مالية (تعاقدية أو غيرها) أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري في
تقييم الموقف المالي.
	11-إن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة مستخرجة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م و2020م و2021م وأنه قد تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي
المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
	12-ال توجد أي نية إلجراء أي تغييرات جوهرية في طبيعة أنشطة المجموعة.
	13-تم اإلفصاح عن جميع الوقائع الجوهرية فيما تتعلق بالمجموعة وأدائها المالي في هذه النشرة ،وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو وقائع
أخرى يؤدي عدم تضمينها إلى جعل اإلفادات أو البيانات الواردة بهذه النشرة مضللة.
	14-أن هذه النشرة تتضمن جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وال توجد أي وقائع
أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
	15-أن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
	16-أن رأس مال الشركة والشركات التابعة لها ليس تحت حق الخيار.
	17-ليس لدى الشركة أو الشركات التابعة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.
	18-ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.
	19-تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة لطرح أسهم الشركة في السوق المالية وأن تكون شركة مساهمة عامة.

بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.
	20-ال يخل الطرح ّ

235

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

	21-تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في النشرة ،وجميع الشروط واألحكام التي يمكن أن تؤثر على قرارات
المكتتبين في أسهم الشركة.
	22-تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين
باالستثمار في أسهم الطرح ،وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.
	23-كما في تاريخ هذه النشرة ،ال يوجد هناك أي إخالل للشروط واألحكام التعاقدية بموجب اتفاقيات التمويل المفصح عنها في القسم 5-5-12
« 5-5-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة ،وتلتزم الشركة بجميع تلك الشروط واألحكام.
	24-أن الشركة قدمت أو ستقدم إلى الهيئة جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة.
	25-أن جميع الموظفين العاملين لدى الشركة هم تحت كفالتها أو متعاقد مع شركات مرخص لها بتقديم الخدمات العمالية بخصوصهم.
	26-أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة
حاالت التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.
باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة بالتأكد من سالمة األنظمة المالية والتشغيلية ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر وف ًقا
لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات .كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
	27-أن الملكية القانونية والنفعية لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص الواردة أسمائهم في القسم رقم « 1-1-4هيكل
المساهمين قبل وبعد الطرح» والقسم رقم « 3-1-4نظرة عامة على مساهمي الشركة» والقسم رقم « 4-1-4نظرة عامة على كبار المساهمين
بشكل غير مباشر في الشركة» من هذه النشرة.
	28-ال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى ،بما في
ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق ،غير دقيقة بشكل جوهري.
	29-أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة ،ومن
ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
	30-أن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
	31-بخالف ما ورد في القسم الفرعي « 10-12الدعاوى والمطالبات القضائية» من هذه النشرة ،ال تخضع الشركة وشركاتها التابعة ألي دعاوى
أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو في وضعهم المالي.

	32-ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة
أو في وضعهم المالي.
	33-ال يوجد أي حاالت إفالس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة .كما ال
يوجد أي حاالت إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس
اإلدارة مع ّيناً من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها.
	34-أن جميع االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة الموضحة في القسم رقم « 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» ،بما في ذلك
تحديد المقابل المالي للتعاقد ،ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة
كتلك التي تتم مع األطراف األخرى من الغير.
	35-أن وثائق التأمين الخاصة بالشركة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها ،وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين
بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.
	36-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم « 36-1-2المخاطر المتعلقة بالتراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات» والقسم رقم 3-12
«التراخيص الجوهرية» من هذه النشرة ،فإن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.
	37-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم « 7-12العقارات» من هذه النشرة ،ال يوجد أي عقارات مملوكة من قبل الشركة والشركات التابعة
الجوهرية كما في تاريخ هذه النشرة.
	38-عدم وجود رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
	39-كما في تاريخ هذه النشرة ،ليس لدى الشركة سياسة بشأن األبحاث والتطوير.
	40-أنه حسب علمهم واعتقادهم فال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف ما ذكر في القسم رقم « 2عوامل
المخاطرة» من هذه النشرة – من شأنها التأثير في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح .وعلى كافة المستثمرين
المحتملين الراغبين باالستثمار في أسهم الطرح تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار وأسهم الطرح بشكل عام ،والبيئة االقتصادية والتنظيمية
التي تعمل فيها المجموعة بشكل خاص.
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	41-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم « 2عوامل المخاطرة» والقسم رقم « 4-6العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء المجموعة» من
هذه النشرة ،أنهم ليسوا على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى
أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري (مباشر أو غير مباشر) على عمليات الشركة.
	42-االلتزام بالعمل وفقاً للمواد الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات ،والمواد الرابعة واألربعين والسادسة واألربعين من الئحة
حوكمة الشركات.

	43-عدم التصويت على العقود المبرمة مع أطراف ذي عالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة إذا كانت لهم مصلحة فيها بشكل
مباشر أو غير مباشر .وال يتضمن النظام األساس للشركة أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت
على عقد أو اقتراح له فيه مصلحة.
	44-االلتزام بعدم الدخول في منافسة ضد أعمال الشركة وبأن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل سوف تتم على أساس
تنافسي وفقاً لنص المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات.
	45-ال يتضمن النظام األساس للشركة أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تُمنح لهما.
	46-ال يتضمن النظام األساس للشركة أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الشركة.
	47-ال يتضمن النظام األساس للشركة أي حقوق ألي جهة اعتبارية فيما يخص تمثيلها في مجلس اإلدارة.
	48-أنه يتم تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.
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	 12.المعلومات القانونية
	 12-1اإلقرارات القانونية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
1 -ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.

بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.
2 -ال يخل الطرح ّ

 3تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في النشرة. 4بخالف ما ورد في القسم الفرعي « 10-12الدعاوى والمطالبات القضائية» من هذه النشرة ،ال تخضع الشركة وشركاتها التابعة ألي دعاوىأو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو في وضعهم المالي.

 5ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو شركاتها التابعةأو في وضعهم المالي.

	 12-2الشركة
شركة اآلمار الغذائية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت بموجب القرار الوزاري رقم /97ق وتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م)،
مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010168969وتاريخ 1422/06/20هـ (الموافق 2001/09/08م) وعنوانها المسجل هو شارع األمير
سلطان بن عبدالعزيز ،حي العليا ،الرياض ص.ب ،4748 .مدينة الرياض ،11412 ،المملكة العربية السعودية.
ابتدأت الشركة نشاطاتها كفرع لـ «مؤسسة الج ّماز» تحت اسم «مؤسسة الخدمات التموينية» ،مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم
 004/1010008800وتاريخ 1405/10/22هـ (الموافق 1985/07/11م) .بتاريخ 1419/07/01هـ (الموافق 1998/10/21م) ،تحولت مؤسسة الخدمات
التموينية المتخصصة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم «شركة الخدمات التموينية المحدودة المتخصصة» برأس مال قدره
اثنين وستين مليون ( )62,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى اثنين وستين ألف ( )62,000حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ()1,000
ريال سعودي للحصة الواحدة .بتاريخ 1422/06/20هـ (الموافق 2001/09/08م) ،تحولت شركة الخدمات التموينية المتخصصة من شركة ذات مسؤولية
الجماز» مقيدة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم  .1010008800بتاريخ 1432/04/11هـ (الموافق
محدودة إلى مؤسسة فردية باسم «مؤسسة
ّ
2011/03/16م) ،تحولت مؤسسة الج ّماز من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة اآلمار الغذائية» برأس مال قدره مائة ألف
مقسم إلى مائة ( )100حصة نقدية متساوية القيمة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة ،وتم قيدها
( )100,000ريال سعوديّ ،
في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  .1010168969وبتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) ،تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية
محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري /97ق بتاريخ 1433/03/16هـ (الموافق 2012/02/08م) القاضي بإعالن تحول الشركة إلى
شركة مساهمة برأس مال قدره خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسمائة ألف ( )500,000سهماً عادياً بقيمة
اسمية متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .تم زيادة رأس مال الشركة عدة مرات منذ تأسيسها ،حيث تمت أول زيادة لرأس مال
الشركة بتاريخ 1432/12/02هـ (الموافق 2011/10/29م) من مائة ألف ( )100,000ريال سعودي إلى خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي مدفوع
بالكامل ،مقسم إلى خمسة آالف ( )5,000حصة بقيمة اسمية متساوية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي لكل حصة ،وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها
أربعة ماليين وتسعمائة ألف ( )4,900,000ريال سعودي عن طريق رسملة جزء من أرصدة الحساب الجاري للمساهمين .وبتاريخ 1442/11/06هـ (الموافق
2021/06/16م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي إلى مائتين واثنين
وخمسين مليون ( )252,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة وعشرين مليون ومائتي ألف ( )25,200,000سهماً عادياً بقيمة اسمية
متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم ،وقد تم استيفاء الزيادة في رأس المال البالغ قدرها مائتين وسبعة وأربعين مليون ()247,000,000
ريال سعودي عن طريق عن طريق رسملة مبلغ خمسة وتسعين مليون وسبعمائة وواحد وثالثين ألف ومائة وواحد وأربعين ( )95,731,141ريال سعودي من
حساب األرباح المبقاة للشركة ورسملة مبلغ مائة وواحد وخمسين مليون ومائتين وثمانية وستين ألف وثمانمائة وتسعة وخمسين ( )151,268,859ريال
سعودي من حساب مساهمة في رأس مال الشركة .وبتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على
زيادة رأس مال الشركة من مائتين واثنين وخمسين مليون ( )252,000,000ريال سعودي إلى مائتين وخمسة وخمسين مليون ( )255,000,000ريال سعودي
مدفوع بالكامل ،مقسم إلى خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً بقيمة اسمية متساوية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
لكل سهم ،وقد تم استيفاء الزيادة البالغ قدرها ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي طريق رسملة مبلغ ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي من
حساب األرباح المبقاة للشركة (وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-1-4تاريخ الشركة وتطور هيكل ملكية الشركة
ورأس مالها» من هذه النشرة).
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1 2-2-1هيكل المساهمين
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين وخمسة وخمسين مليون ( )255,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسة وعشرين مليون وخمسمائة
ألف ( )25,500,000سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية لكل سهم ،منها خمسمائة ألف ( )500,000سهماً عادياً نقدياً وخمسة
وعشرين مليون ( )25,000,000سهماً منها عادياً عينياً .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
	  (12-1):لودجهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
قبل الطرح
#

بعد الطرح

القيمة االسمية
اإلجمالية (بالريال
السعودي)

نسبة
الملكية*

عدد األسهم

القيمة االسمية
اإلجمالية (بالريال
السعودي)

نسبة
الملكية*

1

شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه 14,566,608

145,666,080

%57,124

14,556,608

145,666.080

%57,124

2

ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة

5,974,416

59,744,160

%23,429

-

-

-

3

ميدو العربية السعودية

4,658,976

46.589,760

%18،270

-

-

-

4

أسهم الخزينة**

300,000

3,000,000

%1.176

300,000

3,000,000

%1.176

5

الجمهور

-

-

-

10,633,392

106,333,920

%41.699

25,500,000

255,000,000

%100

25,500,000

255,000,000

%100

المساهم

عدد األسهم

اإلجمالي

* تم تقريب األرقام المذكورة في هذا الجدول إلى أقرب رقم صحيح.
**وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م) على إصدار أسهم خزينة لغرض استخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين حيث قامت بتحديد
فئتين من الموظفين المشاركين في برنامج أسهم الموظفين كالتالي :الفئة األولى :يتم منح أسهم الموظفين حسب اآلتي %25 )1( :تُستحق ( )vestفوراً بعد اإلدراج؛ ( %35 )2تُستحق ( )vestعند
اكتمال سنة من تاريخ اإلدراج؛ ( %40 )3تُستحق ( )vestعند اكتمال سنتين من تاريخ اإلدراج .الفئة الثانية :يتم منح  %100من أسهم الموظفين تُستحق ( )vestفوراً بعد اإلدراج .يجدر بالذكر
أنه بالنسبة للموظفين غير السعوديين غير المقيمين في المملكة ،فسيتم توزيع المكافأة عليهم نقداً (أي أنه ستقوم الشركة ببيع األسهم الممنوحة للموظفين غير السعوديين غير المقيمين في
المملكة بالنيابة عنهم بنا ًء على سعر السهم السوقي عند تاريخ بيع األسهم وتوزيع المكافأة على الموظف المعني بشكل نقدي من متحصالت البيع) (وللمزيد من المعلومات حول برنامج أسهم
الموظفين ،يرجى مراجعة القسم رقم « 11-5أسهم الموظفين» من هذه النشرة).
المصدر :الشركة

	1 2-2-2فروع ومتاجر ومستودعات الشركة
أفروع الشركة

-

لدى الشركة أربعة عشر ( )14فرعاً في مختلف مناطق المملكة تدير من خاللها متاجر دومينوز .وفيما يلي ملخص لتلك الفروع:
	  (12-2):لودجفروع الشركة
#

النشاط

رقم السجل التجاري

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الموقع

1

الدمام

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

2050042835

1424/03/23هـ (الموافق
2003/05/24م)

1444/09/20هـ (الموافق
2023/04/11م)

2

حائل

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

3350041132

1435/03/18هـ (الموافق
2014/01/19م)

1444/03/18هـ (الموافق
2022/10/14م)

3

سكاكا

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

3400118843

1441/04/08هـ (الموافق
2019/12/05م)

1444/04/08هـ (الموافق
2022/11/02م)

4

تبوك

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

3550036067

1436/05/05هـ (الموافق
2015/02/24م)

1444/05/04هـ (الموافق
2022/11/08م)

5

جدة

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

4030148608

1425/02/27هـ (الموافق
2004/04/17م)

1444/09/07هـ (الموافق
2023/03/29م)

6

رابغ القصب

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

4602005274

1436/05/03هـ (الموافق
2015/02/22م)

1444/05/03هـ (الموافق
2022/11/27م)

7

المدينة المنورة

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

4650033248

1423/10/11هـ (الموافق
2002/12/15م)

1444/09/16هـ (الموافق
2023/04/07م)
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#

النشاط

رقم السجل التجاري

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الموقع

8

ينبع

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

4700012892

1432/02/13هـ (الموافق
2011/01/17م)

1444/09/07هـ (الموافق
2023/03/29م)

9

الباحة

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

5800104935

1441/04/08هـ (الموافق
2019/12/05م)

1444/04/08هـ (الموافق
2022/11/02م)

10

أبها

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

5850234633

1439/07/10هـ (الموافق
2018/03/27م)

1444/07/10هـ (الموافق
2023/02/01م)

11

جازان

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

5900114936

1440/02/28هـ (الموافق
2018/11/06م)

1444/02/28هـ (الموافق
2022/09/24م)

12

عنيزة

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

1128181408

1440/02/28هـ (الموافق
2018/11/06م)

1444/02/28هـ (الموافق
2022/09/24م)

13

بريدة

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

1131028034

1430/02/05هـ (الموافق
2009/01/31م)

1444/09/16هـ (الموافق
2023/04/07م)

14

األحساء

محالت الوجبات السريعة
(تشمل محالت البيتزا)

2031100544

1440/03/03هـ (الموافق
2018/11/11م)

1444/03/03هـ (الموافق
2022/09/29م)

المصدر :الشركة

 -بمتاجر دومينوز بيتزا

كما في  31ديسمبر 2021م ،تدير الشركة من خالل فروعها مائتين وخمسة وسبعين ( )275متجر دومينوز في مختلف مناطق المملكة ،منها ثمانية وعشرين
( )28متجراً يديرها صاحب امتياز من الباطن في مكة المكرمة والطائف (ولمزيد من المعلومات حول اتفاقية تطوير وتشغيل متاجر دومينوز في مكة
المكرمة والطائف ،يُرجى مراجعة القسم رقم ( 2-5-12ج) «اتفاقيات تطوير وتشغيل متاجر دومينوز» من هذه النشرة).
 -جمستودعات الشركة

لدى الشركة أربعة ( )4مستودعات في مختلف مناطق المملكة .وفيما يلي ملخص لتلك المستودعات:
	  (12-3):لودجمستودعات الشركة
#

الموقع

االستخدام

1

الرياض

تحضير وتخزين األغذية

2

الرياض

تخزين المعدات

3

الرياض

الخدمات اللوجستية

4

الرياض

الخدمات اللوجستية

المصدر :الشركة

	1 2-2-3الشركات التابعة
لغرض قياس جوهرية الشركات التابعة للشركة ،قامت الشركة والمستشار المالي بمراعاة أثرها على قرار االستثمار في األوراق المالية الخاصة بالشركة
وسعرها ،ومن ذلك – على سبيل المثال ال الحصر – ما اذا كانت تشكل  %5أو أكثر من إجمالي أصول الشركة أو خصومها أو إيراداتها أو أرباحها أو
االلتزامات المحتملة على الشركة.
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أالشركات التابعة الجوهرية

-

لدى الشركة ثالث ( )3شركات تابعة جوهرية ،ويوضح الجدول التالي تفاصيل الشركات التابعة الجوهرية كما في تاريخ هذه النشرة.
	  (12-4):لودجالشركات التابعة الجوهرية
جنسية
الشركة

رقم السجل
التجاري

تاريخ التأسيس

رأس المال

ملكية الشركة المباشرة
وغير المباشرة

الشركاء اآلخرين (ان وجدوا)

1

شركة اآلمار
الغذائية
اإلمارات

اإلمارات

1051049

1430/11/27هـ (الموافق
2009/11/15م)

 300,000درهم
إماراتي

*%99

 %1إلبراهيم عبدالعزيز الج ّماز**

2

شركة اآلمار
الغذائية مصر

مصر

56466

1433/03/15هـ (الموافق
2012/02/07م)

122,000,000
جنيه مصري

*%99.45

 %0.55لشركة أوالد عبدالرحمن
رستم وشركائهم للتجارة

3

شركة إتش
إي أيه للتجارة
والخدمات
(المغرب)

المغرب

1419/07/25هـ (الموافق
1998/11/15م)

3,000,000
درهم مغربي

*%49

#

اسم الشركة
التابعة

 %50.003للعباس حكم
 %0.46لسلوى حمود
 %0.267لنبيلة حكم

 %0.267لمجدولين حكم

49875

 %0.003لشركة إنترموب ذ.م.م
 %0.003إلبراهيم عبدالعزيز
الج ّماز
 %0.003لفيليبو لوسيانو
سغاتوني

 %0.003لوليد عدلي حسن
محمد إبراهيم
* ملكية غير مباشرة من خالل شركة اآلمار م.دم.س (وللمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم رقم (3-2-12ب) «الشركات التابعة األخرى» من هذه النشرة).
** تم تسجيل هذه األسهم باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة عن الشركة ،وتعد الشركة هي المالك الفعلي لألسهم.
المصدر :الشركة

 -بالشركات التابعة األخرى

لدى الشركة ثمانية ( )8شركات تابعة أخرى غير جوهرية ،ويوضح الجدول التالي تفاصيل الشركات التابعة األخرى كما في تاريخ هذه النشرة.
	  (12-5):لودجالشركات التابعة األخرى
#

اسم الشركة
التابعة

جنسية
الشركة

رقم السجل
التجاري

تاريخ التأسيس

رأس المال

ملكية الشركة
المباشرة وغير
المباشرة

1

شركة كاجوال
بلس

المملكة

1010179745

1423/06/09هـ (الموافق
2002/08/18م)

 2,000,000ريال
سعودي

%45

 %10شركة االستثمارات الغذائية
المحدودة

2

شركة
اآلمار فودز
م.د.م.س

اإلمارات

جاي إل
تي2480-

1432/08/05هـ (الموافق
2011/07/06م)

 500,000درهم
إماراتي

%100

_

3

شركة اآلمار
الغذائية قطر

قطر

56559

1433/08/14هـ (الموافق
2012/07/04م)

 200,000ريال
قطري

%51

()1

4

شركة اآلمار
الغذائية
األردن

األردن

21025

1431/03/11هـ (الموافق
2010/02/25م)

 1,100,00دينار
أردني

%75

()2

5

شركة اآلمار
الغذائية
البحرين

البحرين

79465

1432/12/18هـ (الموافق
2011/11/14م)

 20,000دينار
بحريني

%99

()2

6

شركة اآلمار
الغذائية
لبنان

لبنان

2005253

1425/12/28هـ (الموافق
2005/02/08م)

6,166,000,000
ليرة لبنانية

%94.8
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الشركاء اآلخرين (ان وجدوا)
 %45لشركة األغذية المبتكرة

 %49لشركة لنكس مانجمنت
()3
سرفيسيز
 %20.45لشركة زهرة الياسمين إلدارة
()4
المطاعم
 %4.55ألسامة توفيق خليل هلسة

()2

 %1إلبراهيم عبدالعزيز الج ّماز

()5

 %5لمروان محمود صقر
()5
 %0.2إلبراهيم عبدالعزيز الج ّماز
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#

اسم الشركة
التابعة

جنسية
الشركة

رقم السجل
التجاري

تاريخ التأسيس

رأس المال

ملكية الشركة
المباشرة وغير
المباشرة

7

شركة اآلمار
الغذائية
()6
الكويت

الكويت

378018

1438/11/15هـ (الموافق
2017/08/07م)

 1,000دينار
كويتي

%40

()2

8

شركة اآلمار
الغذائية
عمان

سلطنة
عمان

102065

1428/05/16هـ (الموافق
2007/06/02م)

 100,000ريال
عماني

%30

()2

الشركاء اآلخرين (ان وجدوا)
 %60لشركة برجرين للتجارة العامة
()7
والمقاوالت
 %25لعبدالكريم حسن سليمان اللواتي
 %25لعلي حسن سليمان اللواتي

 %25لمنال محمد حسن سليمان
اللواتي

( )1ملكية غير مباشرة من خالل شركة اآلمار الغذائية البحرين.
( )2ملكية غير مباشرة من خالل شركة اآلمار م.دم.س.
( )3تم تسجيل هذه األسهم باسم شركة لنكس مانجمنت سرفيسيز بالوكالة عن شركة اآلمار الغذائية البحرين ،وتعد شركة اآلمار الغذائية البحرين هي المالك الفعلي لألسهم.
( )4تم تسجيل هذه األسهم باسم شركة زهرة الياسمين إلدارة المطاعم بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار فودز م.د.م.س هي المالك الفعلي لألسهم.
( )5تم تسجيل هذه األسهم باسم إبراهيم عبدالعزيز الج ّماز بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار فودز م.د.م.س هي المالك الفعلي لألسهم.
( )6ال يوجد عمليات لشركة اآلمار الغذائية الكويت.

( )7تم تسجيل هذه األسهم باسم شركة برجرين للتجارة العامة والمقاوالت بالوكالة عن شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتعد شركة اآلمار فودز م.د.م.س هي المالك الفعلي لألسهم.
المصدر :الشركة

	 12-3التراخيص الجوهرية
1 2-3-1الشركة
كما في  31ديسمبر 2021م ،تشغل الشركة مائتين وخمسة وسبعين ( )275متجراً دومينوز في المملكة (منها ثمانية وعشرين ( )28متجراً يشغلها صاحب
امتياز من الباطن في مكة المكرمة والطائف) .وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص الالزمة لمزاولة أعمالها ،والتي تتمثل في التراخيص الصادرة عن
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لكل متجر من متاجر دومينوز التي تديرها الشركة بالمملكة وكذلك الترخيص الصادر عن هيئة الغذاء والدواء
بخصوص مستودع الشركة في مدينة الرياض والذي يتم استخدامه لتحضير وتخزين األغذية .ويوضح الجدول اآلتي ملخص لتفاصيل الترخيص الصادر
عن هيئة الغذاء والدواء:
	  (12-6):لودجالتراخيص الجوهرية للشركة
#

نوع الترخيص

الجهة
المصدرة

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

1

رخصة منشأة
غذائية

هيئة الغذاء
والدواء

رخصة إلنشاء مستودع للعمل في
مجال األغذية لتخزين المواد الغذائية
الجافة وتخزين األطعمة الباردة
وتخزين المواد الغذائية المجمدة.

إس دبليو إل – 2021
إف أو 0017 -

1442/06/14هـ (الموافق
2021/01/27م)

1444/07/03هـ (الموافق
2023/01/25م)

المصدر :الشركة

يجدر بالذكر أن لدى الشركة ثالثة ( )3مستودعات أخرى ،وقد أصدرت هيئة الغذاء والدواء رخص منشأة غذائية لمؤجري مستودعين من المستودعات
التي قامت باستئجارها الشركة أما بالنسبة للمستودع الثالث ،فال يتطلب الحصول على أي رخص من هيئة الغذاء والدواء حيث أن الشركة ال تقوم
باستخدامه للعمل في مجال األغذية.
كما تحمل الشركة حال ًيا ترخيص استثمار أجنبي خدمي رقم  1020321213321بتاريخ 1432/12/25هـ (الموافق 2011/11/21م) صادر عن وزارة
االستثمار (والمعروفة سابقاً بالهيئة العامة لالستثمار) والذي ينتهي تاريخه في 1444/01/23هـ (الموافق 2022/08/21م) .وحيث أنه سيتم خالل عملية
الطرح بيع كامل أسهم كل من المساهمين البائعين ،وهم مساهمين مملوكين من مستثمرين أجانب ،سيتم إلغاء ترخيص االستثمار األجنبي للشركة بعد
إتمام عملية الطرح.
وباإلضافة إلى التراخيص الرئيسية ،حصلت الشركة على عدة شهادات فيما يخص جودة وسالمة األطعمة ،ويوضح الجدول اآلتي تفاصيل تلك الشهادات.
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	  (12-7):لودجشهادات جودة وسالمة األطعمة للشركة
#

1

نوع الترخيص
تحليل المخاطر
ونقطة المراقبة
الحرجة

الجهة
المصدرة

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

شركة كوتكنا
السعودية
المحدودة

اإلنتاج والتخزين المبرد والجاف
للمنتجات الغذائية ومواد التعبئة
والتغليف ،ونقل المنتجات
وتوزيعها في متاجر دومينوز بيتزا.

إتش /2110/103/إس
أي يو

1443/03/25هـ
(الموافق
2021/10/31م)

1446/04/27هـ
(الموافق
2024/10/30م)

المصدر :الشركة

	1 2-3-2الشركات التابعة الجوهرية
كما في  31ديسمبر 2021م ،تشغل الشركات التابعة الجوهرية سبعة وأربعين ( )47متجر دومينوز في اإلمارات وأربعة وعشرين و ( )24متجر دومينوز
في مصر وعشرين ( )20متجر دومينوز في المغرب ،كما تشغل شركة اآلمار الغذائية مصر أربعين ( )40متجر دانكن في مصر وتشغل شركة إتش إي أيه
للتجارة والخدمات (المغرب) متجرين دانكن في المغرب .باإلضافة إلى ذلك ،تشغل شركة اآلمار الغذائيو مصر مصنعين في مصر .حصلت شركة اآلمار
الغذائية اإلمارات على تراخيص البلدية التجارية لجميع متاجر دومينوز في اإلمارات .من جهة أخرى ،حصلت شركة اآلمار الغذائية مصر على التراخيص
التشغيلية لجميع متاجر دومينوز ودانكن في مصر علماً بأن سبعة ( )7تراخيص تشغيلية لمتاجر دومينوز وتسعة ( )9تراخيص تشغيلية لمتاجر دانكن
في مصر قد انتهت في السياق االعتيادي لألعمال والتي ال تزال شركة اآلمار الغذائية مصر في طور تجديدها كما في تاريخ هذه النشرة .كما حصلت
شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) على التراخيص التشغيلية لجميع متاجر دومينوز ودانكن في المغرب باستثناء الرخصة التشغيلية لمتجر
دومينوز واحد ومتجري دانكن في المغرب والتي ال تزال شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) في طور استخراجها كما في تاريخ هذه النشرة.
باإلضافة إلى ذلك ،حصلت شركة اآلمار الغذائية مصر على التراخيص الجوهرية التالية:
	  (12-8):لودجالتراخيص الجوهرية للشركات التابعة الجوهرية
#

نوع الترخيص

الجهة المصدرة

الغرض

رقم الترخيص

1

رخصة تشغيل
لمصنع أكتوبر 6

الهيئة العامة
للتنمية الصناعية
(مصر)

لممارسة أنشطة نزع مادة الكافيين
من البن وتحميص وخلط وتعبئة البن
وصنع السلع المخبوزة المعلبة وصنع
منتجات العجائن المعلبة و المجمدة

112018060600010

1439/09/22هـ
(الموافق
2018/06/06م)

ال يوجد

2

شهادة سجل صناعي
لمصنع أكتوبر 6

الهيئة العامة
للتنمية الصناعية
(مصر)

شهادة سجل صناعي

1997/25966

1441/06/10هـ
(الموافق
2020/02/04م)

1444/02/08هـ
(الموافق
2022/09/04م)

3

رخصة تشغيل
لمصنع اإلسكندرية

الهيئة العامة
للتنمية الصناعية
(مصر)

لممارسة أنشطة صنع العجائن
المجمدة والمعلبة.

121032202012351

1442/08/15هـ
(الموافق
2021/03/28م)

ال يوجد

4

شهادة امتثال

بلدية عين عتيق
(المغرب)

امتثال مركز اإلنتاج واللوجستيات
لدومينوز بيتزا الواقع في عين عتيق
مع المخططات

 2010/10إس جي.إس
يو

1420/08/24هـ
(الموافق
2010/11/05م)

ال يوجد

5

شهادة نظافة

المكتب الوطني
للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية
(المغرب)

تخزين مواد غذائية

1436/02/12هـ
(الموافق
2014/12/04م)

ال يوجد

6

شهادة نظافة

المكتب الوطني
للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية
(المغرب)

تخزين مواد غذائية

1436/10/06هـ
(الموافق
2015/07/22م)

ال يوجد

إي إس14 .22 .3 .

إي إس15 .20 .3 .

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

المصدر :الشركة
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	 12-4ملخص النظام األساس للشركة
1 2-4-1أغراض الشركة ومدتها ومركزها الرئيسي
-

أأغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
 1المطاعم مع الخدمة. 2أنشطة الوجبات السريعة ،يشمل محالت البيتزا. -بمدة الشركة

مدة الشركة تسعة وتسعين سنة ( )99ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بالموافقة على تحويل الشركة .ويمكن إطالة مدة الشركة بقرار
تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.
 -جالمركز الرئيسي للشركة

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها وال
يجوز نقل المركز الرئيسي للشركة إلى مدينة أخرى إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجهات الرسمية
المختصة.
 -دالمشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة ال يقل رأس مالها عن خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي) ،كما يجوز
لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية
المحدودة أو أن تكون لها مصلحة فيها وأن تدمجها معها أو تشتريها ،وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن مع إبالغ
الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.
	1 2-4-2الشؤون اإلدارية واإلشرافية للشركة ولجانها الرقابية
-

أتكوين مجلس اإلدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة ( )7أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث ( )3سنوات .ويعين مجلس اإلدارة بناء
على قرار منه رئيساً لمجلس اإلدارة ونائباً لرئيس مجلس اإلدارة.
 -بانتهاء عضوية مجلس اإلدارة

تنتهي عضوية عضو المجلس بانتهاء مدتها الواردة في المادة التاسعة عشر ( )19من النظام األساس للشركة أو باستقالة العضو أو وفاته أو إدانته بجريمة
مخلة بالشرف واألمانة ،أو اذا حكم بإفالسه ،أو بانتهاء صالحية العضو لعضوية المجلس وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة ،كما يجوز للجمعية
العامة بناء على توصية من المجلس إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور ثالثة ( )3اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع ،ويجوز
للجمعية العامة في كل وقت عزل بعض أو جميع أعضاء مجلس اإلدارة وذلك دون اإلخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع
العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ،ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما
يترتب على االعتزال من أضرار.
 -جالمركز الشاغر في مجلس اإلدارة

إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء السنة جاز لمجلس اإلدارة أن يعين مؤقتاً عضواً آخر في المركز الشاغر على أن يتم تبليغ الجهة المختصة خالل
خمسة ( )5أيام من تاريخ التعيين ،وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ،واذا هبط عدد
أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية خالل ستين ( )60يوماً لتعيين العدد الالزم من األعضاء.
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 -دصالحيات مجلس اإلدارة

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها ،وله
على سبيل المثال ال الحصر:
 أالقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة نيابة عن الشركة و/أو قبول االستئناف ضد األحكام،وقبض ما يحصل من تنفيذ األحكام.
 بالدخول في المناقصات والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة أنواع العقود واالتفاقيات والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقودتأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالت عقود تأسيس الشركات التي تكون الشركة شريكة فيها وقرارات التعديل والتي
تشمل دون حصر رفع أو تخفيض رأس المال وبنود اإلدارة وتحويل الكيان القانوني ،والتوقيع على القرارات التي تعدل تلك االتفاقيات وعقود
التأسيس والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية.
 جالتوقيع على اتفاقيات القروض والتنازل عن األولوية في سداد ديون الشركة ،وإصدار كفالة التزامات لآلخرين ومنح كافة الضمانات والتعويضاتوإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة.
 دالبيع والشراء وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير. هفتح وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية وفتح خطابات االعتماد ،والقبض والدفع والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضماناتالمصرفية والتوقيع على كافة األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية.
 وتعيين الموظفين والعمال وعزلهم واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد واجباتهم ومرتباتهم. زإقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانياتها السنوية. حبيع أو رهن عقارات الشركة وأصولها. طإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم مع مراعاة كون اإلبراء حق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه. يعقد القروض والتسهيالت االئتمانية مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها. كتعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وعزلهم من الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراجاإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنازل عنها.
 لتنفيذ أنشطة استثمارية تشمل االستثمار في أدوات استثمارية متعددة وفتح الحسابات االستثمارية لدى الشركات المالية واالستثمار فياألوراق المالية والصناديق االستثمارية وبيع وشراء األسهم والمساهمة في االكتتابات ،باإلضافة إلى استخدام فائض الشركة النقدي تحقيقاً
ألنشطتها االستثمارية.

يكون لمجلس اإلدارة في حدود اختصاصه أن يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة.
 -هرئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر

يعين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وفقاً للمادة الرابعة والعشرين ( )24من النظام األساس للشركة ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي
منصب تنفيذي آخر بالشركة ،وال يكون لرئيس مجلس اإلدارة صوت مرجح.
كما يجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً.
ويكون للرئيس صالحية دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس والجمعيات العامة للمساهمين وتمثيل الشركة في عالقتها مع الغير وأمام
القضاء والجهات الحكومية وكاتب العدل والمحاكم ولجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجان فض المنازعات باختالف أنواعها وهيئات التحكيم
والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها ،وإصدار الوكاالت الشرعية
وتعيين الوكالء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح واإلقرار والتحكيم وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشركة مع
مراعاة الحاالت التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة خطية من مجلس اإلدارة الخطية.
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ويختص أيضا رئيس المجلس ،دون حصر ،باألمور التالية:
 أتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة. ب تمثيل الشركة أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية لفض النزاعاتالعمالية ولجان األوراق التجارية ولجنة الفصل في منازعات األوراق المالية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية
وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها وبيوت المال وكافة صناديق
ومؤسسات التمويل الحكومية بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها.
 جالتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقتهاوالتي تشمل دون حصر رفع أو تخفيض رأس المال وبنود اإلدارة وتحويل الكيان القانوني والتوقيع على االتفاقيات والصكوك واإلفراغ أمام
كتاب العدل والجهات الرسمية واتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات
والكفاالت والرهون وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة الخطية.
 دالبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع والدخول في المناقصات .وذلك بعد الحصول علىموافقة مجلس اإلدارة الخطية.
 هفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة األوراق التجارية وذلك وفق تعليمات وتفويضمجلس اإلدارة.
يحدد مجلس اإلدارة ،وفقا لتقديره وبقرار يصدر عنه ،المكافآت الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب في حال تعيينه ويحدد
مجلس اإلدارة اختصاصات العضو المنتدب.
على المجلس أن يعين أمين سر لمجلس اإلدارة وأن يحدد صالحيات ومسؤوليات ومكافآت أمين السر بموجب قرار مجلس إدارة.
ال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر (إذا كان عضواً في مجلس اإلدارة) عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ،ويجوز
إعادة تعيينهم.
ويجوز لرئيس المجلس تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بصالحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو بالقيام بعمل وأعمال معينة وذلك بعد
الحصول على موافقة مجلس اإلدارة الخطية ،وله إلغاء التفويض أو التوكيل جزئ ًيا أو كل ًيا.
ويتمتع رئيس المجلس باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة ،وعليه تنفيذ تلك التعليمات التي يوجهها مجلس اإلدارة.
 -ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تكون مكافآت مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه نظام الشركات ووفقاً لألنظمة السارية ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة
العادية على بيان لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك.
-

زاجتماعات مجلس اإلدارة

يجتمع المجلس بشكل ربع سنوي بحد أدنى أربع ( )4مرات في السنة بدعوة من رئيسه ،وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو
الفاكس أو البريد اإللكتروني ،ومع ذلك ،يجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك أي من األعضاء على أن يتم ذلك
بناء على إخطار مسبق ال يقل عن خمسة ( )5أيام عمل.
يجوز عقد اجتماعات المجلس عن طريق الهاتف أو أي وسيلة الكترونية أخرى تسمح لألعضاء الحاضرين أن يكونوا مسموعين من األعضاء اآلخرين الحاضرين.
مالم يتم اإلخطار بخالف ذلك فإن للرئيس أن يعتبر (من أجل تحديد النصاب) بأن أي عضو مشارك عن طريق الهاتف أو عن طريق وسيلة إلكترونية
أخرى حاضراً طيلة انعقاد االجتماع.
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 -حنصاب اجتماع مجلس اإلدارة

ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره أغلبية األعضاء على األقل ،وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس
يتعين أن تكون اإلنابة طبقا للضوابط التالية:
 1ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك االجتماع. 2أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة إلى الشركة وبشأن اجتماع محدد. 3ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.وإذا لم يكتمل النصاب الجتماع تمت الدعوة إليه حسب األصول ،فإنه يتوجب تأجيل هذا االجتماع لسبعة ( )7أيام ،على أن ينعقد االجتماع المؤجل في
ذات الوقت والمكان المحددين لالجتماع المؤجل أو في أي وقت ومكان آخر يتفق عليه الرئيس ويكون االجتماع الثاني صحيحاً بحضور أغلبية األعضاء.
تصدر قرارات مجلس اإلدارة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع .ولمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير في األمور
العاجلة عن طريق عرضها على كافة األعضاء متفرقين مالم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها ،وتعرض هذه القرارات على مجلس
اإلدارة في أول اجتماع تال لها.
 -طمداوالت االجتماعات

تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر توزع على كافة أعضاء المجلس ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر بعد التصديق عليها من المجلس وذلك
بتوقيع جميع األعضاء الحاضرين على إحدى نسخ المحضر ،وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر وأعضاء مجلس
اإلدارة الحاضرين ،ويتم إثبات حضور أعضاء المجلس بكشف يوقع عليه الحضور.
 -يلجنة المراجعة

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ،ال يقل عدد أعضاءها
عن ثالثة ( )3أعضاء وال يزيد عن خمسة ( )5أعضاء.
وتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ولها في سبيل ذلك االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،كما يجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة ً
عماًل أو تعرضت الشركة
ألضرار أو خسائر جسيمة.
 -كنصاب اجتماع لجنة المراجعة

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس اللجنة.
 -لمسؤوليات لجنة المراجعة

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات وإبداء رأيها بها ،وكذلك عليها إعداد تقرير عن مدى
كفاية نظام الرقابة الداخلية وما قامت به من أعمال في حدود اختصاصها ،وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة
الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة ( )10أيام على األقل ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
 -متعيين مراجع الحسابات

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة سنوياً وتحدد مكافآته ويجوز لها إعادة تعيينه بما يتفق
مع التعليمات والقرارات الصادرة من الجهة المختصة في هذا الصدد ،على أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس ( )5سنوات متصلة ،ويجوز لمن استنفذ
هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين ( )2من تاريخ انتهاء مدته.
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 -ناالطالع على السجالت

لمراجع الحسابات في كل وقت الحق في:
•االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق؛
•أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها؛ و
•أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.
وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه ،وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة،
فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات ،وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.
 -سالسنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في  ٣١ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية األولى بعد التحويل وتنتهي في  ٣١ديسمبر من
السنة الميالدية التالية.
 -عالوثائق المالية

 1على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة الماليةالمنقضية ،ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح الصافية .ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل
الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين ( )45يوماً على األقل.
 2يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه مجلس اإلدارة بالتوقيع ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المشار إليها في الفقرة( ،)1وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين ()21
يوماً على األقل.
 3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة ،وتقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجع الحسابات ،مالم تنشر في جريدةيومية توزع في مركز الشركة الرئيس .وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الجهة المختصة ،وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
بخمسة عشر ( )15يوماً على األقل.

 4على مجلس اإلدارة خالل ثالثين ( )30يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على القوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجعالحسابات وتقرير لجنة المراجعة أن يودع صوراً من الوثائق المذكورة لدى الجهة المختصة.
 -فالموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت

ينبغي تعديل النظام األساس للشركة لتعديل حقوق وآلية التصويت في الجمعيات العامة للشركة .وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام
األساس حسب أحكام المادة ثالثين ( )30من النظام األساس .وال تنعقد الجمعية العامة غير العادية إال بحضور مساهمين يمثلون  %50على األقل .وفي
حال عدم حضور هذه النسبة في أول اجتماع تمت الدعوة له فتنعقد الجمعية العامة غير العادية في االجتماع الثاني بالنسبة الحاضرة شرط أال تقل عن
ربع رأس المال على األقل .وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في
المادة الواحدة والثالثين ( )31من النظام األساس للشركة ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل النظام األساس بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع.
	1 2-4-3الحقوق والقيود المتعلقة باألوراق المالية
-

أرأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة بمبلغ مائتين وخمسة وخمسين مليون ( )255,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ()25,500,000
سهماً عادياً متساوية القيمة ،بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم ،منها خمسمائة ألف ( )500.000سهماً عادياً نقدياً وخمسة وعشرين
مليون ( )25,000,000سهماً عادياً عينياً.
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 -باالكتتاب في األسهم

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة خمسة وعشرين مليوناً وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً مدفوعة بالكامل ،وقيمتها االسمية
اإلجمالية مائتين وخمسة وخمسين مليون ( )255,000,000ريال سعودي ،وقد تم الوفاء بكامل رأس مال الشركة البالغ مائتين واثنين وخمسين مليون
( )252,000,000ريال سعودي قبل زيادة رأس المال ،أما الزيادة في رأس المال ومقدارها ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي فتم الوفاء بها كاملة
عن طريق تحويل مبلغ ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة وذلك وفقاً لشهادة مراقب الحسابات الصادرة بتاريخ
1443/02/20هـ (الموافق 2021/09/27م).
 -جعدم سداد قيمة أسهم الزيادة

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ،وإذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ،جاز لمجلس اإلدارة
بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع األسهم في مزاد علني وفقاً للضوابط التي تحددها الجهات المختصة،
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضا ًفا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة ،وتستوفي
الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم ،فإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي
من جميع أموال المساهم ،وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر بوقوع البيع مع بيان اسم المالك
الجديد في سجل المساهمين.
 -دسجل المساهمين

يتم تداول األسهم االسمية بالقيد في سجل للمساهمين يتضمن أسماءهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر
بهذا القيد على كل سهم.
وال يعتد بنقل ملكية األسهم في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور ،أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام اآللي
لمعلومات األسهم.
ويفيد االكتتاب في األسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا ألحكام النظام األساس
للشركة سواء كان حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات أو مخالفاً لها.
 -هتداول األسهم

األسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها وفقاً لنظام الشركات واستثناء من ذلك ال يجوز تداول األسهم التي يملكها المساهمون المؤسسون في الشركة عند
التحول قبل نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر ( )12شهراً من تاريخ قرار الموافقة الوزارية على تحويل الشركة.
وتسري هذه األحكام على ما يملكه المساهمون المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر ،وذلك بالنسبة للمدة المتبقية من هذه الفترة.
ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم من أحد المساهمين المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المساهمين المؤسسين في حالة
وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين.
 -وتوزيع األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
 1يجنب  ٪١٠من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور %30من رأس المال.
 2للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ،تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أوأغراض معينة ،وال يجوز أن يستخدم االحتياطي االتفاقي إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية ،ويجوز أن يكون االحتياطي االتفاقي غير
مخصصاً لغرض معين وفي هذه الحالة يجوز للجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح مجلس اإلدارة – أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع
على الشركة والمساهمين.
3 -يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بشرط أال يقل عن  ٪٥بالمائة من رأس المال المدفوع.

4 -يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
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-

زسداد األرباح

تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ،ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون
أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق ،ويكون الدفع في المكان والمواعيد التي يحددها
مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة.
 -حعدم توزيع األرباح

في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المشار إليها في المادة الثامنة عشرة ()18
من نظام الشركة األساس ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة ،وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من األرباح لمدة ثالث سنوات متتالية فإنه
يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم المنعقدة طبقا ألحكام المادة ( )٨٩من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة
للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من
دفع كامل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم في السنوات السابقة.
 -طدعوى المسؤولية

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به
بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زالت قائمة كما يجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
	1 2-4-4تعديل حقوق األسهم أو فئاتها
-

أاألسهم الممتازة

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ،طبقاً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن
تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات
العامة للمساهمين وترتب هذه األسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب
االحتياطي النظامي.
 -بإصدار األسهم

تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول وال يجوز لها أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة ،وفي هذه
الحالة األخيرة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين ،والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة
الشركة فإذا تملك السهم أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص
مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
 -جشراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ،وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات
المساهمين .ويجوز للشركة القيام بشراء أسهمها لغرض تخصيصها لموظفيها ضمن برنامج أسهم الموظفين ووفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة
المختصة .ويجوز أيضا للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
 -دزيادة رأس المال

 1يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد التثبت من الجدوى االقتصادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بأحد الطرقالمنصوص علها في المادة الثامنة والثالثين بعد المائة ( )138من نظام الشركات بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة
ما يقضي به نظام الشركات ،مع األخذ باالعتبار أنه ال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال
يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها.
 2ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين األصليين أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدةيومية أو بإخطارهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته ونهايته ،ويبدي كل مساهم رغبته
في استعمال حقه في األولوية من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم في االكتتاب في األسهم
الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
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 3كذلك يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاءاألولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
 4وتوزع تلك األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولويةالناتجة من زيادة رأس المال بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة
حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال على
أن ال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير مالم تقرر الجمعية العامة غير العادية
على غير ذلك.
 -هتخفيض رأس المال

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على مبررات مقبولة تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ،وال
يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة
ما يقضي به نظام الشركات ويبين القرار طريقة التخفيض ،واذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء
اعتراضاتهم عليه خالل ستين ( )60يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة ،فإذا
اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً
للوفاء به إذا كان آج ً
ال.
	1 2-4-5الجمعيات العامة
-

أحضور الجمعيات

الجمعية العامة العادية وغير العادية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ،وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة ،ولكل
مساهم حق حضور الجمعية العامة ،باألصالة أو النيابة ،وللمساهم أن يوكل عنه كتابة شخصا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في
حضور الجمعية العامة.
 -باختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور األخرى المتعلقة بالشركة ،وتنعقد مرة على
األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
 -جاختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً ،ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة
في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية العادية.
 -ددعوة الجمعيات العامة

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو
لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل  %5من رأس المال على األقل ،ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا لم يقم المجلس
بدعوة الجمعية خالل ثالثين ( )30يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات ،كما يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية وكذلك يجوز
لعدد من المساهمين يمثل  %2من رأس المال أن يتقدم بطلب دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد إلى الجهة المختصة وذلك في الحاالت التي تحددها
المادة التسعون من نظام الشركات.
تنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المدينة التي بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين
( )21يوماً على األقل وتشمل الدعوة على جدول األعمال ،ومع ذلك فيجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة إلى جميع المساهمين في الميعاد المذكور بخطابات
مسجلة فقط ،وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الجهة المختصة خالل المدة المحددة للنشر.
 -هسجل حضور الجمعيات

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسماءهم في مركز الشركة الرئيسي أو في مكان انعقاد الجمعية العامة قبل
الوقت المحدد النعقاد الجمعية ،ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي
في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة االطالع على هذا الكشف.
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 -ونصاب الجمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع
األول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين ( )30يوما التالية لالجتماع السابق ،وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثالثة
والثالثون ( )33من النظام األساس للشركة ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا بحضور أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.
-

زنصاب الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع
األول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة الخامسة والثالثين ( )35من النظام األساس للشركة ،ويكون االجتماع
الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل ،وإذا لم يتوفر النصاب في االجتماع الثاني ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ويكون
االجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
 -حالتصويت في الجمعيات

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة ،وتحسب األصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على أساس صوت
واحد لكل سهم ممثل في االجتماع ،ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن
مدة إدارتهم أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.
 -طقرارات الجمعيات

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة  %50من األسهم الممثلة في االجتماع.
كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة أغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو
بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحاً

إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
 -يالمناقشة في الجمعيات

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات.
ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر ،وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله
غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
 -كرئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائب الرئيس أو من ينتدبه مجلس اإلدارة في حالة غيابهم ويعين الرئيس أمين سر لالجتماع وجامعاً
لألصوات ،ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد
األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع ،وتدون
المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.
	1 2-4-6التصفية وحل الشركة
-

أخسائر الشركة

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال في أي وقت خالل السنة المالية وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ
رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة – خالل خمسة عشر ( )15يوماً من علمه بذلك
– دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين ( )45يوماً من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه
وفقاً ألحكام نظام الشركات والنظام األساس للشركة وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع ،أو حلها
قبل أجلها المعين بالمادة ( )٦من النظام األساس للشركة .تعد الشركة منتهية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة
أعاله ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل
زيادة رأس المال خالل تسعين ( )90يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
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 -بحل الشركة وتصفيتها

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ،ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين مصفي أو أكثر وتحديد صالحيتهم وأتعابهم والقيود المفروضة على هذه الصالحيات والمدة
الزمنية الالزمة للتصفية ،ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس ( )5سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي ،وتنتهي سلطة
مجلس اإلدارة بحل الشركة ،ومع ذلك يستمر قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفي ،وتبقى جمعيات
المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

	 12-5االتفاقيات الجوهرية
أبرمت الشركة والشركات التابعة الجوهرية عدداً من العقود الجوهرية مع أطراف متعددة .ويوضح هذا القسم ملخص العقود التي يعتقد أعضاء مجلس
إدارة الشركة بأنها جوهرية فيما يتعلق بأعمال الشركة أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب في أسهم الطرح .إن ملخص العقود والعقود المشار
إليها أدناه ال يشمل جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدي ً
ال عن الشروط واألحكام الواردة في تلك العقود.
1 2-5-1اتفاقيات االمتياز التجاري
-

أاتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية

سبق وأن أبرمت الشركة كل من اتفاقيات االمتياز التالية:
 1اتفاقية امتياز رئيسية المبرمة ما بين الشركة ومانح االمتياز الرئيسي لدومينوز (شركة دومينوز بيتزا الدولية لالمتياز التجاري بي.في) بتاريخ1432/08/05هـ (الموافق 2011/07/07م) ،وتم التنازل عنها من قبل شركة دومينوز بيتزا أوفرسيز فرانشايزنق إلى مانح االمتياز الرئيسي
لدومينوز بتاريخ 1433/04/22هـ (الموافق 2012/03/15م) وذلك فيما يتعلق بمنح الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل – ومنح امتيازات
من الباطن لتطوير وتشغيل – متاجر دومينوز في المملكة (ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية للمملكة المنتهية»).
 2اتفاقية امتياز رئيسية المبرمة ما بين شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وهي شركة إماراتية مملوكة بالكامل بشكل مباشر من قبل الشركة ،مع شركةدومينوز بيتزا الدولية لالمتياز التجاري بي.في بتاريخ 1433/01/04هـ (الموافق 2011/08/29م) ،والتي تم التنازل عنها من قبل شركة دومينوز
بيتزا الدولية لالمتياز التجاري بي.في لصالح مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بتاريخ 1433/22/04هـ (الموافق 2012/03/15م) ،وذلك فيما
يتعلق بمنح شركة اآلمار فودز م.د.م.س الحق الحصري في تطوير وتشغيل – ومنح امتيازات من الباطن لتطوير وتشغيل – متاجر دومينوز في
البحرين والكويت وعمان وقطر واإلمارات وتونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر واليمن وسوريا واألردن ولبنان والعراق وباكستان (ويشار
إليها فيما يلي بـ «اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان المنتهية»).
ومن ثم ،قامت الشركة بإبرام اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية مع مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بتاريخ 1443/06/28هـ (الموافق 2022/01/31م).
تُنهي اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية كل من اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية للمملكة المنتهية واتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية لمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وباكستان المنتهية .مع ذلك ،تظل أي التزامات أو ادعاءات قد نشأت بموجب تلك االتفاقيات ،أو بموجب شروطها ،قائمة ،بما في ذلك،
على سبيل المثال ال الحصر ،التزامات الشركة أو شركة اآلمار فودز م.د.م.س للسداد والتعويض بموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية للمملكة
المنتهية واتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان المنتهية ،وذلك وف ًقا لشروط خطاب اإلنهاء الموقع بتاريخ
1443/06/28هـ (الموافق 2022/01/31م).
تمنح اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية الشركة الحصري في تطوير وتشغيل – ومنح امتيازات من الباطن لتطوير وتشغيل – متاجر دومينوز في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (والتي تشمل المملكة والبحرين والكويت وعمان وقطر واإلمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر والمغرب وليبيا
ومصر واليمن واألردن ولبنان والعراق وباكستان) .تنص اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية على أن يخضع موعد تطوير وتشغيل متاجر دومينوز بيتزا ،التي
لم يتم تطويرها بعد من قبل الشركة ،في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان لموافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز.
ترخيصا الستخدام – والتعاقد من الباطن لترخيص استخدام – أنظمة دومينوز والعالمة التجارية
كما تمنح اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية الشركة
ً
لـ«دومينوز بيتزا» وغير ذلك من عالمات تجارية المسجلة لشركة دومينوز أي بي هولدر المحدودة في تشغيل متاجر دومينوز بيتزا في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وباكستان طوال مدة االتفاقية.
وبموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يجوز للشركة أن تنشئ كيا ًنا قانون ًيا مستق ً
ال المتالك وتشغيل متاجر دومينوز بيتزا في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وباكستان .ويجب أن يكون كل كيان معتمد مملو ًكا بشكل بكامل من قبل الشركة ،باإلضافة إلى كون الشركة تسيطر عليه .وعند تشكيل كيان
معتمد ،يجب على الكيان المعتمد أن يبرم اتفاق ضم وف ًقا للمنوذج الموضح في اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية .تعد الشركة وكل كيان معتمد مسؤوالً
بالتضامن والتكافل أمام مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز والشركات التابعة له عن جميع االلتزامات بموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،بما في ذلك
جميع المدفوعات المستحقة لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز والشركات التابعة له.

253

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

1 -مدة االتفاقية والتجديد

تعد اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية سارية ابتدا ًء من تاريخ إبرام االتفاقية ،وتنتهي في أي من اآلتي ،أيهما األسبق )1( :تاريخ انتهاء صالحية أو إنهاء
جميع اتفاقيات امتياز المتاجر واتفاقيات تطوير وتشغيل متاجر دومينوز المبرمة بين الشركة وأصحاب االمتياز من الباطن ،حسبما ينطبق ،وف ًقا التفاقية
امتياز دومينوز الرئيسية؛ أو ( )2خمسة عشر ( )15عا ًما من تاريخ سريان االتفاقية (أي بتاريخ 1458/12/14هـ (الموافق 2037/01/31م).
يتم تجديد اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية لمدة عشر ( )10سنوات إضافية بعد انتهاء المدة األولية ما لم تقدم الشركة إشعا ًرا كتاب ًيا لمانح االمتياز
الرئيسي لدومينوز برغبتها في عدم تجديد اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية خالل مدة ال تقل عن ستة ( )6أشهر وال تزيد عن اثنى عشر ( )12شه ًرا
قبل انتهاء المدة األولية ،شريطة أن )1( :ال تكون الشركة في حالة إخالل جوهري بموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية أو أي اتفاقيات أخرى مبرمة
بينها وبين مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ،وال توضح اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية تعريفاً لإلخالل الجوهري ،وقد امتثلت الشركة بشكل جوهري
ألحكام هذه االتفاقيات خالل مدة سريانها؛ و( )2تكون الشركة قد أوفت بجميع االلتزامات المالية المستحقة عليها تجاه مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز
وشركاتها ذات الصلة إلى تاريخ ممارسة الخيار ،وأن ال تكون الشركة قد تخلفت بشكل متكرر عن الوفاء بهذه االلتزامات طوال مدة االتفاقية؛ و( )3يتم
االتفاق بين الطرفين على خطة توسع خالل مدة االتفاقية المجددة .وقد تنص االتفاقية المجددة على رسوم أعلى ونفقات أكبر وقد تحتوي على شروط
تختلف جوهر ًيا عن اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية.
2 -منح حقوق التطوير

يوافق مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ،وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،على منح الشركة الحق في إنشاء مجمعات مملوكة ويتم تشغلها من قبل
الشركة لغرض توريد المنتجات الغذائية والمكونات ومنتجات المشروبات واإلمدادات األخرى والمواد للبيع للمستهلكين ،لجميع متاجر دومينوز بيتزا في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان بشرط أن يدخل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز والشركة في اتفاقية تعاون نموذجية.
تقر الشركة وتضمن أن الملحق «و» المرفق باتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية والتي تتضمن قائمة صحيحة ودقيقة لمحالت دومينوز بيتزا الحالية التي
تديرها الشركة وأصحاب االمتياز من الباطن في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان وف ًقا التفاقيات امتياز المتجر سارية.
3 -بند التوسع

وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يجب أن تحافظ الشركة على عملياتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان وف ًقا لبند التوسع
المنصوص عليه في اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية .يجب على الشركة في جميع األوقات خالل مدة االتفاقية أن تبذل قصارى جهدها لتطوير وتعزيز
أنظمة دومينوز وعالماتها التجارية داخل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان .وف ًقا لبند التوسع المذكور ،يتعين أن تبلغ أعداد متاجر دومينوز
التي يتم فتحها وإدارتها من قبل الشركة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (سواء بشكل مباشر أو من خالل أصحاب االمتياز من الباطن)
ألف ومائتين وخمسين ( )1,250متجر من متاجر دومينوز على األقل بحلول انتهاء مدة اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية.
وألغراض استيفاء بند التوسع ،يتم األخذ باالعتبار متاجر دومينوز بيتزا التي تعمل وف ًقا لمعايير التشغيل الخاصة بدومينوز والتي أمضت ما ال يقل عن
ستة ( )6أشهر من كل سنة مفتوحة ومشغلة .ويتفق الطرفان على التفاوض بحسن نية بشأن أي بند مستقبلي للتوسع بقصد الحفاظ على دور قيادي في
السوق من حيث الحصة السوقية النسبية في قطاع توصيل البيتزا وتقديمها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
4 -فتح وتشغيل متاجر دومينوز

وفقاً التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يجب على الشركة الحصول على موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز المسبقة على النحو المنصوص عليه في
اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية قبل فتح – أو منح أي شخص الحق في فتح – أي من متاجر دومينوز بيتزا .إضاف ًة إلى ذلك ،يجب على الشركة قبل فتح
أي من متاجر دومينوز بيتزا أن تقوم بإبرام اتفاقية امتياز للمتجر ذو الصلة وف ًقا للنموذج المحدد في اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،بين مانح االمتياز
الرئيسي لدومينوز والشركة أو الشركة التابعة لها أو القسم الذي سيشغل متجر دومينوز بيتزا ذي الصلة.
وفقاً التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،تظل جميع اتفاقيات االمتياز من الباطن التي أبرمتها الشركة وشركة اآلمار فودز م.د.م.س خالل مدة اتفاقية امتياز
دومينوز الرئيسية للمملكة المنتهية واتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان المنتهية سارية المفعول ونافذة،
وذلك بعد أن تم التنازل عنها للشركة بالتزامن مع إبرام اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية .ومع ذلك ،لن يتم التنازل عن جميع اتفاقيات االمتياز من الباطن
التي أبرمتها شركة اآلمار فودز م.د.م.س للشركة فيما يتعلق بكل متجر من متاجر دومينوز بيتزا والتي يجب على شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،بصفته كيا ًنا
معتمدًا ،امتالكه وتطويره وتشغيله بشكل مباشر أو من خالل أصحاب االمتياز من الباطن في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز إنهاء هذه االتفاقية في حالة عدم قيام الشركة بتوقيع أي من المستندات
المطلوبة بموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية بشكل صحيح أو فيما يتعلق بتشغيل أي متجر دومينوز بيتزا أو إذا كان ذلك ضرور ًيا لتنفيذ بشكل
صحيح أو نفاذ أي من بنود اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ولم تقوم الشركة في تصحيح هذا اإلخالل في غضون ثالثين ( )30يو ًما بعد تسليم إشعار
كتابي إلى الشركة.
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5 -اتفاقيات االمتياز من الباطن

بموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يجوز للشركة الدخول في اتفاقيات لفتح وتشغيل متاجر دومينوز وف ًقا لشروط اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية
وبعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز .ويجب على كل صاحب االمتياز من الباطن توقيع اتفاقية االمتياز من
الباطن بالشكل المنصوص عليه في اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية .يجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز وف ًقا لتقديره المطلق الموافقة على جميع
أصحاب االمتياز من الباطن وكل من متاجر دومينوز بيتزا التي يتم فتحها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان .وفي حال قامت الشركة،
وف ًقا لرأي مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ،بإبرام مثل هذه الترتيبات على نحو ال يتوافق مع شروط اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يجب على األطراف
الدخول في مناقشات بحسن نية لمدة ثالثين ( )30يو ًما بهدف الحصول على موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز على الترتيبات .إذا لم يتم منح
مثل هذه الموافقة في نهاية فترة الثالثين ( )30يوم ،يجب على الشركة إنهاء اتفاقية تطوير المنطقة ذات الصلة مع الحاصل على االمتياز من الباطن،
ويكون هذا اإلنهاء على نفقة الشركة وتكلفتها المنفردة .ويجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز إنهاء اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية في حال عدم قيام
الشركة بإنهاء اتفاقية تطوير المنطقة ذات الصلة في غضون تسعين ( )90يوماً من تاريخ استالم طلب مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز الكتابي إلنهاء
اتفاقية تطوير المنطقة (ولمزيد من المعلومات عن اتفاقيات تطوير وتشغيل متاجر دومينوز ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 2-5-12اتفاقيات أخرى متعلقة
باالمتياز» من هذه النشرة).
6 -رسوم امتياز المتاجر

 أرسوم فتح المتاجروفقاً التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،عند فتح أي متجر دومينوز جديد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (سواء من قبل الشركة أو
صاحب االمتياز من الباطن) ،يجب على الشركة أن تدفع لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز رسوم فتح متجر غير قابلة لالسترداد بالقيمة المحددة في
االتفاقية ،وذلك في أقرب وقت ممكن عمل ًيا بعد توقيع اتفاقية امتياز المتجر ذو العالقة .وفي حال قررت الشركة منح امتياز من الباطن لمتجر دومينوز
داخل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،فال يسمح للشركة بأن تفرض رسوم امتياز من الباطن لكل متجر دومينوز تزيد عن المبلغ المحدد
لذلك في االتفاقية.
 برسوم عوائد االمتيازيجب على الشركة أن تدفع لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز رسوم عوائد امتياز مستمرة تساوي نسب مئوية معينة من مبيعات جميع متاجر دومينوز التي
تفتتحها الشركة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ومن مبيعات جميع متاجر دومينوز المفتوحة من قبل أصحاب االمتياز من الباطن
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان والتي تتراوح نسبتها بنا ًء على عدد متاجر دومينوز المفتتحة ،كما تختلف رسوم عوائد االمتياز عن
متاجر دومينوز المفتتحة في المملكة عن رسوم عوائد االمتياز عن متاجر دومينوز المفتتحة في الدول األخرى من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وباكستان .وتدفع هذه الرسوم خالل األيام الثالثة ( )3األولى من كل فترة أربعة ( )4أسابيع على المبيعات لفترة األربعة ( )4أسابيع السابقة.
وفي حال فرضت الشركة على صاحب االمتياز من الباطن عوائد امتياز تزيد عن النسب المئوية من المبيعات المتفق عليها بين الشركة وصاحب االمتياز
من الباطن ،يتم تقاسم هذا الفائض بالتساوي بين مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز والشركة .ويجب سداد جميع المبالغ المستحقة على الشركة لمانح
االمتياز الرئيسي لدومينوز بموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية فو ًرا عند الطلب وتتحمل الشركة فائدة تفرض من تاريخ االستحقاق إلى تاريخ الدفع
بالمعدل المتفق عليه في االتفاقية ،في حال عدم وجود اتفاق بخالف ذلك وإلى حد سماح ذلك تحت األنظمة واجبة التطبيق.
7 -االلتزامات الجوهرية

 أاإلعالناتقبل استخدام أي مواد إعالنية أو ترويجية ،يجب أن تقدم الشركة إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز خططها اإلعالنية لمتاجر دومينوز للحصول على
موافقتها .وعالو ًة على ذلك ،يجب على الشركة بذل جهود معقولة للتأكد من أن سياسات وممارسات الدعاية لمتاجر دومينوز متوافقة بشكل عام مع
ممارسات إعالن مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز مع مراعاة القواعد والممارسات المتبعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
 بالتزامات اإلفصاحعند إبرام أي عقد أو في حال نقل أي ملكية في الشركة أو عند طلب مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز الخطي ،يجب على الشركة تزويد مانح االمتياز
الرئيسي لدومينوز بمستندات تبين اسم كل شخص يملك  %10أو أكثر من رأس مال الشركة وتزويده بنسخ المستندات التأسيسية الخاصة بالشركة التي
تثبت أن الشركة مؤسسة على النحو الواجب.
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8 -التسعير

قد يقدم مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز من وقت آلخر إرشادات للشركة فيما يتعلق بأسعار منتجات وخدمات متاجر دومينوز ،إال أن الشركة لها الحق
بشكل منفرد في تحديد األسعار التي سيتم تحصيلها من وقت آلخر من خالل متاجر دومينوز .وكذلك هو الحال بالنسبة ألصحاب االمتياز من الباطن،
فيكون لهم الحق بشكل منفرد في تحديد األسعار التي سيتم تحصيلها من متاجر دومينوز من وقت آلخر .يجب على الشركة وأصحاب االمتياز من الباطن
فرض نفس األسعار للمنتجات المقدمة من قبل متاجر دومينوز ،سوا ًء تم توصيلها أو بيعها في المتجر.
9 -اإلنهاء

 أاإلنهاء من قبل الشركةإذا كانت الشركة ممتثلة التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية وقام مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز باإلخالل بأي من بنود اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ولم
يقم بتصحيح هذا اإلخالل في غضون ثالثين ( )30يو ًما بعد تسليم إشعار كتابي به إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز أو أي فترة أخرى قد تكون معقولة
نظ ًرا لطبيعة اإلخالل ،فإنه يجوز للشركة إنهاء اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية بعد تسعين ( )90يو ًما من تسليم اإلشعار إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز.
 باإلنهاء من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوزيجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز إنهاء اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية فو ًرا دون إتاحة فرصة للشركة لتصحيح هذا اإلخالل في حال وقوع أي من
حاالت اإلخالل التالية:
•إذا قامت الشركة بالتنازل لصالح الدائنين أو الدخول في أي ترتيب مع الدائنين أو توقفت عن السداد أو لم تستطع على سداد ديونها أو في
حال دخل أي من المالك (المالكين ألكثر من  %20من أسهم الشركة) في تصفية أو في حال إصدار أمر أو إصدار قرار لحل الشركة أو إذا
دخلت الشركة أو أي من مالكيها في إجراءات اإلفالس.
•إذا أخفقت الشركة في ثالث ( )3مناسبات أو أكثر خالل أي سنة واحدة في تقديم تقارير المبيعات أو البيانات المالية عند استحقاقها أو في
الدفع عند استحقاقها لرسوم عوائد االمتياز أو رسوم اإلعالن أو المدفوعات األخرى لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز أو الشركات ذات الصلة.
•إذا أُدينت الشركة أو أي من مسؤوليها بأي جريمة أو قامت بأي سلوك يعتقد مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز في رأيه أنه قد يؤثر سلب ًيا على
عالمات دومينوز التجارية.

•إذا قامت الشركة بتقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أو إخفاء معلومات بشكل جوهري فيما يتعلق بطلبها للحصول على االمتياز الرئيسي.
•إذا قامت الشركة عن قصد بتقديم إفصاح غير صحيح ودقيق لمبيعات متاجر دومينوز ألي فترة أو إذا تم اكتشاف مانح االمتياز الرئيسي
لدومينوز خالل مراجعته وجود نقص في المعلومات المفصح عنها فيما يخص مبيعات الشركة ،وإذا فشلت الشركة أو أي من مالكيها في دفع
الرسوم المستحقة على الشركة لصالح مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز باإلضافة إلى الفائدة المستحقة عليها في غضون سبعة ( )7أيام بعد
استالم تقرير التدقيق النهائي.
•في حال وقوع إخالل جوهري من قبل الشركة ألي من األحكام المتعلقة بعالمات دومينوز التجارية أو بالسرية أو االلتزام بعدم المنافسة أو
التنازالت أو االمتثال لألنظمة مكافحة اإلرهاب ولم تستطع الشركة تصحيح معالجة ذلك خالل ثالثين ( )30يوماً من تاريخ حصولها على
إخطار خطي.
•إذا أخلت الشركة في التزامها بإبرام أو الحصول على أي مستندات مطلوبة بموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية أو فيما يتعلق بتشغيل أي
متجر لدومينوز بيتزا أو تلك المستندات التي تكون ضرورية لتنفيذ أي من أحكام اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية بشكل صحيح وعدم قيام
الشركة بتصحيح هذا اإلخالل في غضون ثالثين ( )30يوم بعد استالم إشعار خطي لتصحيح اإلخالل.
•توقف الممثل المعين (المعرف على أنه شخص معين من قبل الشركة والذي سيفرغ نفسه ويبذل أقصى جهده في تطوير وإدارة واإلشراف على
متاجر دومينوز ضمن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان والذي سيضمن أن جميع متاجر دومينوز تستوفي مواصفات ومعايير
وإجراءات تشغيل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز) عن ممارسة نشاطه بشكل منتج وعدم تحقيق أهداف اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية وعدم
تصحيح ذلك في غضون ثالثين ( )30يوم بعد تسليم إشعار خطي إلى الشركة.
•إخالل الشركة ألي اتفاقية مع مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز تمنح مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز الحق في إنهاء تلك االتفاقية وعدم قيام
الشركة بتصحيح هذا اإلخالل في غضون ثالثين ( )30يوم بعد تسليم إشعار كتابي إلى الشركة.
•في حال وجود أي تغيير في ملكية الشركة أو أي من مالكيها دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز،
باستثناء ( )1بعد أي طرح عام أولي للشركة؛ و( )2في حال النقل المسموح به (كما هو موضح أدناه).
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•إذا فشلت الشركة في الحفاظ في جميع األوقات على تأمين ٍ
كاف وف ًقا لمعايير القطاع التي تعمل به الشركة وبتكاليف أقساط معقولة وإدراج
اسم مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ومجموعة الشركات ذات الصلة ضمن المؤمن عليهم أو كما يقرر مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بنا ًء
على المخاطر المرتبطة باألعمال في القطاع المعمول به ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تأمين المسؤولية بمبلغ ال يقل عن خمسة
ماليين ( )5,000,000دوالر أمريكي لحماية وتعويض مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز من وضد أي التزامات .وتجدر اإلشارة إلى أن وثائق تأمين
الشركة ال تتضمن صراحة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز أو مجموعة الشركات المرتبطة بها كمؤمن عليهم حيث لم تتمكن الشركة من إضافة
مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز كطرف مؤمن ولكن حصلت الشركة على خطاب من مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بتاريخ 1443/08/19هـ
(الموافق 2022/03/22م) والذي يعفيها من هذا المتطلب نظراً لعدم سماح القوانين المحلية بذلك وعدم اعتبار ذلك إخالل بأحكام اتفاقية
امتياز دومينوز الرئيسية.
وباإلضافة إلى ما سلف ،يحق لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز إنهاء اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية بموجب إشعار إنهاء إلى الشركة وذلك في حال عدم
امتثال الشركة ألي من أحكام اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية أو أي مواصفات أو معايير أو إجراءات تشغيلية المحددة من قبل مانح االمتياز الرئيسي
لدومينوز وعدم تصحيح هذا اإلخالل خالل:
•سبعة ( )7أيام من تلقي الشركة إشعا ًرا كتاب ًيا من مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز إذا كان هذا اإلخالل يتعلق باستخدام أي من العالمات
التجارية أو جودة البيتزا أو أي مشروب يتم بيعه أو نظافة أي متجر أو تعقيمه.
•خمسة عشر ( )15يو ًما من تلقي الشركة إشعا ًرا كتاب ًيا من مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز إذا كان اإلخالل يتعلق بسداد أي أموال مستحقة
وواجبة السداد من قبل الشركة أو أي من مالكيها وف ًقا ألي حكم من أحكام اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية أو أي اتفاقية أخرى مبرمة بين
مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز أو شركاته التابعة والشركة.
•ثالثين ( )30يو ًما من تلقي الشركة أو أي من مالكيها إشعا ًرا كتاب ًيا من مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز فيما يتعلق بأي إخالل آخر.
ويجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بدالً من تقديم إشعار بإنهاء اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،إما أن يقوم ( )1بتقليص اإلقليم الخاضع التفاقية
امتياز دومينوز الرئيسية وف ًقا لما يحدده مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز؛ أو ( )2أن يطلب من الشركة التنازل عن حقوقها بموجب كل أو أي من اتفاقياتها
مع أصحاب االمتياز من الباطن إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ،وتفوض الشركة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بشكل ال رجعة فيه بتقديم أي إشعار
بالتنازل لصالح مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز.
	10-بند عدم المنافسة

وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،ال يجوز للشركة ومساهميها المباشرين (وعليهم التأكد من أن الشركات ذات الصلة (والتي في حالة شركة ميدو،
طالما أنها ال تزال مساه ًما ،تعني شركة كاراليل مينا بارتنرز ال بي وشركة كاراليل مينا كو انفستمنت ال بي وشركة كاراليل مينا (جي سي سي) بارتنرز
ال بي) خالل مدة اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ودون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ،أن يكون لديهم أي
مصلحة كمالك أو أو مستثمر أو شريك أو شخص مرخص له أو دائن أو مدير أو مسؤول أو موظف أو مستشار أو ممثل أو وكيل أو بأي صفة أخرى
سوا ًء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،في أي عمل تنافسي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان .ويُع َّرف «العمل التنافسي» في اتفاقية
امتياز دومينوز الرئيسية على أنه ( )1أعمال توصيل البيتزا (سواء تم هذا التوصيل (أو طلب التوصيل) بشكل مباشر من قبل الشركة أو طرف ثالث) أو
( )2نشاط تجاري يعمل بشكل أساسي في مطاعم أو توصيل البيتزا (باستثناء متاجر دومينوز بيتزا التي تعمل بموجب اتفاقيات امتياز مبرمة بين الشركة
ومانح االمتياز الرئيسي لدومينوز).
وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،ال يجوز للشركة ومساهميها المباشرين (وعليهم التأكد من امتثال الشركات ذات الصلة بنفس الشروط (والتي في
حالة شركة ميدو ،طالما أنها ال تزال مساه ًما ،تعني شركة كاراليل مينا بارتنرز ال بي وشركة كاراليل مينا كو-انفستمنت ال بي وشركة كاراليل مينا (جي
سي سي) بارتنرز ال بي)) خالل مدة اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ودون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ،أن
يكون لديهم أي مصلحة كمالك أو أو مستثمر أو شريك أو ممثل أو وكيل أو بأي صفة أخرى سوا ًء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،في أي عمل أو كيان
يمنح امتيازات أو تراخيص أو يمنح لآلخرين الحق في تشغيل عمل تنافسي داخل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
عالوة على ذلك ،فإن الشركة ومساهميها الموجودين في وقت إنهاء أو انقضاء اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية يوافقون على أنه عند إنهاء أو انقضاء
اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ألي سبب من األسباب ،ال يجوز لهم لمدة عامين تبدأ في التاريخ الفعلي لإلنهاء أو انتهاء صالحية اتفاقية امتياز دومينوز
الرئيسية ،المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر كمالك أو مستثمر أو شريك أو مرخص له أو ُمقرض أو مدير أو مسؤول أو موظف أو مستشار أو ممثل
أو وكيل أو بأي صفة أخرى في أي شركة أو كيان يُشغل أو يمنح امتيازات أو يُرخص أو يمنح لآلخرين الحق في تشغيل عمل تنافسي داخل منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز.
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وال ينطبق بند عدم المنافسة هذا على أي من الحاالت التالية )1( :ملكية الشركة أو مساهميها (أو شركاتها األخرى ذات العالقة) ألقل من  %5من أسهم
شركة مدرجة في سوق مالية (والتي تشمل تداول) تقوم بممارسة عمل تنافسي؛ ( )2ملكية أو استحواذ أي مساهم ألي أسهم أو أوراق مالية في الشركة
بعد أو بنا ًء على إدارج أسهم الشركة في أي سوق مالية معترف بها لتداول األوراق المالية المدرجة (والتي تشمل تداول) ،وذلك باستثناء أي مساهم مسيطر
(وهو الذي يملك أكبر عدد من األسهم أو يستطيع تعيين غالبية أعضاء مجلس اإلدارة) والذي يحق أن يكون له أي مصلحة بصفته مال ًكا أو مستثم ًرا أو
ً
ممثاًل أو ً
ً
مرخصا له أو ُم ً
وكياًل ،أو بأي صفة أخرى ،في أي عمل تنافسي في منطقة الشرق
مسؤواًل أو موظ ًفا أو مستشا ًرا أو
قرضا أو مدي ًرا أو
شري ًكا أو
ً
األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (للمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بذلك ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-2المخاطر المتعلقة بأعمال
المجموعة» من هذه النشرة).
باإلضافة إلى ذلك ،توافق الشركة على أنه خالل مدة اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،لن تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر من أي شخص يعمل لدى مانح
االمتياز الرئيسي لدومينوز أو دومينوز أو أي من أصحاب االمتياز الرئيسيين على ترك وظيفته .كما تلتزم الشركة بعدم محاولة حث أي من هؤالء الموظفين
على ترك وظائفهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز .ويجب أن تضمن الشركة التزام شركات ذات صلة بذلك.
وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز إنهاء اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية في حالة إخالل الشركة أو أي من
مالكيها ألي من التزامات عدم المنافسة المذكورة أعاله.
	11-عمليات النقل المسموح بها

ال يلزم الحصول على موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ألغراض أي بند من بنود اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية فيما يتعلق بأي نقل أو رهن على
أي أسهم أو أوراق مالية أخرى في الشركة في الحاالت التالية:
 1مع مراعاة بند االكتتاب العام الوارد أدناه ،أي تصرف أو إصدار ألية أسهم أو أوراق مالية أخرى فيما يتعلق باالكتتاب العام األولي للشركة. 2إذا كان المحول إليه شركة تابعة للشركة. 3أي بيع أو إصدار أسهم إما للشركة في شكل أسهم خزينة أو مباشرة إلى أي من موظفي الشركة (أو الشركات التابعة لها) فيما يتعلق ببرنامجأسهم الموظفين.
 4أي بيع أو إصدار أسهم من قبل أي مساهم يمتلك أقل من  ٪50من إجمالي األسهم أو األوراق المالية األخرى في الشركة إلى أي شخص اليعمل أو ال يشارك بنشاط في أي أعمال توصيل بيتزا للوجبات السريعة والتي يمكن اعتباره بشكل معقول نشاط تنافسي مع مانح االمتياز
الرئيسي لدومينوز أو الشركات التابعة له.
في حالة إجراء أي عملية نقل وف ًقا للبند ( )11أعاله ،يجب على المساهم الناقل:
 1تقديم إشعار خطي إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بشأن التحويل وهوية المحول إليه. 2تقديم تأكيد كتابي إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز يفيد بأنه ال المحول إليه أو ،حسب علم المحول إليه ،أي مدير أو مسؤول أو موظف أوشركة تابعة أو وكيل أو ممثل عن المحول إليه ،يعد فرد أو كيان مملوك أو مسيطر عليه من قبل فرد أو الكيان يتحقق فيه ما يلي:
 أيخضع ألي عقوبات اقتصادية أو مالية أو حظر تجاري يديره أو ينفذه مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية أووزارة الخارجية أو التجارة األمريكية أو أي سلطة حكومية أمريكية أخرى ،بما في ذلك بموجب قانون العقوبات اإليراني بصيغته المعدلة
بواسطة قانون العقوبات الشامل والمساءلة وسحب االستثمارات من إيران لعام  ،2010أو من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،أو
االتحاد األوروبي ،أو وزارة الخزانة البريطانية ،أو أي سلطة عقوبات أخرى ذات صلة.
 بيقع موقعه في بلد أو إقليم خاضع للعقوبات أو منظم أو مقيم في بلد أو إقليم خاضع للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعاله(بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،كوبا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية والسودان وسوريا).
3 -تأكيد أن يقوم المحول إليه بتوقيع نسخة من «تعهدات المساهمين» بالصيغة المرفقة باتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية.
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	12-االكتتاب العام

ال يجوز للشركة أن تقوم بتسجيل وإدراج أسهمها من خالل عملية االكتتاب العام دون موافقة كتابية مسبقة من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ،ولن
يتم رفض تقديم هذه الموافقة بشكل غير معقول من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز .وفي حال موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز على االكتتاب
العام ،يجب تطبيق عدد من الشروط التي تتضمن – على سبيل المثال – موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز على اإلفصاحات واستخدام العالمات
التجارية لدومينوز ،باإلضافة إلى الشروط اآلتية:
 1لن يؤدي أي اكتتاب عام بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تغيير في السيطرة .ألغراض هذه الفقرة ،يقصد بتغيير في السيطرة ما يلي: أموافقة مساهمي الشركة على طرح أسهم للجمهور حيث تمثل األسهم التي لها حق التصويت المعروضة للبيع للجمهور أكثر من  ٪50منإجمالي حقوق التصويت في الشركة.

 2يجب على الشركة تزويد مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بجميع المستندات المطلوبة نظامياً الكتمال الطرح والتي تشير إلى مانح االمتيازالرئيسي لدومينوز واتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية قبل نشرها للمستثمرين .وتكون هذه المستندات باللغة اإلنجليزية وتتحمل الشركة جميع
مصاريف الترجمة .ويحق لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز التشاور مع الشركة فيما يخص المستندات المتاحة بشرط أن يكون ذلك خالل
عشرة ( )10أيام من تاريخ حصولها على المستندات .يجب على الشركة أن تؤكد أال توحي هذه المستندات على مشاركة مانح االمتياز الرئيسي
لدومينوز في الطرح.
 3لن تستخدم الشركة عالمات مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز في أي طرح سوى لتوضيح عالقاتها مع مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ،ولنتفصح عن أي معلومات سرية في مستندات الطرح .أي مراجعة لمستندات الطرح من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ستكون لمصلحته
فقط ولن يفسر أي مستثمر هذه المراجعة كموافقة أو مصادقة أو تبني ألي إقرار أو ضمان أو تعهد أو توقعات وستضمن مستندات الطرح أي
إفصاحات تخلي مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز من أي مسؤولية تجاه الطرح.
 4يجب أن توافق الشركة كتاب ًيا على تعويض مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز بالكامل عن جميع الخسائر المباشرة التي يتكبدها مانح االمتيازالرئيسي لدومينوز بشكل منفرد ومباشر نتيجة أو فيما يتعلق بإخالل الشركة لبنود االكتتاب العام هذه .كما توافق الشركة على تقديم إشعار
خطي النح االمتياز الرئيسي لدومينوز قبل ستين ( )60يو ًما على األقل من تاريخ بدء أي عرض بندرج تحت بنود االكتتاب العام .يحق لمانح
االمتياز الرئيسي لدومينوز فرض رسوم ال تتعدى خمسة آالف ( )5,000دوالر أمريكي مقابل مراجعتها لمستندات الطرح.
	13-السرية

تلتزم الشركة بموجب بند السرية في اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية بأن تحافظ على سرية المعلومات المتعلقة بنظام دومينوز وتشغيله ،وال يمتد التزام
السرية إلى بنود اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ذاتها.
	14-القوة القاهرة

وف ًقا لشرط القوة القاهرة التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يحق لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز إنهاء االتفاقية إذا استمرت القوة القاهرة ألكثر من
عام واحد.
	15-النظام الحاكم وحل النزاعات

باستثناء الحد الذي يحكمه قانون العالمات التجارية للواليات المتحدة لعام 1946م أو أي قانون اتحادي آخر للواليات المتحدة ،تخضع اتفاقية امتياز
دومينوز الرئيسية والعالقة بين أطراف االتفاقية لقوانين والية ميشيغان باستثناء مبدأ تنازع القوانين .وال يتم تطبيق قانون ميشيغان لالستثمار االمتياز
التجاري ما لم يتم استيفاء عناصر االختصاص القضائي الخاصة به .ويجب تقديم جميع النزاعات أو الخالفات أو المطالبات بين مانح االمتياز الرئيسي
لدومينوز والشركة إلى التحكيم لتديرها جمعية التحكيم األمريكية بنا ًء على طلب أي من الطرفين.
وقد حصلت الشركة على موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز على الطرح واإلفصاح عن شروط االتفاقية بتاريخ 1443/09/11هـ (الموافق
2022/03/14م) .كما قامت الشركة بتسجيل اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية وفقاً لنظام االمتياز التجاري والذي يفرض تسجيل أي ترتيبات امتياز في
المملكة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
 -باتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر

أبرمت شركة اآلمار الغذائية مصر اتفاقية امتياز رئيسية مع مانح االمتياز الرئيسي لدانكن (شركة دانكن دونتس فرانشايزنق) بتاريخ 1435/11/02هـ
(الموافق 2014/08/28م) والمعدلة بتاريخ 1441/10/10هـ (الموافق 2020/06/02م) ،والتي بموجبها يمنح مانح االمتياز الرئيسي لدانكن شركة اآلمار
الغذائية مصر الحق في تطوير وتشغيل متاجر دانكن في جمهورية مصر .وتم التنازل عن اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر إلى شركة اآلمار فودز
م.د.م.س بموجب اتفاقية التنازل بتاريخ 1441/10/15هـ (الموافق 2020/06/07م) (ولمزيد من المعلومات حول اتفاقية التنازل ،يُرجى مراجعة القسم
رقم (( 2-5-12 )1ب) (« )1اتفاقية التنازل» من هذه النشرة).
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بموجب اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،تتعهد شركة اآلمار فودز م.د.م.س بفتح وتشغيل ثمانية وخمسين ( )85متجر لدانكن وبيع وتسويق منتجاته،
وتظل حقوق التطوير ضمن اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر سارية من 1435/11/02هـ (الموافق 2014/08/28م) حتى 1446/06/14هـ (الموافق
2024/12/15م) (ويشار اليها فيما يلي بـ «فترة التطوير لدانكن في مصر») ،باستثناء المنشآت العسكرية أو الدبلوماسية أو الحكومية التابعة لحكومة
الواليات المتحدة األميركية الموجودة اآلن أو الح ًقا في جمهورية مصر أو مواقع المطارات أو المؤسسات األكاديمية أو محطات القطار أو مناطق خدمة
الطرق السريعة الموجودة اآلن أو الح ًقا في جمهورية مصر حيث يتم التطوير فيها من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدانكن أو غيرها ممن يرخص لهم ذلك.
1 -مدة االتفاقية والتجديد

تنص اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر على أن حقوق التطوير ستنتهي في نهاية فترة التطوير لدانكن في مصر ،أي بتاريخ 1446/06/14هـ (الموافق
2024/12/15م) .وفي حال كانت شركة اآلمار فودز م.د.م.س ممتثلة لجميع االلتزامات بموجب اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،وكان هناك مجال
للمزيد من التطوير في جمهورية مصر ،فإنه يتم التفاوض بين مانح االمتياز الرئيسي لدانكن وشركة اآلمار فودز م.د.م.س عند انتهاء مدة سريان اتفاقية
امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،أو قبلها ،على الشروط واألحكام التي بموجبها قد يمنح مانح االمتياز الرئيسي لدانكن إلى شركة اآلمار فودز م.د.م.س الحق
في تطوير وتشغيل متاجر دانكن إضافية داخل جمهورية مصر خالل فترة العشر ( )10سنوات التالية.
كما ينتهي حق شركة اآلمار فودز م.د.م.س في تشغيل أي متجر دانكن معين تلقائ ًيا بعد مرور عشرين ( )20عا ًما من افتتاح المتجر المعني .وعند انتهاء
فترة تشغيل أي متجر لدانكن ،يحق لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن تمديد أو االمتناع عن تمديد فترة التشغيل للمتجر المعني .وبالتالي ،وفي حال انتهاء
مدة اتفاقية دانكن الرئيسية لمصر وفقاً لشروطها وأحكامها ،إال أن ذلك ال يعني بالضرورة انتهاء فترة تشغيل متاجر دانكن التي تم افتتاحها بموجبها.
2 -بند التطوير

يتعين على شركة اآلمار فودز م.د.م.س فتح عدد من متاجر دانكن على النحو المحدد في اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر.
3 -الحصرية

خالل فترة التطوير لدانكن ،لن يقوم مانح االمتياز الرئيسي لدانكن بتطوير أو فتح أو تشغيل أو ترخيص أي طرف ثالث غير شركة اآلمار فودز م.د.م.س
لتطوير أو فتح أو تشغيل متاجر دانكن في جمهورية مصر ،بشرط أن تكون شركة اآلمار فودز م.د.م.س ملتزمة ببند التطوير ولم تتخلف عن االلتزامات
المفروضة عليها بموجب اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر أو أي اتفاقية أخرى مع مانح االمتياز الرئيسي لدانكن .ويحتفظ مانح االمتياز الرئيسي
لدانكن بالحق في تطوير أو الترخيص ألطراف ثالثة لتطوير متاجر في أماكن معينة تتطلب مشغلين مؤسسيين أو بموجب التعامالت ذات الجنسيات
المتعددة ،مثل المطارات ومحطات القطار والمجمعات الترفيهية والرياضية.
4 -الرسوم

وف ًقا التفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،تقوم شركة اآلمار فودز م.د.م.س بدفع الرسوم التالية المتفق عليها لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن:
•رسم دخول السوق :وهو رسم غير قابل لالسترداد تم دفعه بتاريخ تنفيذ اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،أي تاريخ 1435/11/02هـ
(الموافق 2014/08/28م).
•رسوم االمتياز األولية :وهي رسوم غير قابلة لالسترداد لكل متجر دانكن ،ويتم دفعها في موعد ال يتجاوز ثالثين ( )30يو ًما بعد افتتاح المتجر
لتعويض مانح االمتياز الرئيسي لدانكن عن تطوير أنظمة والعالمات وإعداد نسخة اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ومصروفات اإلدارة
العامة والبيع.
•رسوم االمتياز المستمرة :تقوم شركة اآلمار فودز م.د.م.س بدفع رسوم امتياز مستمرة شهر ًيا تساوي النسبة المطبقة من إجمالي المبيعات
لكل متجر لدانكن.
5 -المواقع

سيتم تشغيل جميع المتاجر من قبل شركة اآلمار فودز م.د.م.س وستكون شركة اآلمار فودز م.د.م.س المستأجر لعقود اإليجار العقاري للمتاجر .وستكون
المتاجر تلك الموجودة فقط في المواقع المحددة والمعتمدة من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدانكن.
6 -االكتتاب العام

بموجب اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،في حالة قيام شركة اآلمار فودز م.د.م.س أو أي شركة شقيقة لـشركة اآلمار فودز م.د.م.س بطرح حصص
ملكية في شركة اآلمار فودز م.د.م.س أو شركة شقيقة لشركة اآلمار فودز م.د.م.س ،فإنه يتعين على شركة اآلمار فودز م.د.م.س إخطار مانح االمتياز
الرئيسي لدانكن كتاب ًيا بذلك .كما أنه يتعين على شركة اآلمار فودز م.د.م.س وجميع المشاركين في عملية االكتتاب العام تعويض مانح االمتياز الرئيسي
لدانكن وشركاته التابعة والشقيقة ومساهميه ومدراءه وموظفيه ووكالؤه وممثليه عن الخسائر التي قد تنتج نتيجة لالكتتاب العام.
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7 -بند عدم المنافسة

خالل فترة اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،لن تقوم شركة اآلمار فودز م.د.م.س أو شركتها األم أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أو موظفيها
أو وكالئها ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،لنفسها أو من خالل شخص آخر أو نيابة عنه أو باالشتراك مع أي شخص آخر ،بامتالك أو تشغيل أو االنخراط
في أي عمل يتضمن تصنيع أو توزيع أو بيع منتجات مماثلة لمنتجات دانكن أو مشابهة لها في جمهورية مصر.
وال يجوز لشركة اآلمار فودز م.د.م.س لمدة عامين بعد انهاء أو انتهاء صالحية اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
لنفسها أو من خالل شخص آخر أو نيابة عنه أو باالشتراك مع أي شخص آخر بامتالك أو تشغيل أو االنخراط في أي عمل آخر يتضمن تصنيع أو توزيع
أو بيع القهوة أو الدونات أو البايغل و/أو المخبوزات أو ما شابه ذلك داخل جمهورية مصر.
8 -السرية

بموجب اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،يتعين على شركة اآلمار فودز م.د.م.س الحفاظ على سرية أي معلومات سرية يتم اإلفصاح عنها إلى شركة
اآلمار فودز م.د.م.س أو الحصول عليها بواسطة شركة اآلمار فودز م.د.م.س بموجب اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر أو أنشطتها بموجب اتفاقية
امتياز دانكن الرئيسية لمصر.
9 -الملكية الفكرية

يمنح مانح االمتياز الرئيسي لدانكن لشركة اآلمار فودز م.د.م.س ح ًقا محدو ًدا غير قابل للتحويل الستخدام بعض العالمات التجارية فقط فيما يتعلق
بتطوير وفتح وتشغيل خمسة وثمانين ( )85متجراً لدانكن داخل جمهورية مصر.
	10-اإلنهاء

تنتهي االتفاقية بشكل تلقائي في الحاالت اآلتية:
•إذا قامت شركة اآلمار فودز م.د.م.س أو أي من مالكيها بالتنازل لصالح الدائنين أو الدخول في أي ترتيب مع الدائنين أو توقفت عن السداد
أو لم تستطع على سداد ديونها أو في حال دخل أي من المالك في تصفية أو في حال إصدار أمر أو إصدار قرار لحل شركة اآلمار فودز
م.د.م.س أو إذا دخلت الشركة أو أي من مالكيها في إجراءات اإلفالس.
•إذا تم رفع دعوى تنفيذ رهن أو رهن عقاري ضد مباني أو معدات لمتاجر دانكن المشغلة من قبل شركة اآلمار فودز م.د.م.س ولم يتم رفضها
في غضون ستين ( )60يو ًما.
•إذا تم بيع الممتلكات ألحد المتاجر بعد فرض رسوم عليها من قبل أي سلطة حكومية.
كما تنتهي االتفاقية بموجب إشعار من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدانكن في الحاالت اآلتية:
•إذا توقفت شركة اآلمار فودز م.د.م.س في أي وقت بناء على رغبتها عن العمل أو تخلت عن أي من المتاجر دون موافقة مانح االمتياز الرئيسي
لدانكن أو فقدت الحق في حيازة المبنى أو تنازلت عن الحق في القيام باألعمال التجارية أو التعامل معها في جمهورية مصر.
•إذا تمت إدانة شركة اآلمار فودز م.د.م.س أو مالكيها بجناية أو جريمة تنطوي على مخالفات أخالقية أو أي جريمة أخرى من الجرائم يعتقد
مانح االمتياز الرئيسي لدانكن بموجبها أنه من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على مصلحة وسمعة دانكن.
•إذا نتج تهديد أو خطر على الصحة العامة أو السالمة من إنشاء المتاجر أو صيانتها أو تشغيلها.
•إذا كانت شركة اآلمار فودز م.د.م.س أو مالكيها قد قامت بنقل أي حقوق أو التزامات إلى أي طرف ثالث
•في حالة عدم امتثال شركة اآلمار فودز م.د.م.س لاللتزامات المنصوص عليها في اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر.
•إذا قامت شركة اآلمار فودز م.د.م.س ببيع أي عنصر بديل لمنتج لدانكن وتم شراؤه من مصدر غير مصرح به.
•إذا فتحت شركة اآلمار فودز م.د.م.س مواقع تحمل عالمات تجارية مملوكة لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن ولم تتم الموافقة على هذه المواقع
من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدانكن.
•إذا احتفظت شركة اآلمار فودز م.د.م.س عن عمد بدفاتر أو سجالت مزيفة ،أو قدمت تقارير كاذبة إلى مانح االمتياز الرئيسي لدانكن.
وعند قيام شركة اآلمار فودز م.د.م.س بأي تقصير بخالف ما هو منصوص عليه أعاله ،يجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن إنهاء االتفاقية بموجب
إشعار خطي قبل ثالثين ( )30يو ًما من اإلنهاء .ويمكن لشركة اآلمار فودز م.د.م.س تجنب اإلنهاء في هذه الحالة في حال بدأت بمعالجة الخطأ
بطريقة مقبولة من مانح االمتياز الرئيسي لدانكن وقدمت خالل الثالثين ( )30يو ًما ما يثبت محاولتها معالجة األخطاء .وال يحق ألي من الطرفين
انهاء االتفاقية اختيارياً.
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	11-القوة القاهرة

بموجب اتفاقية دومينوز الرئيسية لمصر ،ال تكون شركة اآلمار فودز م.د.م.س مسؤولة تجاه مانح االمتياز الرئيسي لدانكن عن التخلف أو التأخير في
تنفيذ التزاماتها إذا كان هذا التخلف أو التأخير ناتج عن القوة القاهرة والتي تشميل أي كارثة طبيعية أو مظاهرات أو انقالب أو اضطراب مدني أو حرب
أو إضراب أو حوادث إراهابية أو حرائق خارجة عن سيطرة شركة اآلمار فودز م.د.م.س.
	12-النظام الحاكم وحل النزاعات

تخضع اتفاقية امتياز دانكن لمصر ألنظمة كومنولث ماساتشوستس ،الواليات المتحدة األمريكية .ويتم حل أي نزاع بموجب أنظمة جمعية التحكيم األمريكية.
وقد أخطرت المجموعة مانح االمتياز الرئيسي لدانكن بخصوص الطرح بتاريخ 1443/01/25هـ (الموافق 2021/09/02م) وحصلت على عدم ممانعته
على اإلفصاح عن شروط االتفاقية كما هي موضحة في النشرة.
 -جاتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب

أبرمت شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وهي شركة إماراتية مملوكة بالكامل بشكل مباشر من قبل الشركة ،اتفاقية امتياز رئيسية مع مانح االمتياز الرئيسي
لدانكن (شركة دانكن دونتس فرانشايزنق) بتاريخ 1441/10/14هـ (الموافق 2020/06/07م) والمعدلة بتاريخ 1443/03/19هـ (الموافق 2021/10/25م)،
والتي بموجبها يمنح مانح االمتياز الرئيسي لدانكن شركة اآلمار فودز م.د.م.س الحق في تطوير وتشغيل متاجر دانكن في المغرب .وبموجب اتفاقية امتياز
دانكن الرئيسية للمغرب ،تتعهد شركة اآلمار فودز م.د.م.س بفتح وتشغيل خمسة وثالثين ( )35متجر لدانكن وبيع وتسويق منتجاته ،وتظل حقوق التطوير
ضمن اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب سارية من 1441/10/14هـ (الموافق 2020/06/07م) حتى 1446/06/14هـ (الموافق 2024/12/15م)
(ويشار إليها فيما يلي بـ «فترة التطوير لدانكن في المغرب») ،باستثناء بعض المواقع غير التقليدية والتي تشمل – على سبيل المثال ال الحصر – مواقع
المطارات والمنشآت العسكرية أو الدبلوماسية أو الحكومية أو المؤسسات األكاديمية أو محطات القطار أو مناطق خدمة الطرق السريعة الموجودة اآلن
أو الح ًقا في المغرب حيث يتم التطوير فيها من خالل شركة مانح االمتياز الرئيسي لدانكن أو غيرها ممن ترخص لهم ذلك.
كما تجدر اإلشارة إلى أنه بخالف البنود المتعلقة بالمنطقة محل االتفاقية والبنود اآلتية ،فإن بنود اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب مماثلة لبنود
اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر (ولمزيد من المعلومات حول اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،يُرجى مراجعة القسم رقم ( 1-5-12ب) «اتفاقية
امتياز دانكن الرئيسية لمصر» من هذه النشرة).
1 -مدة االتفاقية والتجديد

تنص اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب على أن حقوق التطوير ستنتهي في نهاية فترة التطوير لدانكن في المغرب ،أي بتاريخ 1446/06/14هـ
(الموافق 2024/12/15م) .وال تتضمن اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب أية بنود بخصوص تجديد االتفاقية.
2 -بند التطوير

يتعين على شركة اآلمار فودز م.د.م.س فتح عدد من متاجر دانكن على النحو المحدد في اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب.
3 -الرسوم

فيما يخص رسوم دخول السوق والتي تم تحديدها في االتفاقية وتعتبر غير قابلة لالسترداد ،يتم دفعها بتاريخ إبرام اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب.
4 -الرسملة

تشمل اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب على بند إضافي ينص على أن شركة اآلمار فودز م.د.م.س لن تصدر أي أوراق مالية أو تقبل شركاء إضافيين أو خروج
شريك حالي أو تُغير صالحيات أي من الشركاء يشكل جوهري أو تجري أي تغييرات على رسملة حقوق الملكية لها أو ألي من شركاتها الشقيقة بما في ذلك ،على
سبيل المثال ال الحصر ،الطرح العام أو الخاص ألوراقها المالية أو لشركاتها الشقيقة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مانح االمتياز الرئيسي لدانكن.
5 -اإلنهاء

باإلضافة إلى بند اإلنهاء المذكور في اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،تنص اتفاقية االمتياز الرئيسية لدانكن في المغرب على أنه عند قيام شركة اآلمار
فودز م.د.م.س بأي تقصير فإنه يجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن إنهاء اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب بموجب إشعار خطي لمدة عشرة ( )10أيام قبل
اإلنهاء في حال تخلفت شركة اآلمار فودز م.د.م.س عن سداد المبالغ المفروضة عليها وإشعار خطي لمدة ( )30ثالثين يوم قبل اإلنهاء فيما يخص أي تقصير
آخر في بنود اتفاقية االمتياز الرئيسية لدانكن في المغرب .وفي حال انتهاء هذه المدد دون معالجة لألخطاء ،فإنه يتم إنهاء اتفاقية االمتياز الرئيسية لدانكن
في المغرب .كما تنتهي االتفاقية بموجب إشعار من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدانكن في حال قامت شركة اآلمار فودز م.د.م.س بتصحيح حالة إخالل بموجب
االتفاقية ومن ثم تكرارها خالل اثني ( )12عشر شهراً من تاريخ حالة اإلخالل السابقة ،سواء قامت بتصحيح حالة اإلخالل أم لم تقم بذلك بعد تلقيها اإلشعار.
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وقد أخطرت المجموعة مانح االمتياز الرئيسي لدانكن بخصوص الطرح بتاريخ 1443/01/25هـ (الموافق 2021/09/02م) وحصلت على عدم ممانعته
على اإلفصاح عن شروط االتفاقية كما هي موضحة في النشرة.
	1 2-5-2اتفاقيات أخرى متعلقة باالمتياز
-

أدومينوز
1 -اتفاقية دومينوز بلس ( )Pulseلدومينوز المملكة

أبرمت الشركة اتفاقية دومينوز بلس ( )Pulseمع شركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة بتاريخ 1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م) ،وبموجبه
تمنح دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة الشركة ح ًقا محدو ًدا وغير حصري للحصول على اتفاقية ترخيص برنامج دومينوز بلس ( )Pulseللحاصلين على
امتياز دومينوز بيتزا لتيسير أعمالهم الداخلية في دولة البحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وباكستان وقطر والمملكة واإلمارات.
ويكون حق الشركة مشروطاً بما يلي )1( :توقيع اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي بالشكل المنصوص عليه في اتفاقية دومينوز بلس ( )Pulseمن
قبل كل متجر يقوم باستخدام برنامج دومينوز بلس ( ،)Pulseو( )2تسليم اتفاقية ترخيص االستخدام النهائي الموقعة إلى شركة دومينوز بيتزا للتوزيع
المحدودة وقبولها من قبل شركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة ،و( )3استمرار سداد الرسوم المستحقة لشركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة بموجب
اتفاقية دومينوز بلس (.)Pulse
بدأت مدة اتفاقية دومينوز بلس ( )Pulseبتاريخ 1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م) ،وتستمر بالتزامن مع مدة اتفاقية االمتياز الرئيسية المعمول
بها في البحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وباكستان وقطر والمملكة واإلمارات .تنتهي االتفاقية عند إنهاء اتفاقية امتياز دومينوز
الرئيسية المعمول بها ،أو حتى يتم إنهاء اتفاقية دومينوز بلس ( )Pulseوف ًقا ألحكامها.
وفي حال عدم قيام الشركة بدفع جميع الرسوم المطلوبة ،يجوز لشركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة إنهاء اتفاقية دومينوز بلس ( )Pulseعلى الفور
ويحق لها االحتفاظ بجميع األموال المدفوعة بموجب ذلك .كما أن أي مبلغ مستحق الدفع من قبل الشركة بموجب اتفاقية دومينوز بلس ( )Pulseوال يتم
سداده بعد تاريخ االستحقاق يكون خاضعاً لرسوم فائدة تعادل األقل ما بين  ٪1.5أو أعلى معدل فائدة مسموح به نظا ًما.
ويجوز لشركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة إنهاء اتفاقية دومينوز بلس ( )Pulseبموجب إشعار مدته اثنى عشر ( )12شه ًرا للشركة في حال قررت
شركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة استبدال برنامج دومينوز بلس ( )Pulseأو طلب نظام أو جهاز مختلف.
يجب على الشركة المحافظة – وكما تتأكد من محافظة أصحاب االمتياز من الباطن – على جميع المعلومات المتعلقة ببرنامج دومينوز بلس ()Pulse
وأنظمة شركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األفكار والمفاهيم والتصاميم والعمالء ومعلومات الملكية و/أو
األسرار التجارية لشركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة أو لشركة دومينوز بيتزا المحدودة بسرية تامة ويجب استخدام هذه المعلومات فقط وف ًقا لما
تسمح به اتفاقية دومينوز بلس (.)Pulse
تخضع اتفاقية دومينوز بلس ( )Pulseوتفسر وف ًقا لقوانين والية ميشيغان ،ويوافق الطرفان على حل جميع النزاعات المتعلقة باتفاقية دومينوز بلس
( )Pulseبعيدًا عن إجراءات التقاضي ،باستثناء النزاعات حول عدم دفع األموال .وفي حال لم تحل النزاعات بالتفاوض خالل ستين ( )60يو ًما ،فإنه
يُقدم النزاع إلى التحكيم الملزم وف ًقا لقواعد التحكيم الدولية لرابطة التحكيم األمريكية.
2 -اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت لدومينوز المملكة

أبرمت الشركة اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت مع شركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة بتاريخ 1436/06/25هـ (الموافق 2015/04/14م) ،حيث طورت
شركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة نظام قولو ( )GOLOللطلبات عبر اإلنترنت ليتم استخدامه من قبل الحاصلين على حق االمتياز لدومينوز بيتزا في
متاجر دومنيوز بيتزا التي تشغل برنامج دومينوز بلس ( .)Pulseباإلضافة إلى ذلك ،طورت شركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة خدمات إضافية قد
تختار الشركة االشتراك فيها مقابل رسوم إضافية.
بدأت مدة اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت بتاريخ 1436/06/25هـ (الموافق 2015/04/14م) وتظل سارية لمدة خمس ( )5سنوات ،وتكون قابلة للتجديد تلقائ ًيا
لمدة سنة واحدة ما لم يتم إلغاؤها من قبل أي من الطرفين بموجب إشعار كتابي يقدم خالل ستين ( )60يو ًما على األقل قبل انتهاء المدة المعمول بها.
توافق الشركة على دفع مبلغ محدد شهر ًيا لكل متجر ،باإلضافة إلى مبلغ آخر لكل طلب عبر اإلنترنت بعد إطالق نظام قولو ( )GOLOللعمالء .وتقوم
شركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة بإصدار فواتير برسوم المعامالت وترسلها للشركة لتقوم بدفعها على أساس شهري.
وتكون هناك رسوم للخدمات اإلضافية لكل طلب رقمي بموجب )1( :الطلب من محدد موقع المتجر العالمي ،و( )2الطلب من خالل الكمبيوتر أو الكمبيوتر
المحمول ،و( )3الطلب عبر اإلنترنت من الهاتف المحمول ،و( )4الطلب عن طريق تطبيق األيفون ،و()5الطلب عن طريق تطبيق األندرويد.
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وفي حال لم تستلم شركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة دفعات السداد من الشركة خالل ثالثين ( )30يو ًما من استالم الفاتورة ،فيجوز لـشركة دومينوز
بيتزا للتوزيع المحدودة ً
أواًل بأن تقوم بتقييم التغيير بما ال يتجاوز  ٪1.5شهر ًيا على جميع المبالغ المستحقة؛ و/أو أن تقوم بمتابعة سبل االنتصاف
األخرى المتاحة نظاماً.
وباإلضافة إلى الرسوم المذكورة ،يجب أن تكون هناك رسوم إعداد وتركيب إضافية يتم احتسابها على أساس الوقت والمواد ،وتكون الرسوم مقدمة الدفع
تدفع دفعة واحدة.
وتظل جميع حقوق النشر لبراءات االختراع والعالمات التجارية واألسرار التجارية في نظام قولو ( )GOLOأو أي تعديل مع شركة دومينوز بيتزا للتوزيع
المحدودة و/أو مع الشركة المصنعة المعنية .ويجوز لشركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة إنهاء اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت في حال انتهاك الشركة
للملكية الفكرية المملوكة للغير فيما يخص نظام قولو ( ،)GOLOأو الطعن في حقوق الملكية الخاصة به.
وتقر الشركة أنه خالل مدة سريان اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت ،يجوز لها الوصول إلى المعلومات السرية واألسرار التجارية والمعلومات المالية المتعلقة
بنظام قولو ( )GOLOوطلبات اإلنترنت وتوافق الشركة على الحفاظ على سرية هذه المعلومات وعدم اإلفصاح عنها دون الحصول موافقة كتابية مسبقة
من شركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة .ويظل هذا االلتزام قائماً حتى بعد انتهاء أو انهاء اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت.
تخضع اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت وتفسر وف ًقا لقوانين والية ميشيغان.
3 -اتفاقية امتياز المتجر لدومينوز

وفقاً التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يجب على الشركة الحصول على موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز الخطية المسبقة قبل فتح – أو منح أي
صاحب امتياز من الباطن الحق في فتح – أي متجر دومينوز في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان ،وشريطة أن يتم إبرام اتفاقية امتياز
للمتجر ذو الصلة بين الشركة ومانح االمتياز الرئيسي لدومينوز (في حال تشغيل المتجر من قبل الشركة مباشرة) أو صاحب االمتياز من الباطن (في حال
ملخصا ألهم بنود نموذج اتفاقية امتياز المتجر:
تشغيل المتجر من قبل صاحب االمتياز من الباطن) .وفيما يلي
ً
 أالمدة والتجديدتكون مدة سريان اتفاقية امتياز المتجر عشر ( )10سنوات تبدأ من تاريخ توقيع االتفاقية .وتجدد االتفاقية تلقائ ًيا لعشرة ( )10سنوات إضافية فقط بعد
انقضاء مدة العشر ( )10سنوات األصلية للعقد إال في حال قام صاحب االمتياز بتقديم إشعار خطي إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز يفيد بعدم الرغبة
في التجديد خالل مدة ال تقل عن ستة ( )6أشهر وال تزيد عن ( )12شهر قبل تاريخ انتهاء العقد .ويكون التجديد مربوط باستطاعة صاحب االمتياز على
الحصول على الموافقات الحكومية ذات العالقة ،كما قد يكون التجديد بموجب رسوم عوائد امتياز أعلى ونفقات أكبر على الدعاية واإلعالن من اتفاقية
امتياز المتجر األساسية وقد تحتوي على بنود أخرى مختلفة جوهرياً.
 بالرسوم	-رسوم االمتياز :قبل توقيع اتفاقية امتياز المحل ،يقوم صاحب االمتياز بدفع مبلغ كرسوم امتياز إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز.
	-رسوم اإلعالنات والعروض :يقوم صاحب االمتياز بتقديم خططه لإلعالنات والعروض لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز من أجل الموافقة
عليها قبل افتتاح المحل ويقوم بإنفاق مبلغ يساوي المبلغ المحدد في اتفاقية امتياز المتجر على األقل على الدعاية واإلعالن.
 جرسوم عوائد االمتيازيقوم صاحب االمتياز بدفع مبلغ كرسوم عوائد امتياز إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز.
 دالموقعال يمكن لصاحب االمتياز تغيير موقع المتجر دون الحصول على موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز وفي حال قام صاحب االمتياز بتغيير الموقع دون
الحصول على موافقة مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز المسبقة أو في حال عدم قدرة صاحب االمتياز باالمتثال بمعايير مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز
لتغيير الموقع ،يتعين على صاحب االمتياز دفع رسوم امتياز جديدة.
 هافتتاح الموقعيجب على صاحب االمتياز أن يقدم جميع مخططاته الهندسية للموقع للموافقة عليها من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز كما أنه يجب على صاحب
االمتياز أن يباشر المتجر خالل ستة ( )6أشهر من تاريخ االتفاقية.
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 والمنتجاتيتعهد صاحب االمتياز بأن يعرض فقط المنتجات المسموح بها من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز كتاب ًة .كما يلتزم صاحب االمتياز بتوفير خدمات
التوصيل للمنتجات بخالف المواقع التي تبعد أكثر من ثالثين ( )30دقيقة من موقع المتجر.
 زاإلنهاءإذا كانت الشركة ملتزمة بأحكام اتفاقية امتياز المتجر وقام مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز باإلخالل بأحد بنود اتفاقية امتياز المتجر وفشل في عالج
هذا االنتهاك في غضون ثالثين ( )30يو ًما بعد تسليم إشعار كتابي به إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز أو أي فترة أخرى قد تكون معقولة نظ ًرا لطبيعة
االنتهاك ،فإنه يجوز للشركة إنهاء اتفاقية امتياز المتجر السارية بعد تسعين ( )90يو ًما من تسليم اإلشعار إلى مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز.
 حاإلنهاء من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوزيجوز لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز إنهاء اتفاقية امتياز المتجر فو ًرا إذا وقعت أي من األحداث التالية:
•إذا تم الحكم بإفالس الشركة أو في حال إعسار الشركة أو قيامها بالتنازل لصالح دائنيها أو في حال تقديم أي التماس ضد الشركة بموجب
قوانين اإلفالس والذي ال يتم إسقاطه خالل مائة وعشرون ( )120يوماً أو في حال تعيين حارس قضائي أو أمين لجزء جوهري من أصول
متجر دومينوز ذو العالقة.

•إذا أُدينت الشركة أو أي من مالكيها بأي جريمة أو جناية تؤثر بشكل سلبي وجوهري على سمعة العالمة التجارية لدومينوز أو في حال مشاركة
الشركة أو أي من مالكيها في أي سلوك يؤثر بشكل سلبي على سمعة متجر دومينوز ذو العالقة أو العالمة التجارية لدومنيوز ،على النحو الذي
يحدده مانح االمتياز الرئيسي لدومنيوز.

•إذا قامت الشركة أو أي من مالكيها بتقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أو إخفاء معلومات بشكل جوهري فيما يتعلق بطلبها للحصول
على االمتياز الرئيسي.
•في حال فشلت الشركة في فتح المحل المعني خالل ستة ( )6أشهر من تاريخ االتفاقية.
•في حال تخلت الشركة عن تشغيل متجر دومينوز ذو العالقة أو فشلت في تشغيله باستمرار وبفاعلية أو ،في حال وجود المتجر في المملكة،
في حال تخلت الشركة عن تشغيل متجر دومينوز ذو العالقة أو فشلت في تشغيله باستمرار وبفاعلية لمدة تتخطى تسعين ( )90يوماً متتالياً.
•في حال انتهاء أو إنهاء عقد إيجار المحل ولم تستطع الشركة تجديد أو تمديد عقد اإليجار أو تغيير الموقع.
•في حال قامت الشركة بقلة اإلبالغ عن مبيعات متجر دومينوز ذو العالقة.
•في حال قامت الشركة أو أي من مالكيها باإلخالل ببنود عدم المنافسة أو األحكام المنطبقة على عمليات النقل المندرجة في اتفاقية امتياز
دومينوز الرئيسية.
•في حال أخلت الشركة أو من مالكيها بأحكام اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية بشكل جوهري أو في حال أخلت بأي من مواصفات أو معايير
أو إجرائات تشغيلية أو أحكام مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز المرتبطة باستخدام العالمات التجارية لدومينوز أو جودة البيتزا أو أي مشروب
يباع من قبل الشركة أو نظافة وتعقيم متجر دومينوز ذو العالقة ،وال تقوم الشركة بتصحيح معالجة ذلك خالل سبعة ( )7أيام من حصولها
على إشعار خطي بتصحيحه.
•في حال تبين عن طريق مراجعة حسابية من قبل مانح الالمتياز الرئيسي لدومينوز قلة رصد الشركة لمبيعاتها وفي حال فشلت الشركة بالدفع
لمانح االمتياز الرئيسي أي مبالغ ورسوم مستحقة خالل سبعة ( )7أيام من حصولها على تقرير المراجعة الحسابية النهائي.
•في حال فشلت الشركة بدفع المبالغ المستحقة لمانح االمتياز الرئيسي لدومينوز وشركاته التابعة أو أي سلطة ضريبية أو دائن أو مورد لمتجر
دومينوز ذو العالقة وفشلت في تصحيح ذلك خالل خمسة عشر ( )15يوم من حصولها على إشعار خطي بتصحيحه.
•في حال فشلت الشركة في إصدار أو االحتفاظ بالتأمين الالزم من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز ولم يتم تصحيح معالجة ذلك خالل
ثالثين ( )30يوماً من حصولها على إخطار خطي بتصحيحه.
•إذا أخلت الشركة أو أي من مالكيها في ثالث ( )3مناسبات أو أكثر خالل أي سنة واحدة في االمتثال ببند جوهري أو أكثر من بنود اتفاقية
امتياز المتجر ،سوا ًء قامت الشركة بتصحيح معالجة ذلك بعد حصولها على إشعار خطي بتصحيحه أم ال.إذا أخفقت الشركة بتوقيع أي من
المستندات الالزمة وفقاً التفاقية امتياز المتجر على النحو المطلوب أو فيما يتعلق بتشغيل متجر دومينوز ذو العالقة والالزم لتطبيق وإنجاز
أي من بنود اتفاقية امتياز المتجر أو في حال أخفقت بتسجيل اتفاقية امتياز المتجر أو أي مستند منفذ بموجبها ولم تصحح الشركة معالجة
ذلك خالل ثالثين ( )30يوماً من حصولها على إشعار خطي بالتصحيح.
•في حال طعنت الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر صحة امتالك دومينوز أي بي هولدر (أو أي من خلفائه) للعالمات التجارية لدومينوز أو
حق مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز الستخدام وترخيص العالمات التجارية لدومينوز.
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•إذا أخلت الشركة بأي من االتفاقيات األخرى المبرمة بينها وبين مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز أو شركاته التابعة ولم تصحح الشركة معالجة
ذلك خالل ثالثين ( )30يوماً من حصولها على إشعار خطي بتصحيحه.
•إذا تورطت الشركة أو أي من مالكيها بأي فعل أو سلوك يؤثر بشكل سلبي على سمعة العالمة التجارية لدومنيوز وأنظمتها ،على النحو الذي
يحدده مانح االمتياز الرئيسي لدومنيوز.
•في حال أخلت الشركة أو أي من مالكيها بااللتزام بأي من أحكام اتفاقية امتياز المتجر الجوهرية األخرى أو أي من المواصفات أو المعايير
أو اإلجراءات التشغيلية ولم تصحح معالجة ذلك خالل ثالثين ( )30يوماً من حصولها على إشعار خطي بتصحيحه.
•في حال لم تتبع الشركة بنود االتفاقية فيما يخص التعامل مع شخص متوفى أو متضرر.
 طالنظام الحاكم وحل النزاعاتباستثناء الحد الذي يحكمه قانون العالمات التجارية للواليات المتحدة لعام 1946م أو أي قانون اتحادي آخر للواليات المتحدة ،تخضع اتفاقية امتياز
المتجر والعالقة بين أطراف االتفاقية لقوانين والية ميشيغان باستثناء مبدأ تنازع القوانين .وال يتم تطبيق قانون ميشيغان لالستثمار االمتياز التجاري ما
لم يتم استيفاء عناصر االختصاص القضائي الخاصة به .ويجب تقديم جميع النزاعات أو الخالفات أو المطالبات بين مانح االمتياز الرئيسي لدومينوز
والشركة إلى التحكيم لتديرها جمعية التحكيم األمريكية بنا ًء على طلب أي من الطرفين.
4 -شركة اآلمار فودز م.د.م.س اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت لدومينوز في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان

أبرمت شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وهي شركة إماراتية مملوكة بالكامل بشكل مباشر من قبل الشركة ،اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت مع شركة دومينوز بيتزا
للتوزيع المحدودة بتاريخ 1436/06/25هـ (الموافق 2015/04/14م) ،حيث طورت شركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة نظام قولو ( )GOLOللطلبات
عبر اإلنترنت ليتم استخدامه من قبل الحاصلين على حق االمتياز لدومينوز بيتزا في متاجر دومنيوز بيتزا التي تشغل برنامج دومينوز بلس (.)Pulse
باإلضافة إلى ذلك ،طورت شركة دومينوز بيتزا للتوزيع المحدودة خدمات إضافية قد تختار الشركة االشتراك فيها مقابل رسوم إضافية.
بدأت مدة اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت بتاريخ 1436/06/25هـ( .الموافق 2015/04/14م) وتظل سارية لمدة خمس ( )5سنوات ،وتكون قابلة للتجديد تلقائ ًيا
لمدة سنة واحدة ما لم يتم إلغاؤها من قبل أي من الطرفين بموجب إشعار كتابي يقدم خالل ستين ( )60يو ًما على األقل قبل انتهاء المدة المعمول بها.
وتجدر اإلشارة إلى أنه بخالف البنود المتعلقة بالمنطقة محل االتفاقية ،فإن بنود اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت لدومينوز في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وباكستان مماثلة لبنود اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت لدومينوز المملكة (ولمزيد من المعلومات حول اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت لدومينوز المملكة،
يُرجى مراجعة القسم رقم ( 2-5-12أ) (« )2اتفاقية الطلب عبر اإلنترنت لدومينوز المملكة» من هذه النشرة).
 بدانكن1 -اتفاقية التنازل

أبرمت شركة اآلمار فودز م.د.م.س اتفاقية تنازل وموافقة على التنازل مع مانح االمتياز الرئيسي لدانكن وشركة اآلمار الغذائية مصر بتاريخ 1441/10/15هـ
(الموافق 2020/06/07م) (ويشار اليها فيما يلي بـ «اتفاقية التنازل») ،حيث قامت شركة اآلمار الغذائية مصر ومانح االمتياز الرئيسي لدانكن بإبرام
اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر وتم التنازل من قبل شركة اآلمار الغذائية مصر عن االتفاقية لشركة اآلمار فودز م.د.م.س (ولمزيد من المعلومات
حول اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،يُرجى مراجعة القسم رقم ( 1-5-12ب) «اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر» من هذه النشرة) .بموجب
اتفاقية التنازل ،يتعهد كل من شركة اآلمار الغذائية مصر وشركة اآلمار فودز م.د.م.س بتعويض وحماية وحفظ وحماية مانح االمتياز الرئيسي لدانكن من
األضرار وحماية مساهميها والشركات التابعة والخلفاء وممثليها ضد جميع المطالبات والقضايا والتكاليف والنفقات القضائية وغيرها والمتعلقة بالتنازل
عن اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر.
تخضع اتفاقية التنازل ألنظمة كومنولث ماساتشوستس ،الواليات المتحدة األمريكية .ويتم معالجة أي من القضايا بموجب أنظمة جمعية التحكيم األمريكية.
2 -اتفاقية ترخيص العالمة التجارية لدانكن مصر

أبرمت شركة اآلمار الغذائية مصر اتفاقية ترخيص العالمة التجارية مع مانح االمتياز الرئيسي لدانكن بتاريخ 1436/09/07هـ (الموافق 2015/06/24م)
(ويشار اليها فيما يلي بـ «اتفاقية ترخيص العالمة التجارية لدانكن مصر») .وحيث أن شركة دانكن دونتس أي بي هولدر هي مالكة العالمات التجارية
ترخيصا لمانح االمتياز الرئيسي لدانكن لالستخدام المرخص لعالمات دانكن التجارية وترخيصها لآلخرين .وبموجب اتفاقية
لدانكن دونتس وقامت بمنح
ً
امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،حصلت شركة اآلمار الغذائية مصر على الحق غير الحصري في استخدام العالمات التجارية المتعلقة بمتاجر دانكن
دونتس في جمهورية مصر من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدانكن (ولمزيد من المعلومات حول اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،يُرجى مراجعة القسم
( 1-5-12ب) «اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر» من هذه النشرة) .وال يجوز لشركة اآلمار الغذائية مصر استعمال العالمات التجارية لدانكن دونتس
إال بالطريقة والمواقع المسموح بها من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدانكن.
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تبقى اتفاقية ترخيص العالمة التجارية لدانكن مصر سارية إلى حين انتهاء أو انهاء اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر.
تخضع اتفاقية ترخيص العالمة التجارية لدانكن مصر ألنظمة كومنولث ماساتشوستس ،الواليات المتحدة األمريكية .ويتم معالجة أي من القضايا بموجب
أنظمة جمعية التحكيم األمريكية.
3 -ضمان اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر

قدمت الشركة بتاريخ 1435/11/02هـ (الموافق 2014/08/28م) ضمان بتنفيذ التزامات شركة اآلمار الغذائية مصر كاملة وأداء جميع االلتزامات المالية
بموجب اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر إلى مانح االمتياز الرئيسي لدانكن (ولمزيد من المعلومات حول اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،يُرجى
مراجعة القسم رقم ( 1-5-12ب) «اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر» من هذه النشرة) .كما أن ضمان اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر سيبقى
ساري على خلفاء الشركة والمتنازل إليهم.
ويبقى ضمان اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ساري فيما يتعلق بأي تجديد أو تعديل أو تمديد التفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر وأي تنازل
وتحويل التفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدانكن.
وتتعهد الشركة بموجب ضمان اتفاقية امتياز دانكن لمصر باآلتي:
•خالل فترة سريان اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،لن تمتلك أو تحتفظ أو تعمل أو تشارك أو يتم توظيفها أو يكون لديها أي مصلحة في
أي عمل آخر في جمهورية مصر يتضمن تصنيع أو توزيع أو بيع منتجات مماثلة أو مشابهة لمنتجات دانكن دونتس بخالف أي نشاط تجاري
يتم الحصول على  ٪10أو أقل من إيرادات هذا النشاط من بيع الكعك المحلى والقهوة والمخبوزات المماثلة.
•لمدة عامين بعد نقل أو انتهاء صالحية اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،لن تمتلك الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تشارك في أو
يكون لديها أي مصلحة في أي عمل يتعلق بتصنيع أو توزيع أو بيع القهوة أو الكعك أو البايغل أو المخبوزات أو ما شابه ذلك داخل جمهورية
مصر بخالف أي نشاط تجاري يتم الحصول على  ٪10أو أقل من إيرادات هذا النشاط من بيع الكعك المحلى والقهوة والمخبوزات المماثلة.
•لن تقوم الشركة خالل سريان اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر أو في أي وقت بعد ذلك باإلفصاح أو استخدام أي معلومات سرية مقدمة
أو تم الكشف عنها للشركة من خالل مانح االمتياز الرئيسي لدانكن أو التي حصلت عليها الشركة بموجب ضمان التفاقية امتياز دانكن لمصر.
•ال يجوز ان تقوم الشركة في أي وقت ودون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مانح االمتياز الرئيسي لدانكن بنسخ أو تكرار أو تسجيل
أو إعادة إنتاج أي معلومات سرية أو إتاحتها بأي شكل آخر ألي شخص غير مصرح له.
يخضع ضمان اتفاقية امتياز دانكن لمصر ألنظمة كومنولث ماساتشوستس ،الواليات المتحدة األمريكية .ويتم معالجة أي من القضايا بموجب أنظمة
جمعية التحكيم األمريكية.
4 -ضمان اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب

قدمت الشركة بتاريخ 1441/10/14هـ (الموافق 2020/06/07م) ضمان بتنفيذ التزامات شركة اآلمار فودز م.د.م.س كاملة وأداء جميع االلتزامات المالية
بموجب اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب إلى مانح االمتياز الرئيسي لدانكن (ولمزيد من المعلومات حول اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب،
يُرجى مراجعة القسم رقم ( 1-5-12ج) «اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب» من هذه النشرة) .كما أن ضمان اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب
سيبقى ساري على خلفاء الشركة والمتنازل إليهم.
وتجدر اإلشارة إلى أن بنود ضمان اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب هي مماثلة لبنود ضمان اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر (ولمزيد من
المعلومات حول ضمان اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر ،يُرجى مراجعة القسم رقم ( 2-5-12ب) (« )3ضمان اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية لمصر»
من هذه النشرة).
 -جاتفاقيات تطوير وتشغيل متاجر دومينوز

وف ًقا التفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،يجوز للمجموعة منح امتياز من الباطن ألطراف أخرى ،شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مانح
االمتياز الرئيسي لدومينوز وإبرام اتفاقية لتطوير المنطقة المعنية بين الشركة وصاحب االمتياز من الباطن .بموجب اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية ،تظل
جميع اتفاقيات االمتياز من الباطن التي أبرمتها الشركة وشركة اآلمار فودز م.د.م.س خالل مدة اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية للمملكة المنتهية واتفاقية
امتياز دومينوز الرئيسية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان المنتهية سارية المفعول ونافذة ،وذلك بعد أن تم التنازل عنها للشركة بالتزامن
مع إبرام اتفاقية امتياز دومينوز الرئيسية .ومع ذلك ،لن يتم التنازل عن جميع اتفاقيات االمتياز من الباطن التي أبرمتها شركة اآلمار فودز م.د.م.س للشركة
فيما يتعلق بكل متجر من متاجر دومينوز بيتزا والتي يجب على شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،بصفته كيا ًنا معتمدًا ،امتالكه وتطويره وتشغيله بشكل مباشر
أو من خالل أصحاب االمتياز من الباطن في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
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وكما في تاريخ هذه النشرة ،أبرمت المجموعة إحدى عشر ( )11اتفاقية منحت بموجبها امتياز من الباطن لتطوير وتشغيل متاجر دومينوز وفقاً للجدول
أدناه:
	  (12-9):لودجاتفاقيات تطوير وتشغيل متاجر دومينوز
المنطقة

صاحب االمتياز من الباطن

تاريخ بدأ االمتياز من الباطن

تاريخ انتهاء االمتياز من الباطن

النظام الحاكم/حل النزاعات

مكة المكرمة
والطائف

يزيد أحمد علي العقيل
(صاحب مؤسسة المستقبل
األولى للتموين)*

1435/11/16هـ (الموافق
2014/09/11م)

1446/03/07هـ (الموافق 2024/09/10م)

أنظمة المملكة/التحكيم طبقاً لقواعد
التحكيم في المملكة.

البحرين

شركة اآلمار الغذائية
البحرين

1433/02/07هـ (الموافق
2012/01/01م)

مصر

شركة اآلمار الغذائية مصر

1433/08/11هـ (الموافق
2012/07/01م)

المغرب

شركة إتش إي أيه للتجارة
والخدمات (المغرب)

1443/05/28هـ (الموافق
2022/01/01م)

عمان

شركة اآلمار الغذائية عمان

1438/06/17هـ (الموافق
2017/03/16م)

ينتهي تلقائيا بعد عشرة ( )10سنوات.

قطر

شركة اآلمار الغذائية قطر

1433/08/14هـ (الموافق
2012/07/04م)

( )1بتاريخ إنهاء أو انتهاء جميع اتفاقيات
االمتياز المبرمة بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل
متاجر دومينوز في قطر؛ أو ( )2بعد عشرة
( )10سنوات من تاريخ السريان ،أيهما أسبق.

القانون اإلماراتي/التحكيم الملزم وفقاً
لألحكام المنصوص عليها في قواعد
التحكيم الخاصة بمركز التحكيم التابع
لمركز دبي المالي العالمي.

اإلمارات

شركة اآلمار الغذائية
اإلمارات

1433/08/14هـ (الموافق
2012/07/04م)

( )1بتاريخ إنهاء أو انتهاء جميع اتفاقيات
االمتياز المبرمة بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل
متاجر دومينوز في اإلمارات؛ أو ( )2بعد عشرة
( )10سنوات من تاريخ السريان ،أيهما أسبق.

قانون والية ميشيغان األمريكية/أنظمة
جمعية التحكيم األمريكية.

لبنان

شركة اآلمار الغذائية لبنان

1433/02/07هـ (الموافق
2012/01/01م)

( )1بتاريخ إنهاء أو انتهاء جميع اتفاقيات
االمتياز المبرمة بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل
متاجر دومينوز في لبنان؛ أو ( )2بعد عشرة
( )10سنوات من تاريخ السريان ،أيهما أسبق.

الكويت

شركة أطياب الخليج
للخدمات الغذائية

1435/04/19هـ (الموافق
2014/02/19م)

( )1بتاريخ إنهاء أو انتهاء جميع اتفاقيات
االمتياز المبرمة بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل
متاجر دومينوز في الكويت؛ أو ( )2بعد عشرة
( )10سنوات من تاريخ السريان ،أيهما أسبق.

قانون والية ميشيغان األمريكية/أنظمة
جمعية التحكيم األمريكية.

باكستان

شركة الخدمات الغذائية
المتميزة المحدودة

1438/11/25هـ (الموافق
2017/08/17م)

( )1بتاريخ إنهاء أو انتهاء جميع اتفاقيات
االمتياز المبرمة بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل
متاجر دومينوز في باكستان؛ أو ( )2بعد عشرة
( )10سنوات من تاريخ السريان ،أيهما أسبق.

قانون والية ميشيغان األمريكية/أنظمة
جمعية التحكيم األمريكية.

األردن

شركة اآلمار الغذائية األردن

1433/10/14هـ (الموافق
2012/09/01م)

( )1بتاريخ إنهاء أو انتهاء جميع اتفاقيات
االمتياز المبرمة بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل
متاجر دومينوز في األردن؛ أو ( )2بعد عشرة
( )10سنوات من تاريخ السريان ،أيهما أسبق.

( )1بتاريخ انهاء أو انتهاء جميع اتفاقيات
االمتياز المبرمة بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل
متاجر دومينوز في البحرين؛ أو
( )2بعد عشرة ( )10سنوات من تاريخ
السريان ،أيهما أسبق.

( )1بتاريخ إنهاء أو انتهاء جميع اتفاقيات
االمتياز المبرمة بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل
متاجر دومينوز في مصر؛ أو
( )2بعد عشرة ( )10سنوات من تاريخ
السريان ،أيهما أسبق.

( )1بتاريخ إنهاء أو انتهاء جميع اتفاقيات
االمتياز المبرمة بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل
متاجر دومينوز في مصر؛ أو
( )2بعد عشرة ( )10سنوات من تاريخ
السريان ،أيهما أطول.

القانون اإلماراتي/التحكيم الملزم وفقاً
لألحكام المنصوص عليها في قواعد
التحكيم الخاصة بمركز التحكيم التابع
لمركز دبي المالي العالمي.
القانون اإلماراتي/التحكيم الملزم وفقاً
لألحكام المنصوص عليها في قواعد
التحكيم الخاصة بمركز التحكيم التابع
لمركز دبي المالي العالمي.
القانون اإلماراتي/التحكيم الملزم وفقاً
لألحكام المنصوص عليها في قواعد
التحكيم الخاصة بمركز التحكيم التابع
لمركز دبي المالي العالمي.
قانون والية ميشيغان األمريكية/أنظمة
جمعية التحكيم األمريكية.

القانون اإلماراتي/التحكيم الملزم وفقاً
لألحكام المنصوص عليها في قواعد
التحكيم الخاصة بمركز التحكيم التابع
لمركز دبي المالي العالمي.

القانون اإلماراتي/التحكيم الملزم وفقاً
لألحكام المنصوص عليها في قواعد
التحكيم الخاصة بمركز التحكيم التابع
لمركز دبي المالي العالمي.

* تمنح هذه االتفاقية صاحب االمتياز من الباطن حق غير حصري في تشغيل متاجر دومينوز.
المصدر :الشركة
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وفيما يلي ملخص للبنود الرئيسية التفاقيات تطوير وتشغيل متاجر دومينوز:
1 -منح حقوق التطوير

وفقاً لنموذج اتفاقية تطوير وتشغيل متاجر دومينوز في المنطقة المعنية ،تمنح المجموعة صاحب االمتياز من الباطن الحق في تطوير متاجر دومينوز في
المنطقة المعنية والحق في استخدام عالمات دومينوز التجارية وف ًقا التفاقية امتياز متجر منفصلة.
2 -التزامات التطوير والتوسع

يوافق صاحب االمتياز من الباطن على فتح وتشغيل عدد من متاجر دومينوز خالل سريان اتفاقية تطوير وتشغيل متاجر دومينوز في المنطقة المعنية كما
في كل ذكرى سنوية لالتفاقية ،على النحو المحدد في اتفاقية تطوير وتشغيل متاجر دومينوز في المنطقة المعنية.
3 -الرسوم

•رسوم تطوير االمتياز :قبل افتتاح كل متجر جديد في أي المنطقة المعنية ،يتعين على صاحب االمتياز من الباطن دفع رسوم تطوير االمتياز
بالمبلغ الذي تحدده المجموعة وف ًقا لتقديرها الخاص.
•فيما يتعلق بجميع اتفاقيات امتياز المتاجر التي أبرمها صاحب االمتياز من الباطن مع المجموعة وف ًقا التفاقية تطوير وتشغيل متاجر دومينوز
في المنطقة المعنية ،تتطلب اتفاقية امتياز المتجر هذه المدفوعات التالية من صاحب االمتياز من الباطن:
	-رسوم االمتياز :عند فتح كل متجر دومينوز جديد في المنطقة المعنية ،يجب على صاحب االمتياز من الباطن أن يدفع للمجموعة رسوم
امتياز أولية.
	-رسوم اإلعالن والترويج االفتتاحي :يجب على صاحب االمتياز من الباطن تزويد المجموعة بخطط اإلعالن والترويج االفتتاحية للموافقة
عليها قبل فتح كل متجر دومينوز جديد وإنفاق مبلغ محدد في فتح واإلعالن والترويج لكل دومينوز بيتزا جديد .كما أنه يجب على صاحب
االمتياز من الباطن تزويد المجموعة بنا ًء على طلبها ،بنسخ من جميع السجالت التي تثبت النفقات المذكورة.

•رسوم عوائد االمتياز واإلعالن :فيما يتعلق بجميع اتفاقيات امتياز المتجر التي أبرمها صاحب االمتياز من الباطن مع المجموعة وف ًقا التفاقية
تطوير وتشغيل متاجر دومينوز في المنطقة المعنية ،فإنه يُتطلب أن يدفع صاحب االمتياز من الباطن للمجموعة رسوم عوائد االمتياز واإلعالن
بشكل مستمر .تكون رسوم عوائد االمتياز واإلعالن المستحقة على صاحب االمتياز من الباطن على النحو التالي:
	-يجب على صاحب االمتياز من الباطن دفع رسوم عوائد االمتياز ،يتم دفعها في آخر يوم عمل من كل شهر ؛ و
	-يجب على صاحب االمتياز من الباطن دفع رسوم إعالن ،يتم دفعها في آخر يوم عمل من كل أسبوع في مبيعات األسبوع السابق.
4 -اإلنهاء

تنتهي االتفاقية بأثر فوري عند الوفاة أو العجز العقلي أو اإلعاقة الدائمة لصاحب االمتياز من الباطن (بالنسبة التفاقية تطوير متاجر دومينوز في مكة
المكرمة والطائف) .كما يجوز للمجموعة إنهاء االتفاقية في لحاالت التالية:
•إذا ُحكم على صاحب االمتياز من الباطن باإلفالس ،أو أصبح معسراً ،أو قام بالتنازل لصالح الدائنين ،أو قدم التماس بموجب أي قانون إفالس
ضد صاحب االمتياز من الباطن أو ُعين عليه حارس أو وصي لجميع أو جزء كبير من أصول صاحب االمتياز من الباطن.
•إذا فشل صاحب االمتياز من الباطن في االلتزام ببند التطوير وعدم معالجة هذا الفشل خالل تسعين ( )90يوم من إشعار المجموعة به.
•إذا قام صاحب االمتياز من الباطن بالتنازل أو نقل غير مصرح به التفاقية تطوير وتشغيل متاجر دومينوز في المنطقة المعنية أو قام بانتهاك
أي من أحكام التنازل.
•إذا فشل صاحب االمتياز من الباطن في تشغيل متاجر دومينوز أو تشغيلها بشكل مستمر ونشط.
•إذا قام صاحب االمتياز من الباطن بالتعمد في إنقاص نسبة مبيعات متاجر دومينوز ألي فترة أو فترات عند اإلبالغ بها للمجموعة.
•إذا قام صاحب االمتياز من الباطن بتقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أو إخفاء معلومات بشكل جوهري حول تطبيقه لحقوق التطوير
الممنوحة بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل متاجر دومينوز في المنطقة المعنية بشكل يؤدي إلى احتمال أن صاحب االمتياز من الباطن لن يفي
بالتزاماته.
•إذا انتهك صاحب االمتياز من الباطن أ ًيا من القيود المتعلقة بالملكية الفكرية أو العهود التقييدية أو أحكام السرية في اتفاقية تطوير وتشغيل
متاجر دومينوز في المنطقة المعنية.
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•إذا ارتكبت أي شركة تابعة لصاحب االمتياز من الباطن ً
فعاًل ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو التعهدات التقييدية أو أحكام السرية أو التنازل
في اتفاقية تطوير وتشغيل متاجر دومينوز المنطقة المعنية.
•إذا انتهك صاحب االمتياز من الباطن اتفاقية تطوير وتشغيل متاجر دومينوز في المنطقة المعنية وال يقوم بتصحيح هذا االنتهاك خالل ثالثين
( )30يو ًما من تسليم إشعار خطي بتصحيحه.
•إذا فشل صاحب االمتياز من الباطن في الدفع ألي مبلغ مستحق للمجموعة أو السلطات الضريبية أو أي دائن أو مورد لمتاجر دومينوز ولم يتم
تصحيح هذا اإلخفاق خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من تسليم إشعار خطي لتصحيحه.
•إذا كشف التدقيق الذي أجرته المجموعة عن قيام صاحب االمتياز من الباطن بتقليل قيمة مبيعات عوائد االمتياز وفشل صاحب االمتياز من
الباطن في دفع رسوم عوائد االمتياز المطبقة ورسوم اإلعالن والفائدة المستحقة للمجموعة خالل خمسة ( )5أيام بعد استالم تقرير التدقيق
النهائي.
•إذا انتهك صاحب االمتياز من الباطن أي اتفاقيات أخرى مبرمة بينه وبين المجموعة أي من الشركات التابعة لها وإذا فشل صاحب االمتياز
من الباطن في معالجة هذا االنتهاك خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من تسليم إشعار خطي لتصحيحه.
•إذا تورط صاحب االمتياز من الباطن في أي عمل أو سلوك يضر بسمعة المجموعة أو يؤثر سل ًبا على عالمات دومينوز التجارية ونظام دومينوز.
عند إنهاء أو انتهاء اتفاقية تطوير وتشغيل متاجر دومينوز في المنطقة المعنية ،يكون للمجموعة الخيار لشراء إما )1( :متجر أو متاجر دومينوز في المنطقة
المعنية؛ أو ( )2صاحب االمتياز من الباطن للمنطقة المعنية مع جميع متاجر وأصول دومينوز في المنطقة المعنية ،ويكون للمجموعة الحق في ممارسة
أحد هذين الخيارين لمدة ثالثين ( )30يو ًما.
 -داتفاقية تطوير دانكن في المغرب

أبرمت شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وهي شركة إماراتية مملوكة بالكامل بشكل مباشر من قبل الشركة ،اتفاقية تطوير منطقة في المغرب مع شركة إتش
إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) بتاريخ 1443/04/02هـ (الموافق 2021/11/07م) ،والتي بموجبها تمنح شركة اآلمار فودز م.د.م.س لشركة إتش إي
أيه للتجارة والخدمات (المغرب) الحق الحصري في فتح وتطوير وتشغيل متاجر دانكن في المغرب ،وتعد االتفاقية سارية ابتدا ًء من تاريخ 1442/11/21هـ
(الموافق 2021/07/1م).
بموجب هذه االتفاقية ،تمنح شركة اآلمار فودز م.د.م.س شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) حق محدود وغير قابل للنقل وتوافق شركة
إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) على تطوير وفتح وتشغيل ما ال يقل عن خمسة وثالثين ( )35متجر لدانكن داخل أراضي المملكة المغربية،
باستثناء بعض مواقع المتاجر غير التقليدية والتي تشمل – على سبيل المثال ال الحصر – مواقع المطارات والمنشآت العسكرية أو الدبلوماسية أو
الحكومية أو المؤسسات األكاديمية أو محطات القطار أو مناطق خدمة الطرق السريعة الموجودة اآلن أو الح ًقا في المغرب (ويشار إليه فيما يلي بـ «إقليم
اتفاقية تطوير دانكن في المغرب») ،وف ًقا لجدول زمني محدد لفترة تبدأ من 1442/11/21هـ (الموافق 2020/07/01م) إلى 1447/01/05هـ (الموافق
2025/06/03م) (ويشار إليه فيما يلي بـ «فترة توسع اتفاقية تطوير دانكن في المغرب»).
بموجب هذه االتفاقية ،ال تمنح شركة اآلمار فودز م.د.م.س حقوق تطوير المنطقة خالل فترة توسع اتفاقية اآلمار لتطوير منطقة في المغرب إلى أي طرف
ثالث غير شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) لتطوير وفتح متاجر دانكن في إقليم اتفاقية تطوير دانكن في المغرب ،بخالف ما يتعلق بمواقع
المتاجر غير التقليدية ،شريطة أن تلتزم شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) بالجدول الزمني وال تتخلف بموجب االتفاقية خالل فترة توسع
اتفاقية اآلمار لتطوير منطقة في المغرب.
ويحتفظ مانح االمتياز الرئيسي لدانكن بالحق في إنشاء أو ترخيص أطراف ثالثة لتطوير متاجر دانكن في مواقع المتاجر غير التقليدية داخل اإلقليم
المحدد في اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب .وتقوم شركة اآلمار فودز م.د.م.س بإشعار شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) بشأن أي
من مواقع المتاجر غير التقليدية داخل إقليم اتفاقية تطوير دانكن في المغرب والتي وافق مانح االمتياز الرئيسي لدانكن على تطويرها من قبل شركة
مانح االمتياز الرئيسي لدانكن أو طرف ثالث.
1 -مدة االتفاقية والتجديد

تنص االتفاقية على انتهاء حقوق شركة إتش إي أيه للتجارة بموجبها في نهاية فترة توسع اتفاقية تطوير دانكن في المغرب ،أي بتاريخ إلى 1447/01/05هـ
(الموافق 2025/06/03م) .وال تتضمن االتفاقية أية بنود بخصوص تجديد االتفاقية.
2 -بند التطوير

يتعين على شركة اآلمار فودز م.د.م.س فتح عدد من متاجر دانكن سنوياً وف ًقا لجدول زمني محدد.
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3 -اإلنهاء

تنتهي االتفاقية بشكل تلقائي في الحاالت اآلتية:
•إذا قامت شركة اآلمار فودز م.د.م.س بالتنازل لصالح الدائنين أو الدخول في أي ترتيب مع الدائنين أو توقفت عن السداد أو لم تستطع على
سداد ديونها أو في حال دخل أي من المالك في تصفية أو في حال إصدار أمر أو إصدار قرار لحل شركة اآلمار فودز م.د.م.س أو إذا دخلت
الشركة في إجراءات اإلفالس.
•إذا تم رفع دعوى تنفيذ رهن أو رهن عقاري ضد مباني أو معدات لمتاجر دانكن المشغلة من قبل شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات
(المغرب) ولم يتم رفضها في غضون ستين ( )60يو ًما.
•إذا تم بيع الممتلكات ألحد المتاجر بعد فرض رسوم عليها من قبل أي سلطة حكومية.
•إذا تم إنهاء اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب.
كما تنتهي االتفاقية بموجب إشعار من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدانكن في الحاالت اآلتية:
•إذا توقفت شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) في أي وقت بناء على رغبتها عن العمل أو تخلت صراح ًة عن أي من المحالت التجارية
أو فقدت الحق في حيازة المبنى أو تنازلت عن الحق في القيام باألعمال التجارية أو التعامل معها في الوالية القضائية التي توجد بها المتاجر.
•إذا تمت إدانة شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) أو مالكيها بجناية أو جريمة تنطوي على مخالفات أخالقية أو أي جريمة أخرى
من الجرائم التي من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على العالمات التجارية لدانكن ومصلحة وسمعة مانح االمتياز الرئيسي لدانكن.
•إذا نتج تهديد أو خطر على الصحة العامة أو السالمة من إنشاء المتاجر أو صيانتها أو تشغيلها.
•إذا كانت شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) أو مالكيها قد زعمت بنقل أي حقوق أو التزامات بموجب اتفاقية امتياز دانكن
الرئيسية للمغرب إلى أي طرف ثالث بطريقة تتعارض مع أحكام النقل الواردة في االتفاقية.
•في حالة عدم امتثال شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) لاللتزامات المنصوص عليها في اتفاقية امتياز دانكن الرئيسية للمغرب.
•إذا قامت شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) ببيع أي عنصر بديل لمنتج دانكن وتم شراؤه من مصدر غير مصرح به.
•إذا فتحت شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) مواقع تحمل عالمات تجارية مملوكة لدانكن أي بي هولدر ولم أو الشركات التابعة
له ولم تتم الموافقة على هذه المواقع من قبل مانح االمتياز الرئيسي لدانكن.
•إذا احتفظت شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) عن عمد بدفاتر أو سجالت مزيفة ،أو قدمت تقارير كاذبة إلى مانح االمتياز
الرئيسي لدانكن.
•إذا وقعت شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) ،بعد معالجة اإلخالل وف ًقا لهذا القسم ،بنفس اإلخالل مرة أخرى خالل فترة اثني
عشر ( )12شه ًرا من اإلخالل السابق ،سواء تم أو لم يتم تصحيح هذا اإلخالل بعد اإلشعار.
وعند قيام شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) بأي إخالل بخالف ما هو منصوص عليه أعاله ،يجوز لشركة اآلمار فودز م.د.م.س ولمانح
االمتياز الرئيسي لدانكن إنهاء االتفاقية بموجب إشعار خطي قبل ثالثين ( )30يوم من تاريخ اإلنهاء .وفي حال لم تقوم شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات
(المغرب) بمعالجة اإلخالل خالل المدة المحددة لتصحيحة ،يتم إنهاء االتفاقية دون الحاجة إلى إشعار شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب)،
ويعد االنهاء سار ًيا فور انتهاء فترة التصحيح الممنوحة للشركة .باإلضافة ،بموجب هذه االتفاقية ،ال يُسمح ألي طرف بإنهاء االتفاقية دون سبب.
4 -السرية

بموجب هذه االتفاقية ،يتعين على شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) الحفاظ على سرية أي معلومات سرية يتم اإلفصاح عنها إلى شركة
اآلمار فودز م.د.م.س أو الحصول عليها بواسطة شركة اآلمار فودز م.د.م.س بموجب االتفاقية أو أنشطتها.
	1 2-5-3اتفاقيات التوريد
أبرمت المجموعة ستة ( )6اتفاقيات توريد تعتبرها المجموعة جوهرية بالنسبة ألعمالها .وفيما يلي ملخص التفاقيات التوريد الجوهرية للمجموعة.
-

أاتفاقية توريد الجبن مع لوبرينو للغذاء منتجات األلبان

أبرمت الشركة اتفاقية توريد مع شركة لوبرينو للغذاء ومنتجات األلبان (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة لوبرينو») بتاريخ 1438/03/22هـ (الموافق
2016/12/21م) ،والتي تم تجديدها بتاريخ 1440/07/18هـ (الموافق 2019/03/25م) ،والتي بموجبها ستزود شركة لوبرينو الشركة بنسبة  ٪100من
إمدادات الجبن المطلوبة الستخدامها في متاجر دومينوز في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية توريد الجبن»).
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بدأت مدة اتفاقية توريد الجبن بتاريخ 1438/04/03هـ (الموافق 2017/01/01م) وتكون سارية لمدة ستة ( )6سنوات تنتهي بتاريخ 1444/06/07هـ
(الموافق 2022/12/31م).
وبموجب اتفاقية توريد الجبن ،ستورد شركة لوبرينو المنتجات إلى الشركة وف ًقا لجدول األسعار المحدد باتفاقية توريد الجبن ،وستقوم شركة لوبرينو
بتسليم المنتجات إلى الشركة على حساب الشركة .وتقوم الشركة بدفع المبلغ المستحق خالل ثالثين ( )30يو ًما من تسليم فاتورة المنتجات ،ويكون الدفع
بالدوالر األمريكي.
تُفسر اتفاقية توريد الجبن وف ًقا لقوانين المملكة المتحدة .اتفق الطرفان على أن اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ال تنطبق على
اتفاقية توريد الجبن .واتفق الطرفان على أن أي نزاع أو مطالبة أو خالف ينشأ أو يتعلق باتفاقية توريد الجبن أو أي انتهاك لها وكل ما يتعلق بإنهائها
أو إنفاذها أو تفسيرها أو صالحيتها تتم تسويته بشكل نهائي عن طريق التحكيم أمام هيئة من ثالثة محكمين وف ًقا لقواعد التوفيق والتحكيم من غرفة
التجارة الدولية في مدينة لندن.
 -باتفاقية توريد صناديق الكرتون مع مشروع مصنع الميدان للكرتون

أبرمت الشركة اتفاقية توريد صناديق كرتون مع مشروع مصنع الميدان لصناعة الكرتون بتاريخ 1441/04/28هـ (الموافق 2019/12/25م) ،والتي
بموجبها يقوم مشروع مصنع الميدان لصناعة الكرتون بتصنيع الصناديق الكرتونية وتوريدها وبيعها للشركة أو الشركات التابعة لها حسب طلب الشركة
(ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية توريد صناديق الكرتون»).
مدة اتفاقية توريد صناديق الكرتون ثالثة ( )3سنوات ميالدية تبدأ من 1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م).
ويزود مصنع صناعة الكرتون الشركة ،بموجب اتفاقية توريد صناديق الكرتون ،برنامج دفع باألجل حيث تقوم الشركة بسحب أي مبلغ من مبلغ التسهيالت
لطلب أي عدد من المنتجات وف ًقا ألوامر الشراء المقدمة من الشركة لمصنع الميدان لصناعة الكرتون.
وبعد تسليم المنتجات ،يقوم مشروع مصنع الميدان لصناعة الكرتون بتزويد الشركة بفاتورة بالمبالغ المسحوبة المستحقة فيما يتعلق بأوامر الشراء
المقدمة من الشركة والتي يجب أن تدفعها الشركة في غضون خمسة وأربعين ( )45يو ًما من تاريخ تزويد الشركة بالفواتير.
في حال تجاوز إجمالي المشتريات السنوية مبلغ التسهيالت المقدم في سنة واحدة ،يقوم مشروع مصنع الميدان لصناعة الكرتون بتقديم خص ًما بنسبة
 ٪2على إجمالي المشتريات السنوية .ويتم احتساب المبالغ الزائدة وإصدارها من مشروع مصنع الميدان لصناعة الكرتون بموجب خطاب ائتمان يتم
خصمه من المبلغ اإلجمالي المستحق على الشركة.
تكون أسعار المنتجات الموردة بموجب اتفاقية توريد صناديق الكرتون كما هي محددة في االتفاقية ،والتي يتم مراجعتها سنو ًيا .ويجوز لألطراف أن يطلبوا
تعديل األسعار مرة في السنة حسب متغيرات السوق .ويتعين على األطراف خالل فترة ستين ( )60يو ًما بعد تقديم هذه التغييرات ،التفاوض والسعي
لالتفاق على هذه التغييرات.
تخضع اتفاقية توريد صناديق الكرتون ألنظمة المملكة ،وأي نزاع قد ينشأ بين األطراف بموجب اتفاقية توريد صناديق الكرتون وال يمكن حله ود ًيا يجب
إحالته إلى المحاكم المختصة في المملكة.
 -جاتفاقية توريد اللحوم والدواجن مع شركة النبيل للصناعات الغذائية

أبرمت الشركة اتفاقية التوريد غير الحصرية مع شركة النبيل للصناعات الغذائية والدواجن بتاريخ 1440/12/18هـ (الموافق 2019/08/19م) ،والتي
بموجبها تقوم شركة النبيل للصناعات الغذائية بتزويد الشركة بمنتجات اللحوم والدواجن بما في ذلك لحوم البقر وببروني البقر والدجاج المشوي وأجنحة
الدجاج وكيكرز الدجاج والنقانق اإليطالية والدجاج الفاخر وشرائح اللحم البقري للتوزيع في متاجر الشركة تحت اسم دومينوز بيتزا في المملكة ومصر
واألردن واإلمارات والبحرين وقطر ولبنان والمغرب والكويت وعمان وباكستان (ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية توريد اللحوم والدواجن مع شركة النبيل»).
مدة اتفاقية توريد اللحوم والدواجن مع شركة النبيل ثالث ( )3سنوات بدأت من تاريخ 1440/12/18هـ (الموافق 2019/08/19م) ،وهي قابلة للتجديد
تلقائ ًيا كل عام لمدة عام ،بشرط أال يقدم أي من الطرفين إشعا ًرا كتاب ًيا للطرف اآلخر يفيد عزمه على إنهاء اتفاقية توريد اللحوم والدواجن مع شركة
النبيل خالل ستين ( )60يو ًما على األقل قبل إنهاء المدة المعمول بها.
يتم احتساب السعر الذي تدفعه الشركة إلى شركة النبيل للصناعات الغذائية مقابل المنتجات باستخدام قائمة األسعار المنصوص عليها في اتفاقية توريد
اللحوم والدواجن مع شركة النبيل وكما يتم تعديلها من وقت آلخر.
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وفي حال زيادة تكاليف توريد أي من المنتجات إلى الشركة بنسبة  ٪5أو أكثر من تكلفة توريد هذه المنتجات على شركة النبيل للصناعات الغذائية ،فإنه
يجب على األطراف التفاوض على تعديل قائمة األسعار خالل خمسة وأربعين ( )45يوم من استالم الزيادة المقترحة في األسعار .ويجوز للشركة إما)1( :
قبول التعديل المقترح؛ أو ( )2وف ًقا لتقديرها الخاص ،رفض التعديل المقترح إذا لم يكن مبر ًرا وإخطار شركة النبيل للصناعات الغذائية كتاب ًيا بذلك.
إذا رفضت الشركة التعديل المقترح ،فيحق لشركة النبيل للصناعات الغذائية إنهاء االتفاقية من خالل تقديم إشعار كتابي للشركة خالل خمسة وأربعين
( )45يو ًما من استالم اإلخطار برفض تعديل السعر .وتتم زيادة قائمة األسعار تلقائ ًيا على أساس سنوي كما في اليوم األول من كل ذكرى سنوية التفاقية
توريد اللحوم والدواجن مع شركة النبيل بما يتناسب مع النسبة المئوية للزيادة في الرقم القياسي ألسعار المستهلك في األردن .وبشكل عام ،يحق للشركة
تحديد أسعار بيع المنتجات وف ًقا لتقديرها الخاص .وتوافق الشركة على الشراء من شركة النبيل للصناعات الغذائية كميات محددة كحد أدنى ،وذلك
لعدد من المنتجات.
تخضع اتفاقية توريد اللحوم والدواجن مع شركة النبيل للقانون اإلنجليزي ،وتحال أي نزاعات تنشأ عنها وال يمكن تسويتها ود ًيا إلى التحكيم الملزم وف ًقا
لألحكام المنصوص عليها في قواعد التحكيم الخاصة بمركز التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي.
 -داتفاقية توريد اللحوم والدواجن مع مصنع األوائل للصناعات الغذائية

أبرمت الشركة اتفاقية التوريد غير الحصرية مع مصنع األوائل للصناعات الغذائية بتاريخ 1440/08/30هـ (الموافق 2019/05/05م) ،والتي بموجبها
يقوم مصنع األوائل للصناعات الغذائية بتزويد الشركة بمنتجات اللحوم والدواجن بما في ذلك لحوم البقر وببروني البقر والدجاج المشوي وأجنحة الدجاج
وكيكرز الدجاج والنقانق اإليطالية والدجاج الفاخر وشرائح لحم البقر فيلي للتوزيع في متاجر الشركة تحت اسم دومينوز بيتزا في المملكة واإلمارات
والبحرين وعمان والكويت واألردن ولبنان (ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية توريد اللحوم والدواجن مع مصنع األوائل»).
مدة اتفاقية توريد اللحوم والدواجن مع مصنع األوائل هي خمس سنوات بدأت بتاريخ 1440/08/25هـ (الموافق 2019/04/30م) وقابلة للتجديد تلقائ ًيا
كل عام لفترات متتالية لمدة عام واحد بشرط أال يقدم أي من الطرفين للطرف اآلخر إشعا ًرا كتاب ًيا يوضح نيته بإنهاء االتفاقية.
يتم احتساب السعر الذي تدفعه الشركة إلى مصنع األوائل للصناعات الغذائية مقابل المنتجات باستخدام قائمة األسعار المنصوص عليها في اتفاقية
توريد اللحوم والدواجن مع مصنع األوائل وأي تعديالت على قائمة األسعار التي ترد بعد عام 2019م تُقدم للشركة خالل ثالثين ( )30يوم على األقل قبل
انتهاء عام السريان .ويتعين على األطراف في غضون هذه الثالثين ( )30يو ًما مناقشة والتفاوض واستخدام الجهود التجارية المعقولة لالتفاق على هذه
التغييرات.
يجوز لكل طرف تقييم وإخطار الطرف اآلخر كل ستة أشهر ما إذا كان هناك تغيير في تكاليف المنتجات وفي حال:
•حدوث زيادة في تكاليف المواد بما يزيد عن  ،٪5ويحق لمصنع األوائل للصناعات الغذائية طلب تعديل في قائمة األسعار لمراعاة هذه الزيادة،
أو
•يحدث انخفاض في تكاليف المواد بما يزيد عن  ،٪5يحق للشركة طلب تعديل في قائمة األسعار لمراعاة هذا االنخفاض.
تقوم الشركة بشراء كميات محددة من المنتجات كحد أدنى من مصنع األوائل للصناعات الغذائية .كما تحدد الشركة سعر المبيع للمنتجات المشتراة
وفقاً لتقديرها الخاص.
يجوز إنهاء اتفاقية توريد اللحوم والدواجن مع مصنع األوائل بسبب أو بدون سبب من قبل مصنع األوائل للصناعات الغذائية في أي وقت وف ًقا إلخطار
خطي مدته ستين ( )60يو ًما إلى الشركة.
تخضع اتفاقية توريد اللحوم والدواجن مع مصنع األوائل ألنظمة المملكة ،وتحال أي نزاعات تنشأ عنها وال يمكن تسويتها ود ًيا إلى المحكمة المختصة
في المملكة.
 -هاتفاقية توريد المشروبات الغازية وغير الغازية مع بيبسي  -كوال كورك

أبرمت شركة اآلمار فودز م.د.م.س اتفاقية التوريد مع بيبسي كوال-كورك بتاريخ 1439/10/10هـ (الموافق 2014/06/24م) ،والتي بموجبها تشتري
بيبسي كوال-كورك المشروبات الغازية وغير الغازية من شركات التعبئة لتزود الشركة في دولة عمان وقطر والكويت والبحرين والمملكة واإلمارات ومصر
ولبنان واألردن والمغرب وباكستان بالمشروبات الغازية وغير الغازية .تقدم بيبسي كوال-كورك ً
أيضا الدعم المالي والمعدات والدعم للتسويق واإلمدادات
للشركة (ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية توريد المشروبات الغازية وغير الغازية»).
بدأت مدة اتفاقية توريد المشروبات الغازية وغير الغازية بتاريخ 1439/05/15هـ (الموافق 2018/02/01م) وتكون سارية المفعول حتى تشتري شركة اآلمار
فودز م.د.م.س كمية من المشروبات الغازية تعادل الحجم المتفق عليه للبيع لعمالئها .وعند شراء  ٪75من حجم المتفق عليه ،تقوم شركة اآلمار فودز م.د.م.س
بإرسال إشعار إلى بيبسي كوال-كورك وتعطي بموجبه لبيبسي كوال-كورك حق الرفض لتجديد اتفاقية توريد المشروبات الغازية وغير الغازية بنفس الشروط
أو الشروط التنافسية األخرى التي قد يتم التفاوض عليها بين الطرفين .وفي حال تعذر االتفاق على الشروط من قبل األطراف في غضون شهرين من تقديم
هذا اإلشعار من قبل شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،فلن يكون الطرفين ملزمان بتجديد اتفاقية توريد المشروبات الغازية وغير الغازية.
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ويتم تحديد األسعار المستحقة على شركة اآلمار فودز م.د.م.س مقابل المنتجات بنا ًء على قائمة األسعار المنصوص عليها في اتفاقية توريد المشروبات
الغازية وغير الغازية .وتقدم بيبسي كوال-كورك خصومات لشركة اآلمار فودز م.د.م.س على النحو المبين في اتفاقية توريد المشروبات الغازية وغير
الغازية ،والتي تظل ثابتة بغض النظر عن أي تعديالت في األسعار.
كما وتؤكد شركة اآلمار فودز م.د.م.س أن األسعار مستحقة الدفع من قبلها قد تخضع لتخفيضات أو زيادات في كل دولة على حدة ،والتي تكون نتيجة أي
تغييرات في تكاليف المواد الخام وانخفاض قيمة العملة.
 1إن المبالغ مستحقة الدفع من قبل بيبسي كوال-كورك لشركة اآلمار فودز م.د.م.س مشروطة بأداء شركة اآلمار فودز م.د.م.س اللتزاماتهابشكل كامل بموجب اتفاقية توريد المشروبات الغازية وغير الغازية .وتقر شركة اآلمار فودز م.د.م.س بأنه في حال فشلها في دفع أي مبلغ
مستحق عليها بموجب اتفاقية توريد المشروبات الغازية وغير الغازية ،فإنه يحق لبيبسي كوال-كورك أو لشركات التعبئة خصم أي مبلغ من
المبالغ المستحقة لها حسب االقتضاء.
تحتوي اتفاقية توريد المشروبات الغازية وغير الغازية على أحكام تقضي بوجوب الحصول على موافقة بيبسي كوال-كورك عند وجود تغيير في السيطرة
على شركة اآلمار فودز م.د.م.س والذي ينطبق على الطرح .وتجدر اإلشارة إلى أن شركة اآلمار فودز م.د.م.س قد حصلت على موافقة بيبسي كوال-كورك
وإقرارها بأن التغير في الهيكل القانوني وهيكل ملكية الشركة نتيجة للطرح ال يعد إخالالً باالتفاقية وذلك بموجب الخطاب المؤرخ 1443/05/27هـ
(الموافق 2021/12/31م).
ويتفق كل من شركة اآلمار فودز م.د.م.س وبيبسي كوال-كورك خالل سريان اتفاقية توريد المشروبات الغازية وغير الغازية ولمدة ثالث ( )3سنوات بعد
إنهائها أو انتهاء صالحيتها ،بالحفاظ على سرية شروط اتفاقية توريد المشروبات الغازية وغير الغازية وأي معلومات سرية للطرف اآلخر.
تخضع اتفاقية توريد المشروبات الغازية وغير الغازية للقانون اإلنجليزي ،وتحال أي نزاعات تنشأ عنها وال يمكن تسويتها ود ًيا إلى التحكيم الملزم وف ًقا
لألحكام المنصوص عليها في قواعد التحكيم الخاصة بمركز التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي.
 -واتفاقية توريد وتوزيع األغذية

أبرمت شركة اآلمار الغذائية اإلمارات اتفاقية توريد وتوزيع األغذية مع شركة إمبوريم المحدودة بتاريخ 1440/10/06هـ (الموافق 2019/06/09م) والتي
بموجبها تقوم إمبوريم بالحصول على المنتجات وشرائها واستيرادها وتخزينها وتوزيعها على أصحاب االمتياز.
تمنح شركة اآلمار الغذائية اإلمارات بموجب اتفاقية توريد وتوزيع األغذية إمبوريم تصني ًفا حصر ًيا وغير قابل للتنازل لتقديم الخدمات التي تشملها اتفاقية
توريد وتوزيع األغذية .وتقر إمبوريم وتضمن أنها لن تبيع أي من المنتجات المقدمة إلى شركة اآلمار الغذائية اإلمارات إلى أي طرف في دولة اإلمارات
بخالف أصحاب االمتياز في دولة اإلمارات والذين حصلوا على االمتياز بموجب اتفاقيات االمتياز المبرمة مع شركة اآلمار الغذائية اإلمارات.
بدأت مدة اتفاقية توريد وتوزيع األغذية بتاريخ 1440/10/06هـ (الموافق 2019/06/09م) وتكون سارية لمدة سنة وتجدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة.
بموجب اتفاقية توريد وتوزيع األغذية ،يمكن ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية بإشعار خطي مدته ستين ( )60يو ًما.
وبموجب اتفاقية توريد وتوزيع األغذية ،ستقوم إمبوريم بإصدار الفواتير الشهرية كل خمسة وأربعين ( )45يو ًما من انتهاء الشهر .وتقوم شركة اآلمار
الغذائية اإلمارات بدفع المبلغ المستحق خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من استالم فاتورة المنتجات.
	1 2-5-4اتفاقيات المساهمين
-

أاتفاقية المساهمين في المملكة

أبرمت الشركة وشركة ميدو العربية السعودية وشركة ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة وشركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه وعبدالعزيز إبراهيم
الج ّماز وسلوى الحقيل وإبراهيم عبدالعزيز الج ّماز اتفاقية مساهمين بخصوص الشركة بتاريخ 1433/10/14هـ (الموافق 2011/12/14م) .وتتضمن
اتفاقية المساهمين عدد من األحكام التي تنظم العالقة بين مساهمي الشركة بما في ذلك األحكام التي تنظم حوكمة الشركة وترشيح أعضاء مجلس
اإلدارة واتخاذ القرارات المهمة في الشركة كالمسائل الحصرية للمساهمين والقيود المفروضة على المساهمين فيما يخص نقل األسهم وغيرها من
المسائل كما تفيد اتفاقية المساهمين أنه في حال إتمام عملية الطرح األولي للشركة ،سيتم تلقائ ًيا انقضاء االتفاقية.
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 -باتفاقية مساهمي شركة اآلمار فودز م.د.م.س

أبرمت شركة اآلمار فودز م.د.م.س اتفاقية مساهمين مع المساهمين السابقين للشركة وهم شركة ميدو هولدينغز (كايمان) المحدودة وسلوى الحقيل
وإبراهيم عبدالعزيز الج ّماز وعبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وعبداهلل الج ّماز وسعود الج ّماز وعبدالرحمن الج ّماز بخصوص شركة اآلمار فودز م.د.م.س بتاريخ
1433/10/14هـ (الموافق 2011/12/14م) .وتتضمن اتفاقية المساهمين عدد من األحكام التي تنظم العالقة بين مساهمي شركة اآلمار فودز م.د.م.س
آنذاك بما في ذلك األحكام التي تنظم حوكمة شركة اآلمار فودز م.د.م.س وترشيح أعضاء مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات المهمة في شركة اآلمار فودز
م.د.م.س كالمسائل الحصرية للمساهمين والقيود المفروضة على المساهمين فيما يخص نقل األسهم وغيرها من المسائل .على الرغم من االتفاقية
موقعة فيما بين المساهمين السابقين لشركة اآلمار فودز م.د.م.س إال أنه لم يتم إلغاؤها كما أنها ال تنص صراحة على إلغائها في حال عدم استمرار
أطرافها بصفتهم مساهمين في شركة اآلمار فودز م.د.م.س .وتفيد اتفاقية المساهمين الخاصة بشركة اآلمار فودز م.د.م.س أنه في حال إتمام عملية
الطرح األولي للشركة ،سيتم تلقائ ًيا انقضاء االتفاقية.
	1 2-5-5اتفاقيات التمويل
-

أاتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك األهلي السعودي

يوضح الجدول اآلتي ملخصاً التفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة فيما بين الشركة والبنك األهلي السعودي.
	  (12-10):لودجملخص اتفاقية أحكام تسهيالت مع البنك األهلي السعودي
الشركة والبنك األهلي السعودي

األطراف

تسهيالت ائتمانية بحد إجمالي يبلغ قدره ثمانية وخمسين مليون ( )58,000,000ريال سعودي تتكون من:
1 -تسهيالت تجارية بحد يبلغ تسعة وأربعين مليون ( )49,000,000ريال سعودي.

نوع التمويل

 2خطابات ضمان بحد يبلغ ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي.3 -خطابات ضمان بحد يبلغ ستة ماليين ( )6,000,000ريال سعودي.

التاريخ

1441/11/24هـ (الموافق 2020/07/15م).

إجمالي التمويل

ثمانية وخمسون مليون ( )58,000,000ريال سعودي.

املدة

حتى تاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م)*.

الضمانات*

كفالة غرم وأداء من قبل شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه بنسبة  %57,804من قيمة السند ألمر.

يحق للبنك األهلي السعودي إلغاء التسهيالت ألي سبب من األسباب ،وف ًقا لتقديره المطلق ،وأن يطلب من الشركة سداد جميع
المبالغ المستحقة فور حدوث أي من حاالت التخلف عن السداد التالية:
•إذا قامت الشركة بالتأخير أو بانتهاك تنفيذ أي من التزاماتها بموجب اتفاقية تسهيالت البنك األهلي السعودي دون مبرر.
•إذا أخلت الشركة بالضمانات المقدمة إلى البنك األهلي السعودي.

•إذا أخلت الشركة بالتزاماتها تجاه اآلخرين بطريقة يعتبرها البنك األهلي السعودي ،بنا ًء على تقديره المطلق ،أن لها تأثير سلبي
على الوضع المالي للشركة.

اإلنهاء

•إذا أفلست الشركة أو تم تصفيتها.

•إذا تغير الشكل القانوني للشركة أو خرج أو تغيير أي مساهميها أو تم بيع الشركة.

كما يحق للبنك األهلي السعودي في أي وقت قبل انتهاء اتفاقية تسهيالت البنك األهلي السعودي ودون موافقة الشركة ودون تقديم
مبرر إنهاء اتفاقية تسهيالت البنك األهلي السعودي كل ًيا أو جزئ ًيا دون إخطار الشركة ودون إبالغها بأسباب ذلك ،والمطالبة بالسداد
دون أن يكون للشركة الحق في االعتراض.

ويحق للشركة إنهاء اتفاقية تسهيالت البنك األهلي السعودي في أي وقت شريطة أن تدفع أي التزامات مستحقة بموجبها.
* ال تزال هذه االتفاقية تحت التجديد كما في تاريخ هذه النشرة.
المصدر :الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد حصلت على موافقة البنك األهلي السعودي وإقرارها بأن التغير في الهيكل القانوني وهيكل ملكية الشركة نتيجة للطرح
ال يعد إخالالً باالتفاقية وذلك بموجب الخطاب المؤرخ 1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م).
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 -باتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الرياض

يوضح الجدول اآلتي ملخصاً التفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة فيما بين الشركة وبنك الرياض.
	  (12-11):لودجملخص أحكام عقد تسهيالت مع بنك الرياض
الشركة وبنك الرياض

األطراف

تسهيالت بحد إجمالي يبلغ اثنين وثمانين مليون ريال سعودي ( )82,000,000ريال سعودي تتكون من:
1 -تسهيالت متعددة األغراض بحد يبلغ عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي.

نوع التمويل

 2تسهيل متجدد قصير األجل بحد يبلغ أربعين مليون ( )40,000,000ريال سعودي.3 -تسهيالت التورق بحد يبلغ اثنين وثالثين ( )32,000,000ريال سعودي.

التاريخ

بتاريخ 1442/06/27هـ (الموافق 2021/02/09م).

إجمالي التمويل

اثنان وثمانون مليون ( )82,000,000ريال سعودي.

املدة

حتى تاريخ 1445/02/28هـ (الموافق 2024/06/09م).

الغرض

لتوفير تسهيالت متعددة األغراض ،ولتمويل متاجر دومينوز.
•كفالة تضامنية بالغرم واألداء من شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه بمبلغ اثنين وثمانين مليون ( )82,000,000ريال
سعودي.

الضمانات*

•سند ألمر بمبلغ سبعة وثمانين مليون ومائة وعشرين ألف ( )87,120,000ريال سعودي.

يحق لبنك الرياض مطالبة الشركة بسداد جميع المبالغ المستحقة فور حدوث أي من حاالت التخلف عن السداد التالية:
•عدم قيام الشركة بدفع أي من المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية تسهيالت بنك الرياض.
•انتهاك الشركة التفاقية تسهيالت بنك الرياض أو أي من الضمانات.

•انتهاك الشركة اللتزاماتها بموجب أي اتفاقيات أو ترتيبات مالية مبرمة مع أي أطراف أخرى.

اإلنهاء

•وجود أي إجراءات قضائية ضد الشركة.
•إفالس الشركة أو إعسارها.

•إصدار أي أوامر ضد الشركات التابعة للشركة ،والتي وف ًقا لتقدير بنك الرياض المطلق ،ستؤدي إلى تأثير مالي سلبي على
أعمال الشركة.

•انتهاك الشركة ألي قوانين أو لوائح معمول بها.
القيود اجلوهرية

بموجب اتفاقية تسهيالت بنك الرياض ،يجب على الشركة إخطار بنك الرياض بأي تغييرات جوهرية في هيكل ملكيتها ونسب ملكية
تزيد عن  ،٪50وأي تغيير في الشكل القانوني للشركة أو الشكل القانوني ألي من الشركات التابعة .وفي حال عدم موافقة بنك
الرياض على مثل هذه التعديالت ،يجب على بنك الرياض إخطار الشركة بذلك وتصبح جميع االلتزامات المستحقة على الشركة
لبنك الرياض مستحقة وواجبة السداد على الفور ويجب أن يتم تسويتها من قبل الشركة خالل فترة ثالثين ( )30يو ًما.

* سيتم إلغاء الكفالة التضامنية بالغرم واألداء المقدم من قبل شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه بعد إتمام عملية الطرح.
المصدر :الشركة.

وقدمت الشركة خطاب أخطرت بموجبه بنك الرياض بعملية الطرح التي سيترتب عليها تغيير الشكل القانوني للشركة ،وقدم بنك الرياض موافقته الخطية
على ذلك بتاريخ 1443/03/08هـ (الموافق 2021/10/14م).

	 12-6االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة
وقد بلغت القيمة اإلجمالية للتعامالت مع األطراف ذات العالقة أربعة وثمانين مليون وثمانمائة واثنان وخمسين ألف وخمسمائة واثنان وعشرين ()84,852,522
ريال سعودي وإحدى عشر مليون وثمانمائة وواحد وستين ألف وخمسمائة وسبعة وخمسين ( )11,861,557ريال سعودي وتسعة وعشرين مليون وتسعمائة
وتسعة وسبعين ألف وستمائة وتسعة وثمانين ( )29,979,689ريال سعودي للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ،على التوالي (وللمزيد
من المعلومات حول أرصدة األطراف ذات العالقة حسب طبيعة التعامالت والنسب المذكورة لكل منها ،يرجى مراجعة القسم رقم « 43-1-2المخاطر المتعلقة
بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة) .وقد تم الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة
التي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م) (حسبما ينطبق) (للمزيد من المعلومات
حول هذه التعامالت ،يرجى مراجعة القسم رقم « 2-6-12التعامالت التي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها» من هذه النشرة).
ويوضح هذا القسم ملخصاً لالتفاقيات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة والتي يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأنها جوهرية فيما يتعلق بأعمال الشركة أو
قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب بأسهم الطرح .ال يشمل ملخص االتفاقيات والعقود الموضحة فيما يلي جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار
الملخص بدي ً
ال عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.
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ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد
تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة .وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة
ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على تقيدهم بالمادة الثانية والسبعين من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة واألربعين من الئحة حوكمة الشركات
الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة.
1 2-6-1التعامالت مع الشركات التابعة
-

أالتعامالت مع شركة اآلمار فودز م.د.م.س

دخلت الشركة مع شركة اآلمار فودز م.د.م.س في خمسة ( )5تعامالت موثقة وغير موثقة في اتفاقيات خطية ،منها تنازل جزئي عن مطلوبات الشركة تجاه
شركة اآلمار فودز م.د.م.س ،وتمويل ،وغيرها من المدفوعات والعائدات .بلغت اجمالي تعامالت الشركة مع شركة االمار فودز م.د.م.س خالل السنوات
من  2019حتى  2021مبلغ  4,316,701ريال سعودي تتمثل بايرادات اخرى وتنازل عن رصيد وتوزيعات ارباح ومشتريات اصول ثابتة وتمويل وتحصيالت
ومصاريف محملة اخرى.
وتعد هذه التعامالت مع أطراف ذات عالقة نظراً ألنها مبرمة مع شركة تابعة وفقاً لتعريف األطراف ذات العالقة الوارد في قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة إال أنها ال تحتاج إلى ترخيص من الجمعية العامة للشركة.
 -بالتعامالت مع شركة اآلمار الغذائية اإلمارات

دخلت الشركة مع شركة اآلمار الغذائية اإلمارات في ثالثة ( )3تعامالت غير موثقة في اتفاقيات خطية منها مبيعات سلع ومصاريف ومبيعات متفرقة.
بلغت اجمالي تعامالت الشركة مع شركة االمار الغذائية  -االمارات خالل السنوات من  2019حتى  2021مبلغ  3,955,822ريال سعودي تتمثل بمبيعات
ومصاريف ومشتريات ومصاريف محملة اخرى.
وتعد هذه التعامالت مع أطراف ذات عالقة نظراً ألنها مبرمة مع شركة تابعة وفقاً لتعريف األطراف ذات العالقة الوارد في قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة إال أنها ال تحتاج إلى ترخيص من الجمعية العامة للشركة.
 -جالتعامالت مع شركة اآلمار الغذائية لبنان

دخلت الشركة مع شركة اآلمار الغذائية لبنان في تعاملين غير موثقين في اتفاقيات خطية منها بيع السلع ومدفوعات متفرقةبلغت اجمالي تعامالت
الشركة مع شركة االمار الغذائية  -لبنان خالل السنوات من  2019حتى  2021مبلغ  2,714,203ريال سعودي تتمثل بمبيعات ومصاريف محملة اخرى
وتحويل رصيد.
وتعد هذه التعامالت مع أطراف ذات عالقة نظراً ألنها مبرمة مع شركة تابعة وفقاً لتعريف األطراف ذات العالقة الوارد في قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة إال أنها ال تحتاج إلى ترخيص من الجمعية العامة للشركة.
 -دالتعامالت مع شركة اآلمار الغذائية األردن

دخلت الشركة في تعاملين مع شركة اآلمار الغذائية األردن منها بيع سلع ونقل رصيد .بلغت اجمالي تعامالت الشركة مع شركة االمار الغذائية  -االردن
خالل السنوات من  2019حتى  2021مبلغ  336,387ريال سعودي تتمثل بمبيعات وتحويل رصيد.
وتعد هذه التعامالت مع أطراف ذات عالقة نظراً ألنها مبرمة مع شركة تابعة وفقاً لتعريف األطراف ذات العالقة الوارد في قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة إال أنها ال تحتاج إلى ترخيص من الجمعية العامة للشركة.
 -هالتعامالت مع شركة اآلمار الغذائية البحرين

دخلت الشركة مع شركة اآلمار الغذائية البحرين في ثالثة ( )3تعامالت منها بيع السلع ومبيعات ومصاريف متفرقة .بلغت اجمالي تعامالت الشركة مع
شركة االمار الغذائية  -البحرين خالل السنوات من  2019حتى  2021مبلغ  764,833ريال سعودي تتمثل بمبيعات ومصاريف ومشتريات اصول ثابتة
وتحصيالت ومصاريف محملة اخرى.
وتعد هذه التعامالت مع أطراف ذات عالقة نظراً ألنها مبرمة مع شركة تابعة وفقاً لتعريف األطراف ذات العالقة الوارد في قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة إال أنها ال تحتاج إلى ترخيص من الجمعية العامة للشركة.
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 -والتعامالت مع شركة كاجوال بلس

دخلت الشركة في تعاملين مع شركة كاجوال بلس منها بيع سلع ومدفوعات متفرقة .بلغت اجمالي تعامالت الشركة مع شركة كاجوال بلس خالل السنوات
من  2019حتى  2021مبلغ  4,857,900ريال سعودي تتمثل بمبيعات وتنازل عن رصيد وتمويل ومصاريف ومصاريف محملة اخرى.
وتعد هذه التعامالت مع أطراف ذات عالقة نظراً ألنها مبرمة مع شركة تابعة وفقاً لتعريف األطراف ذات العالقة الوارد في قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة إال أنها ال تحتاج إلى ترخيص من الجمعية العامة للشركة.
	1 2-6-2التعامالت التي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها
-

الجماز وإخوانه
أالتعامالت مع شركة عبدالعزيز إبراهيم
ّ

دخلت الشركة في تعامل واحد مع شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه يتعلق بتحصيل الزكاة والضرائب .بلغت اجمالي تعامالت الشركة مع شركة عبد
العزيز ابراهيم الجماز واخوانه خالل السنوات من  2019حتى  2021مبلغ  8,280,655ريال سعودي تتمثل بتحصيالت ومصاريف محملة اخرى وتوزيعات
ارباح ومصاريف الزكاة والضرائب المحملة وتحويل رصيد.
يعد هذا التعامل مع طرف ذي عالقة نظراً لوجود مصلحة في تلك التعامالت لعضوي مجلس اإلدارة إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وعاصم سعود
إبراهيم الج ّماز حيث يمتلكون وأقاربهم نسبة ملكية في شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه .وقد حصلت الشركة على ترخيص الجمعية العامة
العادية على هذه التعامالت بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م).
الجماز
 بالتعامالت مع مؤسسةّ

دخلت الشركة في تعاملين مع مؤسسة الج ّماز تتعلق بالمصاريف ومدفوعات متفرقة .بلغت اجمالي تعامالت الشركة مع مؤسسة الجماز خالل السنوات
من  2019حتى  2021مبلغ  194,571ريال سعودي تتمثل بمصاريف وتحصيالت ومصاريف محملة اخرى وتحويل رصيد.
يعد هذا التعامل مع طرف ذي عالقة نظراً لوجود مصلحة في تلك التعامالت لعضو مجلس اإلدارة إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز والمالك لمؤسسة
الج ّماز .وقد حصلت الشركة على ترخيص الجمعية العامة العادية على هذه التعامالت بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م).
الجماز للزراعة
 جالتعامالت معّ

دخلت الشركة في تعامل واحد ( )1مع الج ّماز للزراعة بموضوع المصاريف .بلغت اجمالي تعامالت الشركة مع شركة الجماز للزراعة خالل السنوات من
 2019حتى  2021مبلغ  235ريال سعودي تتمثل بمصاريف وتحصيالت ومصاريف محملة اخرى وتحويل رصيد.
يعد هذا التعامل مع طرف ذي عالقة نظراً لوجود مصلحة في تلك التعامالت لعضوي مجلس اإلدارة إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وعاصم سعود
إبراهيم الج ّماز حيث يمتلكون وأقاربهم نسبة ملكية في شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه والتي بدورها تملك الج ّماز للزراعة بشكل كامل .وقد
حصلت الشركة على ترخيص الجمعية العامة العادية على هذه التعامالت بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م).
 -دالتعامالت مع حلول الخليج

دخلت الشركة في تعامل واحد مع حلول الخليج يتعلق بشراء األصول .بلغت اجمالي تعامالت الشركة مع شركة حلول الخليج خالل السنوات من 2019
حتى  2021مبلغ  2,788ريال سعودي تتمثل بمشتريات وتحصيالت ودفعات ومصاريف محملة اخرى.
يعد هذا التعامل مع طرف ذي عالقة نظراً لوجود مصلحة في تلك التعامالت لعضو مجلس اإلدارة عاصم سعود إبراهيم الج ّماز حيث يتملك حلول الخليج
بشكل كامل .وقد حصلت الشركة على ترخيص الجمعية العامة العادية على هذه التعامالت بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م).

	 12-7العقارات
1 2-7-1العقارات المملوكة من قبل الشركة والشركات التابعة الجوهرية
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة عدم وجود أي عقارات مملوكة من قبل الشركة وشركة اآلمار الغذائية اإلمارات وشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات
(المغرب) كما في تاريخ هذه النشرة.
تملك شركة اآلمار الغذائية مصر أقام عليها مصنع أكتوبر بموجب عقد بيع بتاريخ 1442/03/29هـ (الموافق 2020/11/15م) بين شركة اآلمار الغذائية
مصر ومجموعة التطوير العقاري ،وذلك مقابل اثني عشر مليون وثالثمائة ألف ( )12,300,000جنيه مصري .ويخضع عقد البيع هذا إلى قوانين مصر
وتحال أي نزاعات بشأنه إلى التحكيم بموجب قواعد مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
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	1 2-7-2العقارات المستأجرة من قبل الشركة والشركات التابعة الجوهرية
-

أالشركة
1 -متاجر دومينوز

أبرمت الشركة عدة اتفاقيات إيجار لغرض إدارة وتشغيل متاجر دومينوز والمستودعات ذات العالقة ،حيث بلغ عدد متاجر دومينوز التي تديرها الشركة
بشكل مباشر في المملكة مائتين وسبعة وأربعين ( )247متجراً وبلغ عدد المستودعات أربعة ( )4مستودعات باإلضافة إلى ثمانية وعشرين ( )28متجراً
يتم تشغيلها من قبل صاحب امتياز من الباطن في منطقة مكة المكرمة والطائف ،وذلك كما في  31ديسمبر 2021م .وتقع المتاجر المذكورة في مدينة
الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والخبر والظهران والجبيل والقطيف وينبع وبريدة والهفوف والمبرز والرس والمذنب ورأس تنورة والمجمعة وتبوك
وحائل والزلفي والبكيرية والخرج ورابغ وحفر الباطن والدوادمي وعنيزة والنعيرية والمزاحمية وثول وخميس مشيط والقنفذة وجازان وأبها وسكاكا وصبيا
والباحة والبيشة وأبو عرش والضراب ومحايل عسير وأحد رفيدة ووادي الدواسر والنماص .يبلغ متوسط المساحة التأجيرية لمتاجر دومينوز التي تديرها
الشركة بشكل مباشر تسعة وعشرين ألف ( )29,000متر مربع كما في  31ديسمبر 2021م ويبلغ متوسط القيمة التأجيرية ألف وثالثمائة وأربعين ()1,340
ريال سعودي للمتر المربع.
ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه االتفاقيات في تشغيل متاجر دومينوز .وتتراوح مدة اإليجار بين سنة إلى عشرة ( )10سنوات ،معظمها تكون قابلة
للتجديد .وتجدر اإلشارة إلى أن معظم عقود اإليجار ال تخول الحق في التنازل عن لعقد أو التأجير من الباطن فيما تخول بعضها ذلك بموجب الحصول
على الموافقة الخطية المسبقة من المؤجر .كما أن بعض عقود اإليجار تتطلب من المستأجر الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤجر إلجراء
أي تعديالت أو إضافات إنشائية للعقار المستأجر وبشكل عام ،يحكم عقود اإليجار النظام السعودي وتنص معظمها على أن تحل النزاعات بشكل ودي
خالل خمسة عشر ( )15يو ًما أو أن تُحال للجهات المعتمدة في المملكة للفصل فيها.
تتضمن هذه االتفاقيات عد ًدا من األحكام المتعلقة بإنهائها وكانت معظمها تنص على أنه يجوز للطرف المتضرر فسخ العقد إذا أخل الطرف اآلخر بأي
من االلتزامات بعد أن يتم إنذار الطرف المخل من قبل الطرف المتضرر باالستحقاق المقر له إذا لم يلتزم الطرف المخل بالتزاماته خالل خمسة عشر
( )15يو ًما من تاريخ إنذاره أو إزالة الضرر الناتج عنه .كما أنه يتم إنهاء االتفاقية في حال إعسار المستأجر في حال كان فر ًدا أو إفالسه في حال كان
منشأة تجارية أو التصفية ألي سبب من األسباب.
2 -المواقع المستأجرة األخرى

أبرمت الشركة خمسة وستين ( )65اتفاقية تأجير أخرى الستئجار مستودع ومكتب لمركزها الرئيسي وعقود إيجار لسكن الموظفين بمساحة تأجيرية
إجمالية للمستودع والمركز الرئيسي تبلغ خمسة آالف وثمانمائة وأربعة وخمسين ( )5,854متر مربع ،كما يبلغ متوسط المساحة التأجيرية لسكن الموظفين
أربعمائة وخمسة وسبعين ( )475متر مربع .ويقع مستودع الشركة في حي السلي بمدينة الرياض في حين يقع المركز الرئيسي للشركة في حي العليا
بمدينة الرياض .وتقع عقود إيجار سكن الموظفين في كل من مدينة الرياض وجدة والنماص والهفوف والدمام والخبر وحائل ومحايل عسير والبكيرية
وعنيزة والخرج وينبع وبريدة ومكة والرس وتبوك وواي الدواسر وأبها وبيشة وخميس مشيط والقنفذة وسكاكا والجبيل وجازان وحفر الباطن وثول والمدينة
المنورة والدوادمي والمجمعة والنعيرية وشقراء ورأس تنورة والزلفي .تتراوح القيمة اإلجمالية لتلك االتفاقيات ما بين عشرة آالف ( )10,000ريال سنوياً
ومليون وتسعمائة وخمسين ألف وأربعمائة وثمانين ( )1,950,480ريال سعودي سنوياً.
وتتراوح مدة اإليجار بين سنة لخمس ( )5سنوات ،ومعظمها تكون قابلة للتجديد .وتجدر اإلشارة إلى أن معظم عقود اإليجار ال تخول الحق في التنازل عن
العقد أو التأجير من الباطن دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤجر .كما أن بعض عقود اإليجار تتطلب من المستأجر الحصول على
الموافقة الخطية المسبقة من المؤجر إلجراء أي تعديالت أو إضافات إنشائية للعقار المستأجر وبشكل عام ،يحكم عقود اإليجار النظام السعودي وتنص
معظمها على أن تحل النزاعات بشكل ودي خالل خمسة عشر ( )15يو ًما أو أن تُحال للجهات المعتمدة في المملكة للفصل فيها.
تتضمن هذه االتفاقيات عد ًدا من األحكام المتعلقة بإنهائها وكانت معظمها تنص على أنه يجوز للطرف المتضرر فسخ العقد إذا أخل الطرف اآلخر
بأي من االلتزامات بعد أن يتم إنذار الطرف المخل من قبل الطرف المتضرر باالستحقاق المقر له إذا لم يلتزم الطرف المخل بالتزاماته خالل خمسة
عشر ( )15يو ًما من تاريخ إنذاره أو إزالة الضرر الناتج عنه .كما أنه يتم إنهاء االتفاقية في حال إعسار المستأجر في حال كان فر ًدا أو إفالسه في
حال كان منشأة تجارية أو التصفية ألي سبب من األسباب .وتجدر اإلشارة إلى أن عقد اإليجار بخصوص مكتب الشركة لمقرها الرئيسي ال يشمل
أحكام إلنهاء العقد.
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 بالشركات التابعة الجوهرية1 -متاجر دومينوز ودانكن

أبرمت الشركات التابعة الجوهرية مائة وخمسة وثالثين ( )135اتفاقية تأجير الستئجار متاجر دومينوز ودانكن وتشغيلها في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وباكستان .فقد أبرمت شركة اآلمار الغذائية اإلمارات سبعة وأربعين ( )47اتفاقية تأجير لمتاجر دومينوز في اإلمارات ،وقد أبرمت شركة اآلمار
الغذائية مصر أربعة وعشرين ( )24اتفاقية تأجير لمتاجر دومينوز وأربعين ( )40اتفاقية تأجير لمتاجر دانكن في مصر ،وقد أبرمت شركة إتش إي أيه
للتجارة والخدمات (المغرب) عشرين ( )20اتفاقية تأجير لمتاجر دومينوز وأربعة ( )4اتفاقيات تأجير لمتاجر دانكن في المغرب .وقد بلغ عدد متاجر
دومينوز التي تديرها المجموعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان (باستثناء متاجر دومينوز في المملكة) مائتين وثمانية وأربعين ()248
متجراً كما يبلغ عدد متاجر دانكن التي تديرها المجموعة في مصر والمغرب أربعة وأربعين ( )44متجراً ،وذلك كما في  31ديسمبر 2021م .ويبلغ متوسط
المساحة التأجيرية لمتاجر دومينوز التي تديرها شركة اآلمار الغذائية اإلمارات بشكل مباشر خمسة آالف ومائتين وسبعين ( )5,270متر مربع كما في
 31ديسمبر 2021م ويبلغ متوسط القيمة التأجيرية ألف وتسعمائة وستين ( )1,960ريال سعودي للمتر المربع .ويبلغ متوسط المساحة التأجيرية لمتاجر
دومينوز ودانكن التي تديرها شركة اآلمار الغذائية مصر بشكل مباشر سبعة آالف وستمائة وثمانين ( )7,680متر مربع كما في  31ديسمبر 2021م ويبلغ
متوسط القيمة التأجيرية ألف ومائتين وخمسين ( )1,250ريال سعودي للمتر المربع .كما يبلغ متوسط المساحة التأجيرية اإلجمالية لمتاجر دومينوز
ودانكن التي تديرها شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) بشكل مباشر ألفين وستمائة ( )2,600متر مربع كما في  31ديسمبر ويبلغ متوسط
القيمة التأجيرية ألف وثالثمائة ( )1,300ريال سعودي للمتر المربع.
ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه االتفاقيات في تشغيل متاجر دومينوز ودانكن .وتتراوح مدة اإليجار ما بين سنة إلى عشرة ( )10سنوات ،بعضها تكون
قابلة للتجديد في حين أن البعض اآلخر يتطلب الدخول في عقد جديد .وتجدر اإلشارة إلى أن معظم عقود اإليجار ال تخول الحق في التنازل عن العقد
أو التأجير من الباطن .كما أنه تختلف األنظمة التي تحكم عقود اإليجار باإلضافة إلى متجر حل النزاع باختالف المدينة التي تباشر فيها الشركات
التابعة أعمالها.
تتضمن هذه االتفاقيات عد ًدا من األحكام المتعلقة بإنهائها وكانت معظمها تنص على أنه يجوز للطرف المتضرر فسخ العقد إذا أخل الطرف اآلخر بأي
من االلتزامات بعد أن يتم إنذار الطرف المخل من قبل الطرف المتضرر باالستحقاق المقر له إذا لم يلتزم الطرف المخل بالتزاماته خالل مدة تتراوح ما
بين خمسة عشر ( )15يو ًما إلى ثالثة ( )3أشهر من تاريخ إنذاره أو إزالة الضرر الناتج عنه .كما نصت بعض االتفاقيات على أنه يتم إنهاء االتفاقية في
حال ( )1التقصير في استالم موقع اإليجار في تاريخ السريان ،أو ( )2التقصير في بدء أعمال التخطيط ،أو ( )3تقصير المستأجر في تشغيل نشاطه
خالل خمسة عشر ( )15يو ًما من استالم العقار المستأجر وجاهزيته ،أو ( )4إجراء التعديالت في وجهة العقار دوت إبالغ المؤجر ،أو ( )5التخلف عن
االشتراك في وثائق التأمين ،أو ( )6التخلف عن سداد المدفوعات المستحقة.
2 -المواقع المستأجرة األخرى

أبرمت شركة اآلمار الغذائية مصر ثالثة ( )3اتفاقيات تأجير أخرى الستئجار مستودع ومكتب لمركزها الرئيسي في مصر بمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ
حوالي ألف ومائتان وأربعة وستين ( )1,264متر مربع .ويقع مستودع الشركة في طريق صحراء القاهرة ،العامرية ،مدينة مرغم الصناعية ،اإلسكندرية
في حين يقع المركز الرئيسي للشركة في شارع الفرسان بمدينة القاهرة .تتراوح القيمة التأجيرية لتلك االتفاقيات ما بين ستة عشر ألف ( )16,000جنيه
مصري وعشرين ألف ( )20,000جنيه مصري شهرياً.
وتكون مدة اإليجار تسعة ( )9سنوات بالنسبة للمستودع وسبعة ( )7سنوات بالنسبة للمكتب الرئيسي وال تكون عقود اإليجار قابلة للتجديد .وتجدر اإلشارة
إلى أن معظم عقود اإليجار ال تخول الحق في التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤجر.
وبالنسبة لعقد إيجار المستودع ،فيمكن إنهاؤه من قبل المؤجر في الحاالت التي ال يدفع فيها المستأجر اإليجار الشهري في تاريخ االستحقاق لمدة تزيد
عن شهر بعد إخطاره وتنبيهه كتاب ًيا ،أو في الحاالت التي يوجد فيها خرق للسالمة الهيكلية للمباني المؤجرة أو في الحاالت التي يتم فيها بيع شركة
اآلمار الغذائية مصر أو التنازل عنها ألطراف ثالثة أو حيث يتم تغيير نشاط شركة اآلمار الغذائية مصر وأما بالنسبة لعقد إيجار المكتب الرئيسي ،فإنه
يتم إنهاء اتفاقية اإليجار في الحاالت التي ال يدفع فيها المستأجر اإليجار الشهري في تاريخ االستحقاق لمدة تزيد عن شهر إضاف ًة إلى في حال قام
المستأجر بالتنازل عن اتفاقية اإليجار دون الحصول على الموافقة الخطية من المؤجر أو في حالة قام المستأجر بإجراء تعديالت خارجية تؤثر على
الهيكل الخرسان .كما أنه يمكن للمؤجر إنهاء عقد إيجار المكتب الرئيسي في حال إفالس المستأجر أو تصفيته ألي سبب من األسباب.
باإلضافة إلى ذلك أبرمت شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) اتفاقية إيجار واحدة الستئجار مستودع في المغرب بمساحة تأجيرية إجمالية
تبلغ ألفين ومائة وستة ( )2,106متر مربع بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ثالثة وثمانين ألف وثالثمائة وثالثة وثالثين ( )83,333درهم مغربي .تبلغ مدة اإليجار
ستة ( )6سنوات تتجدد تلقائياً.
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	 12-8األصول غير الملموسة
1 2-8-1العالمات التجارية
جميع العالمات التجارية المستخدمة من قبل المجموعة مملوكة إما لشركة دومينوز أي بي هولدر (فيما يتعلق بالعالمات التجارية لدومينوز) ،حيث تم
منح حق استخدام العالمات التجارية للشركة من قبل شركة دومينوز أي بي هولدر بموجب اتفاقيتي امتياز دومينوز الرئيسية واالتفاقيات األخرى المتعلقة
بها ،أو لشركة دانكن دونتس أي بي هولدر (فيما يتعلق بالعالمات التجارية لدانكن) حيث تم منح حق استخدام العالمات التجارية للشركة من قبل مانح
االمتياز الرئيسي لدانكن بموجب اتفاقيتي امتياز دانكن الرئيسية واالتفاقيات األخرى المتعلقة بها (وللمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم رقم
« 1-5-12اتفاقيات االمتياز التجاري» والقسم رقم « 2-5-12اتفاقيات أخرى متعلقة باالمتياز» من هذه النشرة) .كما لم تقم الشركة بتسجيل عالمتها
التجارية الخاصة في أي دولة.
وتعتمد الشركة بشكل جوهري على هذه العالمات التجارية في أعمالها وتسويق خدماتها ،لذا فإن عدم مقدرة الشركة على حماية هذه العالمات التجارية
أو اضطرارها إلى اتخاذ إجراء قانوني الزم لحمايتها قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على مقدرتها على استعمالها مما سيؤثر على سير أعمالها ونتائج
عملياتها (للمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بذلك ،يُرجى مراجعة القسم رقم « 1-2المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة» من هذه النشرة).
كما في تاريخ هذه النشرة ،تقوم المجموعة باستخدام إحدى عشر ( )11عالمة تجارية لدومينوز مسجلة في المملكة واإلمارات .يوضح الجدول التالي
التفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية المستخدمة من قبل الشركة:
	  (12-12):لودجالتفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية المستخدمة من قبل الشركة والشركات التابعة الجوهرية
بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

1

المملكة

المالك المسجل هو شركة دومينوز
أي بي هولدر .تم منح حق استخدام
العالمات التجارية للشركة من قبل
شركة دومينوز أي بي هولدر.

143404930

2

المملكة

المالك المسجل هو شركة دومينوز
أي بي هولدر .تم منح حق استخدام
العالمات التجارية للشركة من قبل
شركة دومينوز أي بي هولدر.

143404929

3

المملكة

المالك المسجل هو شركة دومينوز
أي بي هولدر .تم منح حق استخدام
العالمات التجارية للشركة من قبل
شركة دومينوز أي بي هولدر.

143404931

4

المملكة

المالك المسجل هو شركة دومينوز
أي بي هولدر .تم منح حق استخدام
العالمات التجارية للشركة من قبل
شركة دومينوز أي بي هولدر.

143309170

5

المملكة

المالك المسجل هو شركة دومينوز
أي بي هولدر .تم منح حق استخدام
العالمات التجارية للشركة من قبل
شركة دومينوز أي بي هولدر.

143309167

6

المملكة

المالك المسجل هو شركة دومينوز
أي بي هولدر .تم منح حق استخدام
العالمات التجارية للشركة من قبل
شركة دومينوز أي بي هولدر.

143309168

1443/08/07هـ
(الموافق
2022/03/10م)

7

اإلمارات

المالك المسجل هو شركة دومينوز
أي بي هولدر .تم منح حق استخدام
العالمات التجارية شركة اآلمار فودز
م.د.م.سللشركة من قبل شركة دومينوز
أي بي هولدر.

( 5562رقم
تسجيل
)002557

1414/04/22هـ
ـ(الموافق
1993/10/09م)

1445/03/24هـ
(الموافق
2023/10/09م)

30

8

اإلمارات

المالك المسجل هو شركة دومينوز
أي بي هولدر .تم منح حق استخدام
العالمات التجارية للشركة من قبل
شركة دومينوز أي بي هولدر.

175845

1433/08/06هـ
(الموافق
2012/06/26م)

1443/11/27هـ
(الموافق
2022/06/26م)

30

#

العالمة التجارية
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تاريخ بدء
الحماية

تاريخ انتهاء
الحماية

الفئة

1434/04/15هـ
(الموافق
2013/02/25م)

1444/04/14هـ
(الموافق
2022/11/08م)

35

1434/04/15هـ
ـ(الموافق
2013/02/25م)

1444/04/14هـ
(الموافق
2022/11/08م)

30

1434/04/15هـ
(الموافق
2013/02/25م)

1444/04/14هـ
(الموافق
2022/11/08م)

43

1443/08/07هـ
(الموافق
2022/03/10م)

1453/08/06هـ
(الموافق
2031/11/21م)

30

1443/08/07هـ
(الموافق
2022/03/10م)

1453/08/06هـ
(الموافق
2031/11/21م)

43

1453/08/06هـ
(الموافق
2031/11/21م)

35
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بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

9

اإلمارات

المالك المسجل هو شركة دومينوز
أي بي هولدر .تم منح حق استخدام
العالمات التجارية للشركة من قبل
شركة دومينوز أي بي هولدر.

175846

1443/08/06هـ
(الموافق
2012/06/26م)

10

اإلمارات

المالك المسجل هو شركة دومينوز
أي بي هولدر .تم منح حق استخدام
العالمات التجارية للشركة من قبل
شركة دومينوز أي بي هولدر.

( 5532رقم
تسجيل
)002560

1414/04/24هـ
(الموافق
2013/10/09م)

1445/03/24هـ
(الموافق
2023/10/09م)

42

11

اإلمارات

المالك المسجل هو شركة دومينوز
أي بي هولدر .تم منح حق استخدام
العالمات التجارية للشركة من قبل
شركة دومينوز أي بي هولدر.

175847

1433/08/06هـ
(الموافق
2012/06/26م)

1443/11/27هـ
(الموافق
2022/06/26م)

43

#

العالمة التجارية

تاريخ بدء
الحماية

تاريخ انتهاء
الحماية

الفئة

1443/11/26هـ
(الموافق
2022/06/26م)

35
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	1 2-8-2نطاقات المواقع اإللكترونية
قامت المجموعة بتسجيل ثمانية وعشرين ( )28نطاق مواقع إلكترونية ( )domain namesوالتي تستخدمها في أعمالها .ويوضح الجدول التالي تفاصيل
تلك النطاقات.
	  (12-13):لودجنطاقات المواقع اإللكترونية
#

العنوان

االستخدام

الحالة

تاريخ انتهاء التسجيل

الموقع

1

المملكة

dominos.sa

نطاق الموقع االلكتروني
لدومينوز المملكة

نشط

1444/06/06هـ (الموافق
2022/12/30م)

2

المملكة

dominos.com.sa

نطاق الموقع االلكتروني
لدومينوز المملكة

نشط

1444/06/06هـ (الموافق
2022/12/30م)

3

المملكة

دومينوز السعودية

نطاق الموقع االلكتروني
لدومينوز المملكة

غير نشط

1444/06/06هـ (الموافق
2022/12/30م)

4

المجموعة

pathone.tech

يستخدم لتطبيق نظام
تحديد المواقع الخاص
بالشركة

نشط

1444/07/06هـ (الموافق
2023/01/28م)

5

المجموعة

dp.vg

يستخدم كعنوان URL
مصغر ألغراض نشاطات
الشركة

نشط

1444/06/02هـ (الموافق
2022/12/26م)

6

المجموعة

dominostalktous.com

يستخدم للحصول على
التعليقات من الزبائن
بخصوص المعرض.

نشط

1444/02/10هـ (الموافق
2022/09/06م)

7

المجموعة

feedbackdominos.
com

يستخدم للحصول على
التعليقات من الزبائن

نشط

1443/01/29هـ (الموافق
2021/09/06م)

8

المجموعة

alamar.com

الموقع االلكتروني للشركة

نشط

1444/06/09هـ (الموافق
2023/01/02م)

9

المجموعة

alamarfoods.com

الموقع االلكتروني للشركة

نشط

1444/09/01هـ (الموافق
2023/03/23م)

10

المجموعة

alamarfoods.net

الموقع االلكتروني للشركة

نشط

1444/09/01هـ (الموافق
2023/03/23م)

11

المجموعة

alamar.me

الموقع االلكتروني للشركة

نشط

1443/08/20هـ (الموافق
2022/03/23م)

12

المجموعة

dominosmenap.com

نطاق الموقع االلكتروني
للمجموعة

غير نشط

1444/07/14هـ (الموافق
2023/02/05م)

13

المجموعة

dominosmenap.net

الموقع االلكتروني
للمجموعة

غير نشط

1444/07/14هـ (الموافق
2023/02/05م)

14

المجموعة

dominosarabia.com

الموقع االلكتروني
للمجموعة

نشط

1444/09/27هـ (الموافق
2023/04/18م)
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#

العنوان

االستخدام

الحالة

تاريخ انتهاء التسجيل

الموقع

15

مصر

dunkin.eg

الموقع االلكتروني لدانكن
مصر

غير نشط

ال ينطبق

16

مصر

DunkinEgypt.com

الموقع االلكتروني لدانكن
مصر

غير نشط

1443/12/18هـ (الموافق
2022/07/17م)

17

مصر

Dominos.com.eg

الموفع االلكتروني
لدومينوز مصر

نشط

1444/12/14هـ (الموافق
2023/07/02م)

18

المغرب

Dominos.ma

الموقع االلكتروني
لدومينوز المغرب

نشط

1444/08/13هـ (الموافق
2023/03/05م)

19

المغرب

Dunkin.ma

الموقع االلكتروني لدانكن
المغرب

غير نشط

1443/05/23هـ (الموافق
2021/12/27م)

20

لبنان

Dominos.com.lb

الموفع االلكتروني
لدومينوز لبنان

نشط

1444/01/17هـ (الموافق
2022/08/15م)

21

األردن

Dominos.jo

الموقع االلكتروني
لدومينوز األردن

نشط

ال ينطبق

22

البحرين

Dominos.bh

الموقع االلكتروني
لدومينوز البحرين

نشط

1444/09/01هـ (الموافق
2023/03/23م)

23

قطر

Dominos.qa

الموقع االلكتروني
لدومينوز قطر

نشط

ال ينطبق

24

اإلمارات العربية المتحدة

Dominos.ae

الموقع االكتروني
لدومينوز اإلمارات

نشط

ال ينطبق

25

عمان

Dominos.om

الموقع االلكتروني
لدومينوز عمان

نشط

1444/12/15هـ (الموافق
2023/07/03م)

26

باكستان

Dominos.com.pk

الموقع االلكتروني
لدومينوز باكستان

نشط

1443/11/15هـ (الموافق
2022/07/14م)

27

باكستان

dominospakistan.com

الموقع االلكتروني
لدومينوز باكستان

غير نشط

1444/07/07هـ (الموافق
2023/01/29م)

28

باكستان

dominospakistan.net

الموقع االلكتروني
لدومينوز باكستان

غير نشط

1444/07/07هـ (الموافق
2023/01/29م)

المصدر :الشركة

	1 2-8-3ملكية البرمجيات
بنا ًء على اتفاقية شراء برمجيات بتاريخ 1440/04/04هـ (الموافق 2018/12/11م) ،قامت الشركة بشراء جميع الحقوق والملكية والمصلحة في تطبيق
برمجيات يدعى باث ون ( )PathOneمن شركة إم آي بي إي شركة شخص واحد خاصة ( .)MIPE Single Member Private Companyوقد
استثمرت المجموعة في تطوير باث ون ( )PathOneوهو أداة تعمل على تحسين تجربة التوصيل وتوفير أفضل خط سير بشكل مسبق مع إدارة عمليات
اإلرسال بشكل آلي ومتابعة األسطول بشكل فوري وإجراء التحليالت .وال يتضمن باث ون ( )PathOneعلى أي مكونات من برمجيات مفتوحة المصدر
مرخصة بموجب شروط الحقوق المتروكة (.)copyleft
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	 12-9التأمين
تحتفظ الشركة بوثائق التأمين التي تغطي مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بأعمالها .ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين الخاصة
بالشركة:
	  (12-14):لودجوثائق التأمين الخاصة بالشركة والشركات التابعة الجوهرية
#

نوع التغطية

شركة التأمين

المؤمن عليه

رقم الوثيقة

تاريخ انتهاء التغطية

قيمة المؤمن عليه /الحد
األقصى للتعويض

1

جميع مخاطر
التركيب
والمسؤولية العامة

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/30345/0/46إي أي1/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 13,050,000ريال سعودي
للضرر للعقود واألضرار
الجوهرية ،و 5,000,000ريال
سعودي لمسؤوليات الغير

2

معدات إلكترونية
 /كمبيوتر

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/30030/0/53إي إي1/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 11,123,264ريال سعودي
لألضرار الجوهرية،
و 500,000ريال سعودي
لوسائط البيانات الخارجية
و 200,000ريال سعودي
لتكلفة العمل المتزايد

3

تأمين ضد تعطل
اآلالت

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/30011/0/10إي إم1/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 2,339,000ريال سعودي
لألضرار الجوهرية،
و 227,000,000ريال سعودي
لخسارة الربح

4

تأمين ضد كافة
المخاطر المتعلقة
بالمنشأة

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/30055/0/9إي بي1/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

5

تأمين ضد
كافة المخاطر
(اإلمارات)

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/30562/0/30إف أي1/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 581,706,013ريال سعودي

6

مسؤولية عامة

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/30275/0/58بي إل/أي

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 5,000,000ريال سعودي لكل
حدث و 10,000,000ريال
سعودي للمحصلة السنوية

7

المسؤولية عن
المنتجات

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/30011/0/3بي أر1/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 10,000,000دوالر أمريكي
ألي حدث أو لسلسلة من
األحداث ناتجة عن حدث
منفرد ،و 10,000,000دوالر
أمريكي للمحصلة السنوية

تأمين مسؤولية من قبل الغير
بحد قدره  1,000,000ريال
سعودي.

تغطية للرسوم اإلضافية
وساعات العمل اإلضافية
والعمل المسائي والعمل خالل
اإلجازات الحكومية والشحن
السريع بحد قدره 1,000,000
ريال سعودي.
بند اإلصالح المؤقت –
 100,000ريال سعودي.
بند إعداد المطالبات
– 20,000ريال سعودي.

مظاهرات واضرابات وأعمال
الشغب المدني بحد قدره
 25,000ريال سعودي.
بند إزالة الحطام –  %10من
قيمة المطالبة بحد أقصى
قدره  5,000ريال سعودي.
إصالحات فورية بحد قدره
 5,000ريال سعودي.

284

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

#

نوع التغطية

شركة التأمين

المؤمن عليه

رقم الوثيقة

تاريخ انتهاء التغطية

قيمة المؤمن عليه /الحد
األقصى للتعويض

8

التأمين ضد
مخاطر خيانة
األمانة  -جماعي

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/30040/0/23زيد إف1/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

مجموع قدره  1,500,000ريال
سعودي عن أي فترة تأمين
واحدة.

9

تأمين على
األموال

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/30222/0/44زيد إم1/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 280,000,000للمحصلة
السنوية

10

تأمين على األموال
(االمارات)

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/30222/0/45زيد إم1/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 45,275,574ريال سعودي

11

تأمين على
الحمولة والنقل
البحري

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/020237أم أو31/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 3,000,000ريال سعودي

12

تأمين على
الحمولة والنقل
البحري

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/020238أم أو31/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 500,000ريال سعودي

13

تأمين على
المسؤولية
الناجمة عن
اعمال أعضاء
مجلس اإلدارة
والمدراء

ميد غلف

الشركة

14

تأمين صحي

شركة دبي
اإلسالمية
للتأمين وإعادة
التأمين

شركة اآلمار
الغذائية اإلمارات

15

التأمين ضد
مخاطر خيانة
األمانة – جماعي
(اإلمارات)

-1603240-2021دي أو أل

أي /إن أي
إس09/951/2021/219/
بي/إن إي إكس09/951/2021/

1443/10/01هـ
(الموافق
)2022/05/02

 18,750,000ريال سعودي

1444/02/17هـ
(الموافق
2022/09/13م)

 150,000درهم إماراتي

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/30040/0/24زيد إف1/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 25,528درهم إماراتي عن
كل موظف

16

التأمين على
األخطار
(اإلمارات)

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/305062/0/30إف أي1/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 124,881,662درهم إماراتي

17

المسؤولية العامة
(اإلمارات)

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

الشركة

/30275/0/58بي إل1/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 5,000,000ريال سعودي
للحدث الواحد وإجمالي
سنوي قدره  10,000,000ريال
سعودي

18

التأمين ضد
الخسارة والضرر
لسيارة وحدة

شركة دبي
اإلسالمية
للتأمين وإعادة
التأمين

شركة اآلمار
الغذائية اإلمارات

1-397-2022-661-11

1444/07/26هـ
(الموافق
2023/02/17م)

232,000

19

السيارة – الدباب
(( )10اإلمارات)

شركة دبي
اإلسالمية
للتأمين وإعادة
التأمين

الشركة

1443/09/26هـ
(الموافق
2022/04/27م)

-

20

السيارة – الدباب
(( )12اإلمارات)

شركة دبي
اإلسالمية
للتأمين وإعادة
التأمين

الشركة

285

13-663-2021-11-1
13-663-2021-11-2

13-663-2021-11-3

13-663-2021-11-10
13-662-2021-11-11
13-663-2021-11-12
13-663-2021-11-13
13-663-202-11-22

1443/10/19هـ
(الموافق
2022/05/20م)

-

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

#

نوع التغطية

تاريخ انتهاء التغطية

قيمة المؤمن عليه /الحد
األقصى للتعويض

1444/06/19هـ
(الموافق
2023/01/12م)

500.000

1444/06/19هـ
(الموافق
2023/01/12م)

500.000

1444/06/19هـ
(الموافق
2023/01/12م)

60,000

1444/06/19هـ
(الموافق
2023/01/12م)

1,000,000

1443/09/26هـ
(الموافق
2022/04/27م)

غير واضح

شركة التأمين

المؤمن عليه

رقم الوثيقة

21

مصانع وآالت
المقاولين

شركة دبي
اإلسالمية
للتأمين وإعادة
التأمين

شركة اآلمار
الغذائية اإلمارات

11-112-2022-2

22

سياسة الحريق
والصواعق
والسطو

شركة دبي
اإلسالمية
للتأمين وإعادة
التأمين

شركة اآلمار
الغذائية اإلمارات

11-882-2022-82

23

سياسة األموال

شركة دبي
اإلسالمية
للتأمين وإعادة
التأمين

شركة اآلمار
الغذائية اإلمارات

11-449-2022-6

24

تأمين مسؤولية
عامة

شركة دبي
اإلسالمية
للتأمين وإعادة
التأمين

شركة اآلمار
الغذائية اإلمارات

11-237-2022-18

25

تأمين على
السيارات

شركة دبي
اإلسالمية
للتأمين وإعادة
التأمين

شركة اآلمار
الغذائية اإلمارات

1-11-2021-663-11

26

مسؤولية عامة

شركة دبي
اإلسالمية
للتأمين وإعادة
التأمين

شركة اآلمار
الغذائية اإلمارات

18-2022-237-11

1444/06/19هـ
(الموافق
2023/02/12م)

1,000,000

27

تعويض العمال

رويال أند سن
أالينس للتأمين

الشركة

2/1/020/0002315290

غير محدد

-

28

تأمين على
السيارات

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

شركة اآلمار
الغذائية مصر

/45في إف0/0/30726/

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 100,000جنيه مصري
للسيارة الواحدة (يعادل
 23,883.07ريال سعودي
تقريباً)

29

تأمين على
السيارات

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

شركة اآلمار
الغذائية مصر

/30726/0/1في إف45/

1444/05/29هـ
(الموافق
2022/12/23م)

 100,000جنيه مصري
للسيارة الواحدة (يعادل
 23,883.07ريال سعودي
تقريباً)

30

سياسة الحريق
واألخطار
المرتبطة

شركة أكسا
للتأمين التعاوني

شركة اآلمار
الغذائية مصر

إف إكس/أي 21-516

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 281,976,200جنيه مصري
(يعادل  67,344,575.09ريال
سعودي تقريباً)

31

تأمين متعدد
المخاطر

شركة أتالنتا
سند

شركة إتش إي أيه
للتجارة والخدمات
(المغرب)

0573.1706.170209

1444/01/07هـ
(الموافق
2022/08/05م)

-

32

تأمين على
األسطول

شركة أتالنتا
سند

شركة إتش إي أيه
للتجارة والخدمات
(المغرب)

0573.3001.364508

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

-

المصدر :الشركة
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	 12-10الدعاوى والمطالبات القضائية
باستثناء ما ذكر في هذا القسم ،يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة والشركات التابعة ليسوا أطرافاً حتى تاريخ إصدار هذه النشرة ،في أي نزاع قضائي
أو تحكيم أو دعوى إدارية أو تحقيق من شأنها ،بشكل فردي أو في مجموعها ،أن يكون لها تأثيراً سلبياً جوهرياً على وضعها المالي ونتائج عملياتها ،ويقرون
بأنهم ليسوا على علم بأي دعاوى أو مطالبات مهدد بإقامتها.
12-10-1الشركة
أالدعاوى التجارية

-

يوضح الجدول التالي ملخص الدعاوى التجارية واإلجراءات النظامية المقامة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ هذه النشرة .يجدر بالذكر بأنه
بالنسبة للمنازعات الخاصة بالشركة في المملكة ،يوجد لدى الشركة مخصص مالي للمنازعات المطلوبة بمبلغ مائة وسبعة آالف ( )107,000ريال سعودي.
	  (12-15):لودجملخص الدعاوى التجارية المقامة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ هذه النشرة
#

المدعى عليه

المدعي

ملخص النزاع

الحالة

األثر المالي المتوقع

الدعاوى التجارية املقامة من قبل الشركة

1

الشركة

عثمان طارق عثمان القصبي

نزاع عقاري تطالب فيه
الشركة بقيمة إيجارية
مدفوعة عن إيجار السنة
األولى دون االستفادة من
الموقع المؤجر نظراً لعدم
استالمه.

2

الشركة

الجارودي (مقاول)

نزاع عقاري تطالب فيه
الشركة المقاول بالمبالغ التي
تم سدداها للمقاول ولم يقم
بتأدية الخدمات المطلوبة منه
حسب االتفاق.

تم تحويل القضية للخبير لتقدير
قيمة الضرر الواقع على الشركة
وقد تم تحديد موعد جلسة
سماع القضية مع الخبراء في
جدة بتاريخ 1443/01/08هـ
(الموافق 2022/05/09م) ومع
المحكمة العامة بالرياض بتاريخ
1443/10/11هـ (الموافق
2022/05/12م).

 79,541ريال سعودي

3

الشركة

جوبي بافور

نزاع مخالفة مرورية

جلسة سماع القضية بتاريخ
1443/09/11هـ (الموافق
2022/04/12م) وقد تم تحويل
القضية لرئيس المحكمة إلصدار
الحكم وذلك لكون أثر الدعوى أقل
من عشرين ألف ( )20,000ريال
سعودي.

 12,850ريال سعودي

4

الشركة

جوبي بافور

نزاع حادث سيارة

تم إصدار حكم لصالح الشركة وقد
تم تقديم القرار لمحكمة التنفيذ وال
تزال الشركة بانتظار الحصول على
المبالغ المستحقة.

 26,477ريال سعودي

صدر حكم ابتدائي لصالح الشركة

والمدعي عليه قام باالستئناف وقد
تم تحديد موعد جلسة سماع قضية
بتاريخ 1443/10/17هـ (الموافق
2022/05/18م).

إجمالي قيمة الدعاوى التجارية املقامة من قبل الشركة

 160,000ريال سعودي

 278,868ريال سعودي

الدعاوى التجارية ضد الشركة
فرد

1

الشركة

إجمالي قيمة الدعاوى التجارية املقامة ضد الشركة

حادث مروري مع أحد سائقي
الشركة.

تم تحويل الدعوى إلى القاضي
وبانتظار تحديد موعد جلسة لسماع
القضية.

 19,519.01ريال سعودي
 19,519.01ريال سعودي

المصدر :الشركة
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 -بالدعاوى والمطالبات العمالية

يوضح الجدول التالي ملخص الدعاوى العمالية واإلجراءات النظامية المقامة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ هذه النشرة.
	  (12-16):لودجملخص الدعاوى العمالية المقامة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ هذه النشرة
#

المدعي

ملخص النزاع

المدعى عليه

األثر المالي المتوقع

الحالة

الدعاوى العمالية املقامة من قبل الشركة
إجمالي المبلغ المحكوم به:

1

الشركة

موظف

تطلب المدعى عليها راتب ستة
أشهر خالل جائحة كوفيد.19 -

القضية في محكمة التنفيذ.

 13,320ريال سعودي تم دفع مبلغ
 10,000ريال سعودي من األصل .يكون
المتبقي مبلغ 3,230ريال سعودي

2

الشركة

موظف

استقالة غير شرعية من قبل
المدعى عليه.

ال تزال القضية تحت اإلجراء.

 44,553ريال سعودي
57,873

إجمالي قيمة الدعاوى العمالية املقامة من قبل الشركة
الدعاوى العمالية ضد الشركة
1

موظف

الشركة

انهاء خدمة الموظف السابق.

جلسة سماع القضية بتاريخ
1443/12/27هـ (الموافق
2022/07/26م).

غير محدد

2

موظف

الشركة

دعاوي عملية وتعويضات غير
شرعية.

جلسة سماع قضية بتاريخ
1443/10/10هـ (الموافق
2022/05/09م)

97,210

3

موظف

الشركة

دعاوي عملية وتعويضات غير
شرعية.

جلسة سماع القضية بتاريخ
1443/10/12هـ (الموافق
2022/05/11م).

24,200

4

موظف

الشركة

دعوى بسبب تسجيل هروب
الموظف في النظام.

تم عقد جلسة سماع القضية
بتاريخ 1443/07/23هـ (الموافق
2022/02/24م) ولم يحضر
المدعي.

غير محدد

إجمالي قيمة الدعاوى العمالية ضد الشركة

121,410

المصدر :الشركة

	12-10-2الشركات التابعة الجوهرية
تخضع شركة اآلمار الغذائية مصر لدعوتين تجاريتين كمدعي عليها مقامة من قبل مجموعة من األفراد فيما يخص دعاوى تعويض عن قيام سائق سيارة
مصنع عن ارتكاب قتل خطأ .وقد تم إصدار حكم نهائي بإلزام شركة اآلمار الغذائية مصر واثنين من موظفيها بدفع مبلغ أربعمائة وعشرة آالف ()410,000
جنيه مصري (أي ما يعادل سبعة وتسعين ألف وسبعمائة وخمسة وثالثين ( )97,735.82ريال سعودي واثنان وثمانين هللة).
ويجدر بالذكر أن شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) تخضع لعدد من الدعاوى المتعلقة بموظفيها ،والتي لم يتم تحديد التأثير المالي اإلجمالي
المحتمل لها.
كما يجدر بالذكر أنه يوجد لدى المجموعة مخصص مالي بمبلغ مائة وسبعة وستين ألف وخمسمائة ( )167,500جنيه مصري بالنسبة للدعوى الخاصة
بشركة اآلمار الغذائية مصر.
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	 12-11الوضع الزكوي والضريبي للشركة
تخضع الشركة لمتطلبات الزكاة والضريبة في المملكة .وقد تؤثر أي زيادة في متطلبات الزكاة و/أو الضريبة المطبقة على الشركة بشكل سلبي في
ربحيتها .يجدر بالذكر أن الشركة والشركات التابعة ال يقومون بتقديم إقرارات الزكاة بشكل موحد حيث أن الشركة خاضعة للزكاة وضريبة الدخل وال
يمكن تقديم اإليداع الموحد إال إذا كانت الشركات السعودية مملوكة بالكامل لمساهمي دول مجلس التعاون والكيان المقدم يملك  ٪ 100من حقوق الملكية
في الشركات التابعة .وباإلضافة إلى ذلك ،قدمت الشركة إقرارات زكوية وضريبية للسنوات المالية حتى عام 2020م ،وسددت مستحقات الزكاة والضريبة
خالل الوقت المطلوب .وحصلت الشركة على الشهادات الزكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات حتى 2020م .إال أن هناك خطر
يتمثل في احتمال رجوع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الى أي سنة سابقة حتى خمسة ( )5سنوات في حال عدم وجود ربط زكوي وطعن الهيئة في
اإلقرارات المقدمة .ومطالبة الشركة بدفع مبالغ زكاة إضافية حيث لم تحصل الشركة على الربوط الزكوية النهائية.
يجدر بالذكر أن الشركة حصلت على ربوط زكوية نهائية عن جميع األعوام حتى عام 2017م وهناك ربط زكوي مستمر للسنة المالية 2018م حيث أصدرت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربط زكوي على الشركة في السنة المالية 2018م بالتزام زكاة إضافي قدره  2.6مليون ريال سعودي والتي لم يتم تسديدها
حتى تاريخ هذه النشرة نظراً السئناف الشركة على الفروقات الزكوية لألعوام التي تم ذكرها ،كما حصلت الشركة على ربط ضريبي حتى السنة المالية
2014م و2018م أما بالنسبة للسنوات المالية 2015م وحتى 2017م ،فقد أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التزام إضافي لضريبة االستقطاع بمبلغ
 1.3مليون ريال سعودي ،وقد قامت الشركة برفع استئناف على تلك الفروقات والذي يجري النظر فيه حالياً .وفيما يخص السنوات 2019م و2020م فإن
هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك لم تقم بأي تقييم حتى تاريخه .باإلضافة إلى ذلك ،توجد مخاطر ضريبية و زكوية في المملكة على الشركة بقيمة 4.6
مليون ريال سعودي ،والتي تتعلق بفروقات األجور والرواتب المقر عنها في القوائم المالية المعتمدة مقارنة بشهادة التأمينات االجتماعية للسنة المالية
2021م .وبنا ًء على الحسابات التي قام بها مستشار العناية المهنية المالية ،قد ينتج عن عدم السماح بإجمالي الفروقات والتي تبلغ إجمالي قيمتها 69.6
مليون ريال سعودي التزام ضريبة دخل بقيمة  3.3مليون ريال سعودي (غير شاملة غرامة التأخير) والتزام زكاة بقيمة  1.3مليون ريال سعودي (أي مجموع
 4.6مليون ريال سعودي) .وستتحمل الشركة أي مطالبات أو فروقات زكوية أو مطالبات ضريبية في حال حدوث ذلك مستقب ً
ال عن السنوات السابقة سواء
كانت تتعلق بالشركة أو الشركات التابعة لها .ولم تضع الشركة أي مخصص لمبالغ الزكاة والضريبة السنوية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
من المتوقع أن تصل قيمة المطالبات الزكوية عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م إلى  1,2مليون ريال سعودي والتي تتعلق
بشكل رئيسي بتطبيق المعيار الدولي  16 – IFRSوذلك لكون المعيار حديث وال توجد إرشادات واضحة عن طريقة تعامل أصول حق االستعمال من منظور زكوي.
خالل الفترة ما بين السنة المالية 2018م وحتى السنة المالية 2021م ،لم تقم السلطات الضريبية في أي من الدول المعنية بإصدار أي ربوط ضريبية أو
زكوية على الشركات التابعة اآلتية :شركة كاجوال بلس وشركة اآلمار الغذائية اإلمارات وشركة اآلمار الغذائية البحرين وشركة اآلمار الغذائية مصر وشركة
اآلمار الغذائية الكويت وشركة اآلمار الغذائية لبنان وشركة اآلمار الغذائية قطر .وفيما يتعلق بالفترات السابقة (أي السنة المالية 2018م إلى السنة المالية
2021م) ،لم يتم تحديد أي ربوط ضريبية أو زكوية أو مطالبات ضريبية أو زكوية أخرى من قبل السلطات الضريبية ذات الصلة بخالف تلك المشار إليها
في هذا القسم والمتعلقة بالشركة .وفيما يلي تفاصيل حالة الفحص الضريبي للشركات التابعة في الفترات السابقة:
•لم تخضع شركة كاجوال بلس المحدودة في المملكة ألي استفسارات أو ربوط ضريبية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ إنشائها
وال توجد اعتراضات جارية في الوقت الحالي أو فحوصات ضريبية ميدانية تتعلق بالمسائل الضريبية.
•لم تخضع شركة اآلمار فودز م.د.م.س وشركة اآلمار الغذائية اإلمارات ألي فحوصات ضريبية منذ إنشائها ،وبالتالي ال تزال مواقفهما الضريبية
للسنوات المالية من 2018م وحتى 2021م متاحة للفحص.
•لم تخضع شركة اآلمار الغذائية البحرين لعمليات فحص ضريبية منذ إنشائها وما زالت أوضاعها الضريبية للسنوات المالية من 2019م وحتى
2021م متاحة للفحص.
•خضعت شركة اآلمار الغذائية مصر لفحوصات ضريبية فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة حتى السنة المالية 2016م،
باإلضافة إلى فحص ضريبة الرواتب حتى السنة المالية 2017م .و بالتالي  ،ال تزال السنوات المالية من 2018م وحتى 2021م متاحة للفحص.
•خضعت شركة اآلمار الغذائية األردن لفحوصات ضريبية فيما يتعلق بضريبة الدخل وضريبة السلع والخدمات وضريبة الدخل الشخصية
من قبل سلطات الضرائب األردنية حتى السنة المالية 2018م .و بالتالي ،ال تزال السنوات المالية من 2019م وحتى 2021م متاحة للفحص.
•لم تخضع شركة اآلمار الغذائية الكويت منذ اإلنشاء ألي عمليات فحص ضريبية ،وقد تظل بعض المواقف الضريبية المتعلقة بالسنوات المالية
من 2018م وحتى 2021م (بما في ذلك ضريبة محجوز الضمان) متاحة للفحص.
•خضعت شركة اآلمار الغذائية لبنان لفحوصات ضريبية للسنوات المالية من 2011م حتى 2014م .وبالنظر إلى تمديد مواعيد الفحص
الضريبي من قبل هيئة الضرائب في لبنان نتيجة لجائحة كوفيد ،10-قد تظل السنوات المالية من 2015م وحتى 2021م متاحة للفحص.
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•خضعت شركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) لفحوصات ضريبية للسنوات المالية من 2014م وحتى 2017م .و بالتالي ،ال تزال
السنوات المالية من 2019م وحتى 2021م متاحة للفحص.
•لم تخضع شركة اآلمار الغذائية قطر منذ إنشائها لفحوصات ضريبية ،و بالتالي ،ال تزال السنوات المالية من 2018م وحتى 2021م متاحة للفحص.
•خضعت شركة اآلمار الغذائية عمان لفحص ضريبي حتى السنة المالية 2016م .ال يوجد أي معلومات متعلقة بأي فحص ضريبي أو ربوط أو
مطالبات ضريبية قائمة فيما يخص شركة اآلمار الغذائية عمان من السنة المالية 2017م فصاعداً وبالتالي فهي متاحة للفحص.
وأما فيما يتعلق بـشركة اآلمار فودز م.د.م.س ،فقد أصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب باإلمارات غرامة قدرها  50ألف درهم إماراتي (أي ما يعادل 51.05
ألف ريال سعودي) والتي تتعلق بتأخير تقديم ملفات األنشطة االقتصادية الواقعية لسنة 2019م .قامت الشركة باالستئناف على ربط الهيئة اإلتحادية
للضرائب باإلمارات والذي تم رفضه من قبلها وتخطط ـشركة اآلمار فودز م.د.م.س حالياً لتسوية الغرامة المترتبة بهذا الخصوص والتي لم يتم سدادها
كما في تاريخ هذه النشرة.
باإلضافة إلى ذلك ،أصدرت الهيئة اإلتحادية للضرائب باإلمارات غرامة قدرها  20ألف درهم إماراتي ( 20.42ألف ريال سعودي) للتأخير في تقديم
ملفات األنشطة االقتصادية الواقعية للسنة المالية 2020م وتم على إثره تسوية هذه الغرامات المتربية بهذا الخصوص وإنهاء القضية.
وفيما بتعلق بشركة إتش إي أيه للتجارة والخدمات (المغرب) ،خضعت الشركة في سنة 2018م لفحص ضريبي للسنوات المالية حتى 2017م وقد تم إنهاء
هذه الفحوصات الضريبية بشكل ودي بعد دفع مبلغ قدره  618.25ألف ريال سعودي.
وفيما يتعلق شركة اآلمار الغذائية األردن ،فقد خضعت الشركة لفحص ضريبي حتى السنة المالية 2018م وعليه فإن السلطات الضريبية في األردن
قد قامت باعتبار جزء من المصروفات بمبلغ  50ألف دينار أردني (أي ما يعادل  266.35ألف ريال سعودي) كمصروف غير جائز الحسم مما أثر على

	 12-12وصف لحقوق حملة األسهم
1حقوق التصويت

2-12-1

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في
انتخاب مجلس اإلدارة.
1الحقوق في حصص األرباح

	2-12-2

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
1حقوق االسترداد أو إعادة الشراء

	2-12-3

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها بموافقة الجمعية العامة غير العادية.
1الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل

	2-12-4

استناداً ألحكام المادة الثالثة والستين بعد المائة ( )163من نظام الشركات ،ترتب الحصص حقوقاً متساوية في األرباح الصافية وفي فائض التصفية،
ما لم ينص النظام األساس للشركة على غير ذلك.
1الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت

	2-12-5

ينبغي تعديل النظام األساس للشركة لتعديل حقوق وآلية التصويت في الجمعيات العامة للشركة .وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام
األساس حسب أحكام المادة ثالثين ( )30من النظام األساس .وال تنعقد الجمعية العامة غير العادية إال بحضور مساهمين يمثلون  %50على األقل .وفي
حال عدم حضور هذه النسبة في أول اجتماع تمت الدعوة له فتنعقد الجمعية العامة غير العادية في االجتماع الثاني بالنسبة الحاضرة شرط أال تقل عن
ربع رأس المال على األقل .وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في
المادة الواحدة والثالثين ( )31من النظام األساس للشركة ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل النظام األساس بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع.
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	 13.التعهد بتغطية الطرح
أبرمت الشركة والمساهمون البائعون ومتعهد التغطية شركة إتش إس بي سي العربية السعودية اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ 1443/12/01هـ
(الموافق 2022/06/30م) (ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية التعهد بالتغطية») التي وافق متعهد التغطية بموجبها على التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح
والبالغ عددها عشرة ماليين وستمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة واثنين وتسعين ( )10,633,392سهماً ،مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في
اتفاقية التعهد بالتغطية ،وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية:

	 13-1اسم متعهد التغطية وعنوانه
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي

 7267شارع العليا ،حي المروج
الرياض 12283 – 2255

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 920005920 :

فاكس+966 11 2992385 :

الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :

البريد اإللكترونيalamarIPO@hsbcsa.com :

	 13-2ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:
 أيتعهد المساهمون البائعون لمتعهد التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح عقب انتهاء فترة الطرح: 1بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.2 -بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد التغطية.

 بيتعهد متعهد التغطية للمساهمين البائعين بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة ،وفقاً لماهو وارد أدناه:

	  (13-1):لودجاألسهم المتعهد بتغطيتها
متعهد التغطية
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

10,633,392

%100

المصدر :الشركة

وتعهدت الشركة والمساهمون البائعون بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.

	 13-3تكاليف التعهد بالتغطية
سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهد التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح .إضافة إلى ذلك ،فقد وافق المساهمون البائعون
على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة.
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	 14.مصاريف الطرح
سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي ثالثة وأربعون مليوناً وأربعمائة وثالثة وتسعون ألفاً

وأربعمائة وخمسة وسبعون ( )43,493,475ريال سعودي ،وتشمل هذه المصاريف أتعاب المستشار المالي ،وأتعاب متعهد التغطية ،ومدير االكتتاب ،ومدير
سجل االكتتاب ،والمستشار القانوني والمستشار القانوني لمتعهد التغطية ،والمحاسب القانوني ،ومستشار دراسة السوق ،إضاف ًة إلى أتعاب الجهات
المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة ،وسيتم خصم مصاريف الطرح من متحصالت الطرح .ولن تتحمل
الشركة دفع المصاريف المتعلقة بالطرح.
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	 15.تعهدات الشركة بعد اإلدراج
تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:
•تعبئة النموذج  ٨المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات ،وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات ،فيتعين
عليها حينئذ توضيح أسباب ذلك.
•االلتزام ببدء اإلجراءات الالزمة النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة البديلين للعضوين الذين سيقدمان استقالتهما بعد اكتمال الطرح واإلدراج
(وللمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم رقم « 1-3-5تكوين مجلس اإلدارة» من هذه النشرة) ،وذلك من خالل اتباع الخطوات اآلتية:
	  (15-1):لودجخطوات انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة البديلين
#

الحدث

1

إدراج أسهم الشركة

2

إعالن فتح باب الترشيح

3

قبول طلبات الترشح

4

دراسة طلبات الترشح
والسير الذاتية للمرشحين

5

دعوة الجمعية العامة العادية

6

عقد الجمعية العامة العادية

التفاصيل

التوقيت

-

تاريخ اإلدراج.

ستقوم الشركة من خالل صدور قرار مجلس اإلدارة بنشر إعالن
الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني لتداول وفي
أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.

سيتم نشر اإلعالن خالل مدة ال تتجاوز ثالثين
( )30يوماً من تاريخ اإلدراج وتستمر فترة الترشح
لمدة شهر من تاريخ اإلعالن.

تستقبل الشركة جميغ طلبات الترشح ،وذلك من خالل أي شخص
مؤهل سوا ًء كان من األعضاء الحاليين أو من غيرهم.

خالل فترة الترشيح.

ستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة الطلبات المقدمة في
ضوء أحكام نظام الشركات ولوائح الهيئة باإلضافة إلى المعايير
المحددة في سياسة اختيار أعضاء مجلس اإلدارة المعتمدة لدى
الشركة ،وتقديم توصياتها لمجلس اإلدارة لرفعها للجمعية العامة.
سيتم دعوة الجمعية العامة العادية للتصويت على انتخاب عضوي
مجلس اإلدارة البديلين للعضوين المستقيلين.
ستعقد الجمعية العامة بعد واحد وعشرين ( )21يوماً من تاريخ الدعوة
وفقاً لإلجراءات المعمول بها فيما يتعلق بعقد جمعيات الشركات
المدرجة ،بما في ذلك ما يتصل بالتصويت اإللكتروني.

خالل فترة الترشيح وحتى تاريخ اإلعالن عن
انعقاد الجمعية العامة.
خالل مدة ال تتجاوز عشرة ( )10أيام عمل من
تاريخ انتهاء فترة الترشيح.
واحد وعشرون ( )21يوماً من تاريخ دعوة الجمعية
العامة العادية.

المصدر :الشركة

•االلتزام بتعيين نائب لرئيس مجلس اإلدارة فوراً ليكون بدي ً
ال لنائب رئيس مجلس إدارة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة لبنى منصور أحمد
قناش والتي ستقدم استقالتها بعد اكتمال الطرح واإلدراج (وللمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم رقم « 1-3-5تكوين مجلس اإلدارة»
من هذه النشرة) ،وذلك لضمان وجود نائب لرئيس مجلس اإلدارة بشكل مستمر.
•إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد اإلدراج ،بحيث يتسنى ألي ممثل الحضور.
•تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها (وف ًقا لنظام
الشركات والئحة حوكمة الشركات وضوابط الشركات المدرجة) ،وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت
على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة.
•االلتزام بكافة المواد اإللزامية من الئحة حوكمة الشركات مباشر ًة بعد اإلدراج.
•االلتزام بأحكام مواد قواعد اإلدراج فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة مباشر ًة بعد اإلدراج.
•الدعوة لعقد جمعية عامة لتحديث النظام األساس للشركة مباشرة بعد اإلدراج.
ووفقاً لذلك ،يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي:
•تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.
•اإلفصاح عن تفاصيل أي معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
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	 16.اإلعفاءات
لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي متطلبات نظامية.
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	 17.شروط وأحكام االكتتاب
تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وطلب إلدراج األسهم إلى السوق المالية وفقاً لكل من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة وقواعد اإلدراج .يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث يعتبر
توقيع طلب االكتتاب وتقديمه ألي من الجهات المستلمة أو مدير سجل االكتتاب بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة والموافقة عليها.

	 17-1االكتتاب في أسهم الطرح
تتكون عملية الطرح من عشرة ماليين وستمائة وثالثين ألف وثالثمائة واثنين وتسعين ( )10,633,392سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت
سعودية للسهم الواحد بسعر طرح يبلغ مائة وخمسة عشر ( )115ريال سعودي ،والمتضمن قيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد
مدفوعة بالكامل .وتمثل أسهم الطرح ما نسبته  %41.699من رأس مال الشركة .ويبلغ إجمالي قيمة الطرح مليار ومائتين واثنين وعشرين مليون وثمانمائة
وأربعين ألف وثمانين ( )1,222,840,080ريال سعودي .علماً بأن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك ،منوط بنجاح اكتتاب الفئات
المشاركة بكامل أسهم الطرح .وسيتم إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة .ويجوز للهيئة تعليق الطرح بعد الموافقة على هذه
النشرة وقبل تسجيل وقبول األسهم لإلدراج في السوق المالية ،في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشك سلبي وجوهري على عمليات الشركة.
ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين ،هما:
الشريحة (أ) :الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر (يُرجى
مراجعة القسم رقم « 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة) .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة عشرة
ماليين وستمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة واثنين وتسعين ( )10,633,392سهماً من أسهم الطرح تمثل  %100من إجمالي أسهم الطرح .وفي حال
قيام المكتتبين األفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه)) باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم ،يحق للمستشار المالي ،بالتشاور مع الشركة
والمساهمين البائعين ،تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى تسعة ماليين وخمسمائة وسبعين ألف وثالثة وخمسين ( )9,570,053سهماً
من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل  %90من إجمالي أسهم الطرح .وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قِ بل
المستشار المالي بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص االختيارية.
قصر
الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
من زوج غير سعودي ،حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة
إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق
لهم فتح حساب استثماري .ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال
االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط .وسيتم تخصيص مليون وثالثة وستين ألف وثالثمائة وتسعة وثالثين
( )1,063,339سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل  %10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد ،على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم
الطرح المخصصة لها .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم ،فيحق للمستشار المالي ،بالتشاور مع الشركة والمساهمين
البائعين ،تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم.

	 17-2فترة الطرح
يومان تبدأ من يوم األربعاء بتاريخ 1443/12/21هـ (الموافق 2022/07/20م) وتنتهي في يوم الخميس بتاريخ 1443/12/22هـ (الموافق 2022/07/21م).
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	 17-3طريقة وشروط االكتتاب لكل فئة من فئات المكتتبين
1 7-3-1بناء سجل األوامر للفئات المشاركة
 أسيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشار المالي للشركة بالتشاور مع الشركةوالمساهمين البائعين ،وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصيها للفئات المشاركة بالتشاور مع الشركة والمساهمين
البائعين باستخدام آلية التخصيص االختيارية.
 بيجب على كل من الفئات المشاركة التقدم بطلبات المشاركة أثناء فترة بناء سجل األوامر من خالل نموذج الطلب الذي سيقوم مدير سجلاالكتتاب بتوفيره ،ويحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة التقدم بطلبات االكتتاب أثناء بناء سجل األوامر من خالل طلب المشاركة
عن طريق مدير سجل االكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني ،دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع نموذج الطلب .ويجوز للفئات المشاركة
تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر ،على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم نموذج طلب معدل أو نموذج
طلب إلحاقي (حيثما ينطبق) للفئات المشاركة المسجلة في المملكة أو عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني للفئات المشاركة غير المسجلة
في المملكة ،وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح .ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل
من الفئات المشاركة عن مائة ألف ( )100,000سهم ،وال يزيد عن مليون ومائتين وأربعة وسبعين وتسعمائة وتسعة وتسعين ( )1,274,999سهم،
وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط ،بما ال يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر.
ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص .وسيقوم مدير سجل االكتتاب بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد
أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم .ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك
وفقاً لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
 -جبعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للفئات المشاركة ،سيقوم المستشار المالي باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.

 دسيكون للمستشار المالي والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على أن ال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية تعهدالتغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفقاً لوحدات تغير السعر المطبقة من السوق المالية.
	1 7-3-2االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد
يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن عشرة ( )10أسهم طرح كحد أدنى ،وال يزيد عن ثالثمائة ألف ( )300,000سهم طرح
كحد أقصى .وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.
ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة .ويجب إكمال نماذج طلبات االكتتاب وفقاً للتعليمات
الواردة أدناه .وبإمكان المكتتبين األفراد عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تق ّدم كل هذه
الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن:
 -أيكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.

 -بال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.
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إن توقيع المكتتب الفرد على طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب .وبإمكان
المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة من على المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التالية (تتوفر النشرة أيضاً على الموقع االلكتروني
للهيئة والمستشار المالي والشركة):
البنك األهلي السعودي

طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي
ص.ب 3208 .رقم الوحدة778 :
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )92( 0001000 :

فاكس+966 )11( 4060052 :

الموقع اإللكترونيwww.alahli.com :

البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :
مصرف الراجحي

طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 828 2515 :

فاكس+966 11 279 8190 :

الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :

البريد اإللكترونيcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :
بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي
ص.ب22622 .

الرياض 11614

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 401 3030 :

فاكس+966 11 403 0016 :

الموقع اإللكترونيwww.riyadbank.com :

البريد اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :

ستبدأ الجهات المستلمة التي تقدم تلك الخدمة في استالم طلبات االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة
للجهات المستلمة التي تق ّدم كل هذه الخدمات أو بعضها بدءاً من يوم األربعاء بتاريخ 1443/12/21هـ (الموافق 2022/07/20م) ،ولغاية يوم الخميس
بتاريخ 1443/12/22هـ (الموافق 2022/07/21م) .وعند توقيع وتسليم طلب االكتتاب ،تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم نسخة من طلب االكتتاب
المستوفية إلى المكتتب الفرد .وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة،
يعتبر طلب االكتتاب الغياً ،وال يجوز حينها للمكتتب الفرد المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.
ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب ،بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل
ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ مائة وخمسة عشر ( )115ريال سعودي للسهم.
لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من عشرة ( )10أسهم أو بكسور األسهم .وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك ،يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم،
فيما يكون الحد األقصى لالكتتاب ثالثمائة ألف ( )300,000سهماً من أسهم الطرح.
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يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفقاً به المستندات التالية ،حسبما ينطبق (وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية،
ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد):
 أأصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم (للمكتتب الفرد بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين األجانب). بأصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة). جأصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير). دأصل وصورة صك الوصاية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام). هأصل وصورة صك الطالق (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة). وأصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة). زأصل وصورة شهادة الميالد (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة).وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد (تنطبق على الوالدين واألبناء فقط) ،يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة
سارية المفعول .ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة ،أما المكتتبين األفراد المقيمين خارج
المملكة ،فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية .ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور
مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.
يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في بطاقة العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس
عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها ،ويترتب على ذلك ما يلي:
 أيتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي. بتعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين. جيحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين (في حالعدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها).
يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:
 أإذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي. بإذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين. جإذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها (فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلباالكتتاب الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي) ،وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها ،وتقوم الجهة
المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.
يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُق َّصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم .ويعد
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام .في حال اكتتب مكتتب رئيسي لنفسه وأفراد عائلته المقيدين في سجل
األسرة ،ومن ثم قام أحد أفراد تلك األسرة باالكتتاب بطلب منفصل ،سيتم إلغاء طلب فرد األسرة الذي قام بتقديم طلب منفصل من طلب المكتتب الرئيسي.
خالل فترة الطرح ،تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين ،ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد .ويمكن تضمين التابعين
غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم ،وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين .والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذين يتم تضمينهم مع أمهاتهم هو
ثمانية عشر ( )١٨عاماً ،وأي وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في الدولة المعنية.
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يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها
مضروباً بسعر الطرح البالغ مائة وخمسة عشر ( )115ريال سعودي للسهم .ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند
تحقق الشروط التالية:
 أتسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد. بتسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم
فيها تقديم طلب االكتتاب.
ولغايات التوضيح ،فإن مالكي أسهم الطرح مخولين بالحصول على أي أرباح تقوم الشركة باإلعالن عن توزيعها من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية
التي تليها.
إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابقة لشروط وأحكام االكتتاب ،يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياً أو جزئياً ،ويقر المكتتب الفرد بموافقته
على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له ،إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم باالكتتاب لها.

	 17-4التخصيص ورد الفائض
سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة بفتح وإدارة حساب أمانة لغرض إيداع وحفظ مبالغ االكتتاب التي يتم تحصيلها من الفئات المشاركة والجهات
المستلمة (بالنيابة عن المكتتبين األفراد) .وسيتم تحويل مبالغ االكتتاب هذه للمساهمين البائعين فقط عند سريان اإلدراج وذلك بعد خصم بعض الرسوم
والنفقات .وسيتم تحديد تفاصيل حساب األمانة هذا في نماذج االكتتاب .باإلضافة إلى ذلك ،ويجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت
بتحصيلها من المكتتبين األفراد في حساب األمانة المذكور.
وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة (حسب الحال) بإخطار المكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم
استردادها .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في
نموذج طلب االكتتاب .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الثالثاء بتاريخ 1443/12/27هـ (الموافق
2022/07/26م) وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو فرع الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه (حسب األحوال) في حال
الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.
1 7-4-1تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة
يحدد تخصيص عدد ونسبة أسهم الطرح للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي ،بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية تخصيص
األسهم االختيارية ،وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد شريطة أن ال يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة مبدئياً

عن تسعة ماليين وخمسمائة وسبعة وخمسين ألف وثالثة وخمسين ( )9,570,053سهم عادي تمثل  ٪90من أسهم الطرح.

ال يعتد بنقل ملكية أسهم الطرح إال بعد تسديد الفئات المشاركة لقيمتها واعتباراً من تاريخ القيد بسجل المساهمين وبدء تداول األسهم بموجب األنظمة
والتعليمات المنظمة لتداول األسهم السعودية المطبقة بهذا الخصوص .إذا لم يتم تداول أسهم الشركة أو تم إلغاء إدراجها قبل تداولها ألي سبب من
األسباب ،يتوجب حينها رد أموال االكتتاب التي دفعتها الفئات المشاركة وإعادة ملكية األسهم إلى المساهمين البائعين.
	1 7-4-2تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد
يحدد تخصيص عدد ونسبة أسهم الطرح لألفراد من قبل المستشار المالي ،بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين .وسيتم تخصيص مليون وثالثة
وستين ألف وثالثمائة وتسعة وثالثين ( )1,063,339سهم عادي من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل  ٪10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد.
علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة ( )10أسهم ،كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو ثالثمائة ألف ( )300,000سهم ،وسيتم
تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح ،إن وجدت ،على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها .في
حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائة وستة آالف وثالثمائة وثالثة وثالثين ( )106,333مكتتب فرد ،ال تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم
التخصيص وفقاً لما تحدده الشركة والمستشار المالي .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات
من قبل الجهات المستلمة.
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	 17-5الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغاؤه
1 7-5-1صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج
 أيجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً ،وذلك في أي من الحاالت األتية: 1إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة. 2إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. 3إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق المالية أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. 4إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق المالية. 5عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلقبالكيان المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن الشركة ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ
العكسي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
 6عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،ويتعذر على الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوقالمالية وفقاً لذلك.
 7عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة في حال بلغت خسائرها المتراكمة  %50فأكثر من رأس مالها لدى المحكمةبموجب نظام اإلفالس.
 8عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس. 9عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدىالمحكمة بموجب نظام اإلفالس.
	10-عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
 بيخضع رفع تعليق التداول المفروض في الفقرة (أ) أعاله لالعتبارات اآلتية: 1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق لحماية المستثمرين. 2أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. 3التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة. 4عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس ،ما لم تكن الشركة موقفة عنمزاولة نشاطاتها من قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق بسبب بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة  %50فأكثر
من رأس مالها.
 5عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم تكن الشركة موقفةعن مزاولة نشاطاتها من قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق بسبب قيد طلب افتتاح إجراء التصفية اإلدارية
للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
 جتعلق السوق المالية تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية: 1عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزاماتالمستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.
 2عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارضأو االمتناع عن إبداء الرأي.
 3إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق الماليةللشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
 4عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار. دترفع السوق المالية التعليق المشار إليه في الفقرات ( )2( )1من الفقرة (ج) أعاله ،بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق،وفي حالة إتاحة تداول أسهم الشركة خارج المنصة ،ترفع السوق المالية التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة ( )5جلسات تداول تلي انتفاء
سبب التعليق.
 هيجوز للسوق المالية في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي منالحاالت الواردة في الفقرة (أ) أعاله.
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 ويجب على الشركة في حال تعليق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. زإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة ( )6أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاءإدراج األوراق المالية للشركة.
 حعند إكمال الشركة لعملية استحواذ عكسي ،يلغى إدراج أسهم الشركة .وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها ،فعليها تقديم طلب جديدإلدراج أسهمها وف ًقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
 طال تخ ّل هذه الفقرة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بنا ًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.	1 7-5-2اإللغاء االختياري لإلدراج
 أال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق المالية إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجبعلى الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
 1األسباب المحددة لطلب اإللغاء. 2نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه. 3نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراءآخر تتخذه الشركة.
 4أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. -بيجوز للهيئة – بنا ًء على تقديرها – قبول طلب اإللغاء أو رفضه.

 جيجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة. دعند إلغاء اإلدراج بنا ًء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاح علىاألقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
	1 7-5-3التعليق المؤقت للتداول
 أيجوز للشركة أن تطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دونتأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول ،وتقوم السوق
المالية بتعليق تداول األوراق المالية للشركة فور تلقيها للطلب.
 بعند تعليق التداول مؤقتا بنا ًء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور – في أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدةالمتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.

 جيجوز للهيئة أ ًن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركةوترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين .ويجب على الشركة عندما تخضع أوراقها المالية للتعليق
المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 ديرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة أو السوق الماليةخالف ذلك.
 هللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركةومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
وإذا استمر تعليق األوراق المالية مدة ستة ( )6أشهر من دون ان تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء ادراج األوراق
المالية للشركة.
	1 7-5-4رفع التعليق
يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقاً للفقرة (أ) من القسم رقم « 1-5-17صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج» من هذه النشرة لالعتبارات اآلتية:
 أمعالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين. بأن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق المالية. جالتزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.ٍ
إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج
وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة ( )٦أشهر من دون أن تتخذ الشركة
األوراق المالية للشركة.
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	 17-6الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها الطرح
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:
 أقرار مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لالكتتاب العام بتاريخ 1443/03/20هـ (الموافق 2021/10/26م). بموافقة الجمعية العامة على الطرح الصادرة بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م). جموافقة الهيئة على الطرح الصادرة بتاريخ 1443/11/08هـ (الموافق 2022/06/07م). -دموافقة السوق المالية على اإلدراج الصادرة بتاريخ 1443/09/12هـ (الموافق 2022/03/15م) والمشروطة بموافقة الهيئة.

	 17-7فترة الحظر
يحظر على شركة عبدالعزيز إبراهيم الج ّماز وإخوانه بصفتها مساهماً كبيراً في الشركة التصرف في أسهمها مدة ستة ( )٦أشهر من تاريخ بدء تداول
أسهم الشركة في السوق المالية ،ويجوز لها التصرف في أسهمها بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
باإلضافة إلى ذلك ،يحظر على الشركة إدراج أسهم من فئة األسهم المدرجة نفسها في السوق المالية لفترة ستة ( )6أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم
الشركة في السوق المالية.

	 17-8التعهدات الخاصة باالكتتاب
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه ،فإن المكتتب:
 أيوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه. بيقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. جيوافق على النظام األساس للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب ،ويكتتبفي األسهم بناء على ذلك.
 ديعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفضأي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
 هيقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له (في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى) بموجب طلب االكتتاب. -ويتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.

	 17-9سجل األسهم وترتيبات التعامل
يحتفظ مركز اإليداع بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه
األسهم.

	 17-10السوق المالية السعودية (تداول)
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام ١٩٩٠م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة ٢٠٠١م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية .ويتم
التعامل باألسهم عبر نظام «تداول» من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاء بتسويتها ،ويتم التداول كل يوم عمل
من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة  ١٠صباحاً وحتى الساعة  ٣عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر،
أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة  ٩:٣٠صباحاً وحتى الساعة  ١٠صباحاً .وقد يتم تغيير أوقات التداول في شهر
رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول .وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية .وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفقاً لمستوى السعر،
وبشكل عام تنفذ أوامر السوق (األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر) أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر (األوامر التي وضعت بسعر محدد) مع األخذ
باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال ،ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات
عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع «تداول» على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات «تداول» الذي يوفر بيانات السوق المالية بشكل فوري لوكاالت تزويد
المعلومات مثل رويترز ،تتم تسوية الصفقات بناء على المدة الزمنية ( ،)T+2أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومان عمل من تنفيذ الصفقة.
تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية المهمة للمستثمرين من خالل تداول ،وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق
المالية بصفتها مشغ ً
ال لآللية التي يعمل من خاللها السوق المالية بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.
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	 17-11مركز إيداع األوراق المالية (إيداع)
تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) في عام 2016م كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية (تداول) برأس
مال قدره أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون ( )40,000,000سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم
الواحد بنا ًء على موافقة مجلس الهيئة على طلب مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتحويل مركز إيداع األوراق المالية إلى شركة
مساهمة مستقلة بما يتوافق مع نظام السوق المالية .وتتمثل أنشطة مركز اإليداع باألعمال المتعلقة بإيداع األوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها
ومقاصتها ،وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على األوراق المالية المودعة .كما يقوم مركز اإليداع بإيداع وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم
الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقديم أي خدمة
أخرى ذات صلة بأنشطته يرى مركز اإليداع تقديمها وف ًقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

	 17-12تداول أسهم الشركة
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم ،وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة .وسوف يسمح لمواطني المملكة
والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول
في األسهم بعد تداولها في السوق المالية .وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة لالستثمار
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة .كما يحق للمستثمرين األجانب لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات
المسجلة خارج المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة ( )SWAPمع
مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة .وبشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب غير
الخليجيين .وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة ،تعتبر مؤسسات السوق المالية المرخص لها هم المالك النظاميين لألسهم.
وال يمكن التداول في أسهم الطرح إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق
المالية ،ويُحظر التداول في أسهم الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي ،ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها،
ولن تتحمل الشركة أو المساهمون البائعون أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.

	 17-13أحكام متفرقة
يكون نموذج طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا
ومديري التركات والورثة .وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف في
االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.
تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية ،والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين النصين
العربي واإلنجليزي ،فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.
يُحظر صراح ًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية على أن يتم
مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم
الطرح ومراعاة التقيد بها.
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	 18.المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في مقر الشركة الرئيسي ،وذلك بين الساعة  10:00صباحاً وحتى الساعة  3:00عصراً ابتدا ًء من يوم الخميس
بتاريخ 1443/11/10هـ (الموافق 2022/06/09م) وحتى يوم الخميس بتاريخ 1443/12/22هـ (الموافق 2022/07/21م) ،على أال تقل تلك الفترة عن
عشرين ( )٢٠يوماً قبل نهاية فترة الطرح:
 أنسخة من إعالن موافقة الهيئة على الطرح. بموافقة السوق المالية على إدراج أسهم الشركة في السوق. جموافقة مجلس اإلدارة على الطرح الصادرة بتاريخ 1443/03/20هـ (الموافق 2021/10/26م). دموافقة الجمعية العامة للشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م). هالنظام األساس للشركة والتعديالت الواردة عليه. وعقد تأسيس الشركة والتعديالت الواردة عليه. زشهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة. حالقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م. طدراسة السوق المعدة من قبل مستشار دراسة السوق. يجميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى ،وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها فيهذه النشرة.
 كالعقود واالتفاقيات المفصح عنها في القسم رقم « 5-12االتفاقيات الجوهرية» والقسم رقم « 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذاتالعالقة» من هذه النشرة.
 لخطابات الموافقة من: 1المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية (إتش إس بي سي العربية السعودية) على إدراج اسمه وشعارهضمن هذه النشرة.
 2المستشار القانوني للشركة (شركة سلمان متعب السديري للمحاماة) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة. 3المستشار القانوني للطرح خارج المملكة (ليثم آند واتكنز إل إل بي) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة. 4المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية (مكتب مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة)على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.
 5المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية خارج المملكة (وايت آند كيس إل إل بي) علىإدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.
 6مستشار العناية المالية (شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)) على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة. 7المحاسب القانوني ( كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) على ادراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرةباإلضافة إلى تقارير المراجعة عن الفترات المالية ضمن هذه النشرة.
8 -مستشار دراسة السوق (شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست م.ح-ذ.م.م) على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.
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	 19.القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني حولها
يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المراجعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م واإليضاحات المرفقة بها والمعدة
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة وغيرها من اإلصدارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والتي تم
مراجعتها من قبل كي بي إم حي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.
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	 20.المحلق (أ) :ملخص المعلومات المالية الموحدة التصورية
	 20-1ملخص المعلومات المالية الموحدة التصورية لشركة اآلمار الغذائية
	  (20-1):لودجملخص المعلومات المالية الموحدة التصورية للمجموعة
ألف ريال سعودي

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

قائمة الدخل الشامل
اإليرادات

590,972

695,448

868,136

تكلفة اإليرادات

()425,703

()464,699

()561,036

إجمالي الربح

165,269

230,749

307,100

مصاريف البيع والتوزيع

()63,560

()63,948

()84,583

مصاريف عمومية وإدارية

()94,060

()93,192

()95,935

إيرادات أخرى

17,514

12,067

19,188

خسارة انخفاض القيمة على النقد وما يعادله

-

()3,750

-

خسارة انخفاض القيمة على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة االخرى

-

()36

()2,712

25,163

81,890

143,057

-

1,900

1,122

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

()12,934

()14,857

()16,038

حصة الخسائر من استثمار على طريقة حقوق الملكية

()1,340

()816

796

خسارة انخفاض قيمة االستثمار في مشروع مشترك

-

()6,617

1,533

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

10,889

61,500

130,470

الزكاة وضريبة الدخل

()3,543

()5,578

()13,061

7,346

55,922

117,408

دخل العمليات
رد خسارة انخفاض القيمة على الممتلكات والمعدات

الربح ( /اخلسارة) من العمليات املستمرة
العمليات املتوقفة
الربح ( /الخسارة) من العمليات المتوقفة ،صافي الزكاة وضريبة الدخل

7,850

-

-

الربح ( /اخلسارة) للسنة

15,196

55,922

117,408

البند الذي لن يتم إعادة تصنيفه الحق ًا إلى الربح أو اخلسارة:
ربح ( /خسارة) إعادة قياس مطلوبات برنامج المنافع المحددة

10

()1,025

()2,814

البند الذي مت إعادة تصنيفه الحق ًا إلى الربح أو اخلسارة:
العمليات األجنبية – فروق ترجمة العمالت األجنبية

1,221

2,529

()8,658

الدخل الشامل اآلخر

1,231

1,504

()11,472

إجمالي الدخل ( /اخلسارة) الشاملة األخرى للسنة

16,427

57,426

105,936

ملخص قائمة املركز املالي
إجمالي حقوق امللكية

154,761

226,992

340,365

إجمالي الموجودات غير المتداولة

364,766

374,219

412,190

إجمالي الموجودات المتداولة

147,986

237,384

337,716

مجموع املوجودات

512,752

611,603

749,906

مجموع المطلوبات غير المتداولة

169,082

170,941

188,215

مجموع المطلوبات المتداولة

188,909

213,670

221,326

مجموع املطلوبات

357,991

384,611

409,541
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ألف ريال سعودي
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

512,752

611,603

749,906

ملخص قائمة التدفقات النقدية
صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

83,666

190,458

193,040

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج عن األنشطة االستثمارية

6,052

()29,615

()48,732

صافي النقدية المستخدم في األنشطة التمويلية

()114,828

()54,869

()76,202

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما يعادله

()25,110

105,974

68,105

صافي فرق تحويل العمالت االجنبية

()212

()1,016

()5,644

النقد وما يعادله في بداية السنة

53,788

26,898

128,106

النقد وما يعادله يف نهاية السنة  -إجمالي كما يف  31ديسمبر

26,898

131,856

190,567

ناقص :خسارة انخفاض القيمة

-

()3,750

-

النقد وما يعادله يف نهاية السنة

26,898

128,106

190,567

مؤشرات األداء الرئيسية
هامش إجمالي الربح

%28.0

%33.2

%35.4

هامش الربح(/الخسارة) من العمليات المستمرة

%1.2

%8.0

%13.5

هامش صافي الدخل

%2.6

%8.0

%13.5

نسبة التداول

1.9

1.1

1.5

%69.8

%62.9

%54.6

إجمالي المطلوبات الى إجمالي الموجودات
المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
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	 20-2نتائج العمليات للمجموعة
	2 0-2-1قائمة الدخل والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
تقدم الجداول التالية قائمة الدخل والخسارة والدخل الشامل اآلخر للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م:
	  (20-2):لودجقائمة الدخل الموحدة المدققة التصورية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م للمجموعة:
ألف ريال سعودي

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

قائمة الدخل الشامل
اإليرادات

590,972

695,448

868,136

تكلفة اإليرادات

()425,703

()464,699

()561,036

إجمالي الربح

165,269

230,749

307,100

مصاريف البيع والتوزيع

()63,560

()63,948

()84,583

مصاريف عمومية وإدارية

()94,060

()93,192

()95,935

إيرادات أخرى

17,514

12,067

19,188

خسارة انخفاض القيمة على النقد وما يعادله

-

()3,750

-

خسارة انخفاض القيمة على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة االخرى

-

()36

()2,712

25,163

81,890

143,057

-

1,900

1,122

تكاليف التمويل والرسوم المصرفية

()12,934

()14,857

()16,038

حصة الخسائر من استثمار على طريقة حقوق الملكية

()1,340

()816

796

خسارة انخفاض قيمة االستثمار في مشروع مشترك

-

()6,617

1,533

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

10,889

61,500

130,470

الزكاة وضريبة الدخل

()3,543

()5,578

()13,061

7,346

55,922

117,408

دخل العمليات
رد خسارة انخفاض القيمة على الممتلكات والمعدات

الربح ( /اخلسارة) من العمليات املستمرة
العمليات املتوقفة
الربح ( /الخسارة) من العمليات المتوقفة ،صافي الزكاة وضريبة الدخل

7,850

-

-

الربح ( /اخلسارة) للسنة

15,196

55,922

117,408

البند الذي لن يتم إعادة تصنيفه الحقا إلى الربح أو اخلسارة:
ربح ( /خسارة) إعادة قياس مطلوبات برنامج المنافع المحددة

10

()1,025

()2,814

البند الذي مت إعادة تصنيفه الحقا إلى الربح أو اخلسارة:
العمليات األجنبية – فروق ترجمة العمالت األجنبية

1,221

2,529

()8,658

الدخل الشامل االخر

1,231

1,504

()11,472

إجمالي الدخل ( /اخلسارة) الشاملة األخرى للسنة

16,427

57,426

105,936

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م

543

نشرة إصدار شركة اآلمار الغذائية

2 0-2-2قائمة المركز المالي الموحدة التصورية للمجموعة
	  (20-3):لودجقائمة المركز المالي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م للمجموعة:
2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

ممتلكات وآالت ومعدات

151,311

153,632

162,987

موجودات حق االستخدام

199,482

188,306

211,747

-

24,994

24,762

موجودات غير ملموسة أخرى

5,701

4,434

7,025

استثمارات على طريقة حقوق الملكية

288

13

2,016

موجودات ضريبية مؤجلة

881

2,840

3,652

مطلوب من أطراف ذات صلة

1,849

-

-

ذمم مدينة أخرى طويلة األجل

5,254

-

-

إجمالي املوجودات غير املتداولة

364,766

374,219

412,190

المخزون

26,412

33,814

50,807

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

56,546

64,853

71,163

مطلوب من أطراف ذات صلة

11,879

10,612

25,178

دفعة مقدمة الستثمار في شركة تابعة

26,250

-

-

نقد وما يعادله – بالصافي

26,899

128,105

190,567

-

-

-

إجمالي املوجودات املتداولة

147,986

237,384

337,716

مجموع املوجودات

512,752

611,603

749,906

رأس المال

5,000

5,000

255,000

-

-

()3,000

2,500

2,500

14,241

مساهمة في رأس المال

151,269

151,269

-

أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

()2,878

64,323

80,063

احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

2,722

2,340

()5,643

حقوق امللكية العائدة إلى مالك الشركة

158,613

225,432

340,661

الحصص غير المسيطرة

()3,852

1,560

()296

إجمالي حقوق امللكية

154,761

226,992

340,365

التزامات عقود اإليجار

142,301

137,487

149,110

مزايا الموظفين

18,938

22,087

28,606

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

6,570

7,058

5,693

-

2,864

3,183

مطلوبات ضريبية مؤجلة

1,273

1,445

1,622

مجموع املطلوبات غير املتداولة

169,082

170,941

188,215

التزامات عقود اإليجار

55,476

64,471

77,925

مزايا الموظفين

13,369

18,021

19,550

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات اخرى

107,105

119,432

110,829

ألف ريال سعودي

الشهرة

الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع

أسهم الخزينة
احتياطي نظامي

التسهيالت والقروض
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2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

7,636

2,603

2,489

-

1,148

1,647

5,323

7,995

8,886

-

-

-

مجموع املطلوبات املتداولة

188,909

213,670

221,326

مجموع املطلوبات

357,991

384,611

409,541

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

512,752

611,603

749,906

إجمالي المطلوبات الى إجمالي الموجودات

%69.8

%62.9

%54.6

معدل أيام الذمم المدينة *

5.4

6.2

6.6

معدل أيام المخزون

22.6

26.6

33.1

معدل أيام الذمم الدائنة

51.7

51.4

37.0

ألف ريال سعودي
مطلوب الى أطراف ذات صلة
الجزء المتداول من التسهيالت والقروض
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
المطلوبات المحتفظ بها لغرض البيع

المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
* لقد تم احتساب معدل أيام الذمم المدينة بشكل إرشادي على أساس إجمالي الذمم التجارية وإجمالي اإليرادات .لقد كانت غالبية المبيعات نقداً.
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	2 0-2-3قائمة التدفقات النقدية الموحدة التصورية للمجموعة
	  (20-4):لودجقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م للمجموعة:
ألف ريال سعودي
الربح ( /اخلسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وبعد العمليات املتوقفة

2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

18,928

61,500

130,470

التعديالت:
إستهالك الممتلكات والمعدات

27,748

31,345

31,996

إستهالك موجودات حق االستخدام

57,081

64,363

65,230

اطفاء الموجودات غير الملموسة

2,789

2,088

1,490

خسارة انخفاض قيمة النقد وما يعادله

-

3,750

-

خسارة انخفاض قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع

-

-

-

خسارة انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

-

()1,900

()1,121

1,340

816

()1,533

()11,654

-

-

-

702

-

منافع الموظفين

5,211

5,032

8,287

مصروف الفائدة على التزامات عقود اإليجار

11,126

12,768

11,500

10

2,432

()168

حصة الخسارة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
الربح من استبعاد صافي الموجودات المحتفظ بها للبيع
خسارة من استبعاد الموجودات غير الملموسة

الخسارة من استبعاد الممتلكات والمعدات واآلالت
التغيرات يف
المخزون

()10,554

()6,391

()17,231

ذمم مدينة تجارية اخرى

()11,936

284

()9,023

مستحق من أطراف ذات صلة

()32,986

1,074

()3,516

منافع الموظفين

()1,825

4,077

1,567

ذمم دائنة تجارية

()19,761

9,901

()9,967

54,897

()510

()113

()92

-

-

النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

90,322

197,948

210,019

منافع الموظفين المدفوعة

()3,859

()2,908

()4174

زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

()2,797

()4,582

()12,805

صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

83,666

190,458

193,040

االستحواذ على شركة تابعة ،صافي من النقد المكتسب

()26,250

614

-

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()64,158

()29,053

()46,653

متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1,158

-

متحصالت من بيع صافي الموجودات المحتفظ بها للبيع

99,161

-

-

استثمار في شركة مستثمر فيها على طريقة حقوق الملكية

-

-

-

()3,859

()1,176

()4,107

6,052

()29,615

()48,732

()3

2,122

817

()23,994

()44,223

()65,519

مستحق إلى أطراف ذات صلة
مطلوبات أخرى

شراء الموجودات غير الملموسة
صايف النقد (املستخدم يف)  /الناجت من األنشطة االستثمارية
المتحصالت ( /السداد) من القروض والسلف
دفع التزامات عقود اإليجار
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2019م
مدققة

2020م
مدققة

2021م
مدققة

دفع الفوائد على التزامات عقود اإليجار

()11,126

()12,768

()11,500

توزيعات األرباح المدفوعة

()79,705

-

-

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

()114,828

()54,869

()76,202

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما يعادله

()25,110

105,974

68,105

صافي فرق تحويل العمالت االجنبية

()212

()1,016

()5,644

النقد وما يعادله معاد تصنيفه الى موجودات محتفظ بها للبيع

()1,568

-

-

النقد وما يعادله في  1يناير

53,788

26,898

128,106

النقد وما يعادله  -اإلجمالي كما يف  31ديسمبر

26,898

131,856

190,567

-

()3,750

-

26,898

128,106

190,567

ألف ريال سعودي

ناقص :خسارة انخفاض القيمة
النقد وما يعادله بالصايف يف  31ديسمبر
المصدر :القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
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