
فترة الطرح

بعد  فيما  إليها  )يشار  السريعة  للوجبات  السلطان  غذاء  شركة  تأسست 
فردية  كمؤسسة  برغر«(  دياليت  »سلطان  أو  »المصدر«  أو  بـ»الشركة« 
في  التجاري  بالسجل  قيدها  وتم  النجيمي  صدقة  حامد  رندة  تمتلكها 
مدينة جدة بموجب شهادة رقم )4030205501( وتاريخ 1431/11/16هـ 
ريال   )100,000( ألف  مائة  قدره  مال  برأس  2010/10/24م(  )الموافق 
تحويلها  تم  )الموافق2017/05/23م(  1438/08/27هـ  وبتاريخ  سعودي. 
قدره  مال  وبرأس  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من 
مائة ألف )100,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف )10,000( حصة 
الواحدة مدفوعة  نقدية وبقيمة قدرها عشرة )10( ريال سعودي للحصة 
القيمة بالكامل وتم تعديل هيكل ملكيتها لتصبح مملوكة من قبل رندة حامد 
صدقه النجيمي )3,000 حصة أي ما نسبته 30% من رأس مال الشركة( 
وعارف قايد علي المصباحي )7,000 حصة أي ما نسبته 70% من رأس 

مال الشركة(.

وبتاريخ 1438/12/28هـ )الموافق 2017/09/19م( قام عارف قايد علي 
المصباحي بالتنازل عن ثالثة آالف )3,000( حصة من حصصه في الشركة 
الغذائية  )التي تمثل )30%( من رأس مال الشركة( لصالح شركة الفرص 
الخاصة الثانية للتجارة. وبالتالي أصبح رأسمال الشركة موزع على الشركاء 
كالتالي: )1( رندة حامد صدقه النجيمي )تملك عدد 3,000 حصة أي ما 
المصباحي  علي  قايد  عارف  و)2(  الشركة(  مال  رأس  من   )%30( نسبته 
)يملك عدد 4,000 حصة أي ما نسبته )40%( من رأس مال الشركة( و)3( 
شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة )تملك 3,000 حصة أي ما 

نسبته )30%( من راس مال الشركة(. 

القرار  صدر  2021/11/25م(  )الموافق  1443/04/20هـ  وبتاريخ 
التجارة على تحول الشركة من شركة  الوزاري رقم )722( بموافقة وزارة 
مال  رأس  زيادة  وتمت  مقفلة  إلى شركة مساهمة  ذات مسؤولية محدودة 
الشركة من مائة ألف )100,000( ريال سعودي، إلى اثنان وثالثون مليون 
واحد  ماقيمته  تحويل  طريق  عن  وذلك  سعودي،  ريال   )32,000,000(
حساب  من  سعودي  ريال   )31,900,000( ألف  وتسعمائة  مليون  وثالثون 
الشركة  مال  رأس  إلى حساب  الشركة  لدى  القائم  المبقاة  األرباح  رصيد 
مع االحتفاظ بنفس االسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمركز الرئيسي 
وكافة فروعها. بتاريخ 1443/04/25هـ )الموافق 2021/11/30م( تم قيد 
الشركة بسجل الشركات المساهمة بمدينة جدة، وتسجيلها بموجب شهادة 
)الموافق  وتاريخ 1431/11/16هـ   )4030205501( رقم  التجاري  السجل 
2010/10/24م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1444/11/16هـ )الموافق 
2023/06/05م(. يتمثل نشاط الشركة بحسب السجل التجاري في أنشطة 
الوجبات السريعة )يشمل محالت البيتزا(. يقع المقر الرئيسي للشركة في 

مدينة جدة، حي البساتين، شارع األمير سلطان.

ريال   )32,000,000( مليون  وثالثون  اثنان  الحالي  الشركة  مال  رأس  يبلغ 
عادي  سهم   )3,200,000( ألف  ومائتي  ماليين  ثالثة  إلى  مقسم  سعودي 
مدفوعة القيمة بالكامل قيمة كل سهم عشر )10( ريال سعودي. إن جميع 
أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة وال يعطي أي مساهم أي حقوق 
حضور  أسهمه  عدد  كان  أي  )»المساهم«(  مساهم  لكل  ويحق  تفضيلية، 
والتصويت  العامة«(  )»الجمعية  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماعات 
فيها، ويحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر لينوب عنه في حضور 
اجتماعات الجمعية العامة كما تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح 
التي  المالية  السنوات  وعن  هذه  اإلصدار  نشرة  تاريخ  من  الشركة  تعلنها 

تليها )فضال راجع قسم رقم )5( »توزيع األرباح« في هذه النشرة(.

كما في تاريخ هذه النشرة فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون 
)5%( أو أكثر من رأس مالها هم رندة حامد صدقه النجيمي بنسبة ملكية 
بنسبة ملكية  المصباحي  قايد علي  الشركة وعارف  )30%( من رأس مال 
الثانية  الخاصة  الغذائية  الفرص  وشركة  الشركة  مال  رأس  من   )%40(
للتجارة بنسبة ملكية )30%( من رأس مال الشركة، )ولمزيد من التفاصيل 
حول المساهمين، فضال راجع قسم )4-1( »هيكل ملكية في الشركة قبل 
وبعد الطرح« في هذه النشرة(، ويحظــر على المساهمين الكبار في الشركة 
الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس مال الشركة التصــرف فــي أســهمهم 
لمــدة اثني عشر )12( شهراً )»فترة الحظر«( مــن تاريــخ بدء تداول أسهم 
الشركة في الســوق الموازيــة ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء 

هذه فترة الحظر دون الحصول على موافقة هيئة السوق المالية )»الهيئة«( 
المسبقة.

فيما  إليها  )ويشار  الموازية  السوق  في  األولي  العام  الطرح  عملية  تتمثل 
عادي  سهم   )640,000( ألف  وأربعون  ستمائة  طرح  في  »الطرح«(  بـ  يلي 
من أسهم الشركة )ويشار إليها مجتمعة بـ »أسهم الطرح« ويشار لكل منها 
بــ»سهم الطرح«( بسعر طرح قدره )84( رياالً سعودياً للسهم الواحد )»سعر 
الواحد،  للسهم  سعودية  رياالت  عشر   )10( تبلغ  اسمية  وبقيمة  الطرح«( 
مدفوعة القيمة بالكامل، وتمثل أسهم الطرح بمجملها نسبة قدرها )%20( 
فئات  على  الطرح  أسهم  في  االكتتاب  وسيقتصر  الشركة.  مال  رأس  من 
المستثمرين المؤهلين حيث تم تعريف المستثمر المؤهل من قبل الهيئة في 
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها 
المالية  السوق  شركة  قواعد  في  المستخدمة  المصطلحات  قائمة  وفي 
السعودية )»تداول«(، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق 
المالية وااللتزامات المستمرة، وفي المادتين السادسة واألربعين والسابعة 
واألربعين من الئحة صناديق االستثمار، وفي المادة الخامسة واألربعين من 

الئحة صناديق االستثمار العقاري، أي من اآلتي بيانهم: 
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.   -1

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة   -2
شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها 
من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار 
في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على 

موافقة مسبقة منه.
حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها   -3
الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز 

اإليداع.
محفظة  طريق  عن  أو  مباشرة،  الحكومة  من  المملوكة  الشركات   -4
تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج   -5
العربية.

صناديق االستثمار.  -6
السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب   -7
الدليل  في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية 

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  -8

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في   -9
المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. 

المملكة  في  استثماري  حساب  فتح  لهم  يجوز  طبيعيون  أشخاص   -10
وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل  أ - 
عن  تقل  وال  سعودي  ريال  مليون  أربعين  عن  قيمتها  مجموع 
شهراً  عشرة  اإلثني  خالل  سنة  ربع  كل  في  صفقات  عشرة 

الماضية.
ريال  ماليين  خمسة  عن  أصوله  صافي  قيمة  تقل  ال  أن  ب - 

سعودي.
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في  ج - 

القطاع المالي.
األوراق  في  للتعامل  العامة  الشهادة  على  حاصال  يكون  أن  د - 

المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
مجال  في  متخصصة  مهنية  شهادة  على  حاصال  يكون  أن  هـ- 

أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.
أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.  -11

سيتم بيع أسهم الطرح من قبل رندة حامد صدقه النجيمي وشركة الفرص 
الملكية  »هيكل  في  مبين  هو  ما  )وفق  للتجارة  الثانية  الخاصة  الغذائية 
البائعين«(.  بـ»المساهمين  اليهم  )ويشار  الشركة قبل الطرح وبعده«(  في 

والذين كانوا يملكون قبل طرح األسهم )60%( من أسهم الشركة، وسيمتلك 
المساهمون البائعون بعد اكتمال الطرح نسبة 40% من رأس مال الشركة. 

طرح  قبل  البائعون(  المساهمون  فيهم  )بما  الكبار  المساهمون  يمتلك 
األسهم نسبة )100%( من رأس مال الشركة، وسيمتلك المساهمون الكبار 
بعد اكتمال الطرح نسبة 80% من رأس مال الشركة، وبالتالي سيحتفظون 
خصم  بعد  االكتتاب  متحصالت  وستعود  الشركة.  في  مسيطرة  بحصة 
الشركة أي مبلغ  البائعين ولن تستلم  للمساهمين  الطرح  مصاريف عملية 
من متحصالت االكتتاب )ولمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم )6( 

»استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(. 

تبدأ فترة الطرح في يوم األحد 1444/08/20هـ )الموافق 2023/03/12م( 
يوم  نهاية  وهو  االكتتاب  إلغالق  يوم  آخر  شاملة  أيام   )7( لمدة  وتستمر 
األحد 1444/08/27هـ )الموافق 2023/03/19م( )»فترة الطرح«( حيث 
يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح في نظام االكتتاب اإللكتروني 
فترة  )شركة اإلنماء لالستثمار( خالل  االكتتاب  ومدير  المالي  للمستشار 
)»جهة  الراجحي  لمصرف  االلكترونية  القنوات  خالل  من  أو  الطرح، 
مستلمة«( أو من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص لشركة الخبير 
معلومات  حول  أكثر  تفاصيل  على  )للحصول  مستلمة«(  )»جهة  المالية 
االتصال فضاًل راجع الصفحة )هـ( من هذه النشرة(. وسوف يكون الطرح 
دراسة  منهم  لكل  وسيتاح  الطرح،  فترة  المؤهلين خالل  المستثمرين  على 
الفرصة االستثمارية واالطالع على أي معلومات إضافية متاحة خالل غرفة 
للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار إليها في القسم رقم )11( 

»المستندات المتاحة للمعاينة«.

بأن  سيتم االكتتاب بعدد )10( سهم كحد أدنى لكل مستثمر مؤهل، علماً 
الحد األقصى لالكتتاب هو )159,990( سهم لكل مستثمر مؤهل. سيكون 
من  إلكترونياً  االكتتاب  طلب  تقديم  خالل  من  الطرح  أسهم  في  االكتتاب 
اإللكتروني  الموقع  في  توفيره  يتم  سوف  الذي  اإللكتروني  النظام  خالل 
لمدير االكتتاب والجهات المستلمة خالل فترة الطرح وتحويل األموال إلى 
حساب األمانة الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب التعليمات الواردة في 

نموذج االكتتاب. 

في  الطرح  ألسهم  النهائي  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن  يتم  سوف 
موعد أقصاه يوم الخميس 1444/09/01هـ )الموافق 2023/03/23م( 
وسيكون رد الفائض خالل )4( أيام عمل من تاريخ التخصيص، ولن يكون 
هناك أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة 
اإلثنين  يوم  أقصاه  الفائض  رد  وسيتم  الطرح.  لمتحصالت  الشركة  أو 
1444/09/05هـ )الموافق 2023/03/27م(. )ولمزيد من التفاصيل حول 
شروط وأحكام وتعليمات الطرح الرجاء مراجعة القسم )9( »المعلومات 

المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(. 

الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل  أو تداول أسهم  لم يسبق طرح 
المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا الطرح، وقد تقدمت الشركة 
تم  وأنه  الموازية  السوق  في  المالية  األوراق  وطرح  لتسجيل  للهيئة  بطلب 
المالية  األوراق  طرح  قواعد  متطلبات  بحسب  المتطلبات  بكافة  الوفاء 
كما  )»الهيئة«(  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  المستمرة  وااللتزامات 
في  أسهمها  إلدراج  )»تداول«(  السعودية  تداول  شركة  إلى  بطلب  تقدمت 
المالية  الموازية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق  السوق 
العالقة  إلى الجهات ذات  المؤيدة  السعودية، وتم تقديم كافة المستندات 
الموافقات  جميع  على  الحصول  وتم  كافة  بالمتطلبات  االستيفاء  وتم 
المتعلقة بعملية الطرح بما في ذلك الموافقة على نشرة اإلصدار هذه. وبعد 
المؤهلين  للمستثمرين  يُسمح  الموازية، سوف  السوق  في  األسهم  تسجيل 
في  بالتداول  المملكة  خارج  أو  داخل  سواًء  الشروط  عليهم  تنطبق  الذين 

أسهم الشركة.

ينطوي االستثمار في األسهم محل التسجيل والطرح في السوق الموازية 
على مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب دراسة قسمي »إشعار مهم« 
و»عوامل المخاطرة« الواردين في هذه النشرة بعناية من ِقبَل المستثمرين 

المحتملين قبل أن يتخذوا قراراً باالكتتاب في أسهم الطرح.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«(. ويتحمل أعضاء مجلس 
اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة 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 يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة 
أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أّي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة 

المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت نشرة اإلصدار هذه بتاريخ 1٤٤٤/05/11هـ )الموافق 2022/12/05م(

نشرة إصدار شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة

وتاريخ   )٤030205501( رقم  التجاري  السجل  تأسست بموجب  السريعة، هي شركة مساهمة سعودية مقفلة  للوجبات  السلطان  شركة غذاء 
1٤31/11/16هـ )الموافق 2010/10/2٤م(. طرح ستمائة وأربعون ألف )6٤0,000( سهم عادي تمثل 20% من إجمالي أسهم الشركة للطرح العام 

على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره )8٤( ريال سعودي للسهم الواحد.

تبدأ من يوم
األحد 1٤٤٤/08/20هـ

)الموافق 2023/03/12م( 
وحتى نهاية يوم

األحد 1٤٤٤/08/27هـ
)الموافق 2023/03/19م(

اجلهات املستلمةاملستشار املالي ومدير االكتتاب واجلهة املستلمة



www.ghidas.com
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إشعار مهم
»سلطان  أو  »الشركة«  بـ  بعد  فيما  إليها  )يشار  السريعة  للوجبات  السلطان  غذاء  شركة  عن  كاملة  تفصيلية  معلومات  النشرة  هذه  تقدم 
دياليت برغر«( وعن األسهم المطروحة لالكتتاب. وعند تقديم طلبات االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب، ستتم معاملة المستثمرين 
المقر  من  منها  نسخ  على  الحصـول  يمكن  والذي  هذه  اإلصدار  نشرة  تحتـويها  التي  المعلـومات  إلى  تستنـد  طلبـاتهم  أن  أساس  على 
الرئيسي للشركة ومن مدير االكتتاب أو عن طريق زيارة موقع الشركة اإللكتروني: www.ghidas.com أو موقع المستشار المالي ومدير 
االكتتاب والجهة المستلمة: www.alinmainvestment.com أو موقع هيئة السوق المالية: www.cma.org.sa أو شركة تداول السعودية 

 .www.saudiexchange.sa :)»تداول«(

كما سيتم اإلعالن من قبل المستشار المالي )»شركة اإلنماء لالستثمار«( على موقع شركة تداول السعودية )تداول السعودية( عن نشر نشرة 
اإلصدار وإتاحتها للمستثمرين المؤهلين خالل المدة المحددة وفق قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة )خالل فترة ال تقل 

عن 14 يوم قبل الطرح( وعن أي تطورات أخرى.

تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق 
المالية بالمملكة العربية السعودية )والمشار إليها بـ »الهيئة«(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة )ج( مجتمعين 
ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات 
الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار هذه إلى جعل أي إفادة واردة فيها 
مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية )تداول( 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 نشرة اإلصدار هذه أو عن االعتماد على 

أي جزء منه.

وقد تم تعيين شركة اإلنماء لالستثمار كمستشار مالي )»المستشار المالي«( ومديراً لالكتتاب )»مدير االكتتاب«( وذلك فيما يتعلق بطرح 
أسهم الشركة في السوق الموازية. 

إن المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، السيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح يمكن 
أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية 
والسياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة )فضال راجع القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من نشرة اإلصدار(. وال يجوز 
اعتبار تقديم نشرة اإلصدار هذه أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها، بأي شكل من األشكال، 

على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو من مستشارها المالي بالمشاركة في 
عملية االستثمار في األسهم محل الطرح. وتعتبر المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة تم إعدادها بدون األخذ في 
االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين باالستثمار في األسهم 
محل الطرح، وقبـل اتخـاذ أي قـرار باالستثمار، علـى كل مسـتلم لهذه النشرة الحصـول علـى استشـارة مهنيـة مسـتقلة بخصـوص االستثمار 
فـي األسهم محـل الطرح مـن قبـل مستشـار مالـي مرخـص لـه مـن قبـل الهيئـة، وذلـك لتقييـم مـدى مالئمة فرصـة االستثمار والمعلومـات 
المدرجـة فـي هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات االستثمارية الخاصـة بـه، بمـا في ذلك المزايـا والمخاطـر المتعلقـة باالستثمار 
فـي األسهم محـل الطرح، قد يكون االستثمار في األسهم محل الطرح مناسباً لبعض المسـتثمرين دون غيرهم، ويجـب علـى المسـتثمرين 
المحتمليـن عـدم االعتماد علـى قـرار طـرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بهـا فيمـا يخـص فرصتهـم 

لالستثمار أو علـى الظـروف الخـاصة ألولئك المسـتثمرين.

ال تمثل هذه النشرة عرضاً لبيع أو طلباً لعرض شراء أي من أسهم الطرح، من جانب أي شخص في أي بلد ال يجيز فيه النظام المعمول به 
في ذلك البلد لمثل ذلك الشخص تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب. ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في 
أي دولة أخرى غير المملكة، باستثناء فئة األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات 
المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية والمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة و/أو 
المستثمرين األجانب والشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خالل اتفاقية مبادلة، على أن يتم 

مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، حيث تم تعريف المستثمر المؤهل من قبل الهيئة في قائمة المصطلحات 
السعودية  المالية  السوق  شركة  قواعد  في  المستخدمة  المصطلحات  قائمة  وفي  وقواعدها  المالية  السوق  هيئة  لوائح  في  المستخدمة 

)»تداول«(، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أي من اآلتي بيناتهم: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط . 2

تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى 
الحصول على موافقة مسبقة منه.



جدول
المحتويـات

ب

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، . 3
أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة، أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال . 4
اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل . 7

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. . 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:. 10

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة أ. 
صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهراً الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.ه. 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

سيتم الطرح خالل الفترة من يوم األحد 1444/08/20هـ )الموافق 2023/03/12م( إلى يوم األحد 1444/08/27هـ )الموافق 2023/03/19م( 
ويطلب كل من الشركة والمستشار المالي من متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح 

ومراعاة التقيد بها.

المعلومات المالية
إن القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020م، والقوائم المالية األولية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م والتي تتضمن أرقام المقارنة 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 
واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتقرير المالي. تمت مراجعة القوائم المالية لعام 2021م 
والقوائم المالية األولية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م من قبل شركة بي. دي. أو. محمد العمري وشركاه، كما 

تقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

إن المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة عرضة للتقريب من خالل جبرها ألقرب عدد صحيح، وعليه فإنه في حال 
تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد يظهر اختالف بسيط في األرقام المذكورة في القوائم المالية المدققة مقارنة بتلك المذكورة في 

هذه النشرة. ما لم ينص على خالف ذلك صراحة في هذه النشرة، تشمل أي إشارة إلى »السنة« أو »السنوات« إلى سنوات ميالدية.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه على أساس افتراضات محددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية 
عن تلك االفتراضات، وبالتالي، فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة إلى حد علمها 
المعقول، بأن اإلفادات الواردة في نشرة اإلصدار هذه تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة. تمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة اإلصدار 
هذه »إفادات مستقبلية«، ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل »تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو 
»تتوقع« أو »ربما« أو »سوف« أو »ينبغي« أو »من المتوقع« أو »سيكون« أو »يُخمن« أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات 
المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً 
لألداء المستقبلي. كما أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى 
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اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمنياً في اإلفادات المستقبلية المذكورة. وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل 
التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في قسم »2« »عوامل المخاطرة« من نشرة اإلصدار هذه. وفي حال تحقق واحد 
أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية 

قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في نشرة اإلصدار.

ومع مراعاة متطلبات المادة )97( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يتعين على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى 
الهيئة في أي وقت بعد نشر هذه النشرة وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين لها أي مما 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 الحالتين المذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي 
تتضمنها هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات 
واألمور غير المؤكدة األخرى، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبنية في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي توقعته 
الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً. وعليه، يجب على المستثمرين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع 

عدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساسي. 

دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة 

تاريخ العمرالجنسيةصفة العضويةالمنصباالسم
العضوية*****

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
المباشرة****

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

رئيس مجلس إدارة عارف قايد علي المصباحي 
الشركة*

غير تنفيذي-
--40%40%2021/11/22م59سعوديغير مستقل

صدقي حامد صدقه 
النجيمي

نائب رئيس مجلس 
إدارة الشركة**

غير تنفيذي-
----2021/11/22م62سعوديمستقل

ابراهيم عبداهلل راشد 
غير تنفيذي-عضوالحديثي

-0.3%--2021/11/22م62سعوديغير مستقل

غير تنفيذي- عضو فارس هاني جمال التركي
----2021/11/22م43سعوديمستقل

غير تنفيذي-عضو بدر حسن محمد العثمان
----2021/11/22م41سعوديمستقل 

أمين سر مجلس اإلدارة

أمين سر مجلس سحر محمد أحمد الغامدي
----2022/10/16م30سعودية-اإلدارة 

* تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة للشركة بتاريخ 2021/11/23م.

** تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة للشركة بتاريخ 2021/11/23م.

*** يملك عضو مجلس اإلدارة ابراهيم عبداهلل راشد الحديثي بطريقة غير مباشرة ما نسبته )1%( من رأس مال شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة والتي تمتلك ما نسبته )%30( 
من رأس مال الشركة.

**** النسب تقريبية للملكية المباشرة وغير المباشرة.

***** التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية للمجلس.

تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل 
عوارض االستقالل لمجلس اإلدارة في كل من: 

أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى  	
في مجموعتها.

أن يعمل أو كان يعمل خالل العامين الماضيين لدى الشركة. 	
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة. 	
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عنوان الشركة

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
جدة - حي البساتين - شارع األمير سلطان

جدة 31320 - 11860 المملكة العربية السعودية 
هاتف: 6226158 )12( 966+ 

info@ghidas.com :بريد إلكتروني
www.ghidas.com :موقع إلكتروني

ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية

الممثل الثاني الممثل األول 

عارف قايد علي المصباحي
رئيس مجلس اإلدارة

جدة، حي البساتين، شارع األمير سلطان
6226158 )12( 966+ رقم التحويلة )103( 
a.almusbahi@ghidas.com :بريد إلكتروني

www.ghidas.com :موقع إلكتروني

ماجد عارف قايد المصباحي
الرئيس التنفيذي

جدة، حي البساتين، شارع األمير سلطان
6226158 )12( 966+ رقم التحويلة )111(

majed@ghidas.com :بريد إلكتروني
www.ghidas.com :موقع إلكتروني

سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تـداول السعودية(
طريق الملك فهد - العليا 6897

وحده رقم: 15
الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920001919 )11( 966+

فاكس: 2189133 )11( 966+
 www.saudiexchange.sa :موقع إلكتروني
 csc@saudiexchange.sa :بريد إلكتروني
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المستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب والجهة المستلمة

شركة اإلنماء لالستثمار
برج العنود 2 - طريق الملك فهد، حي العليا، الرياض

ص.ب. 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5999 218 )11( 966+
فاكس: 5900 218 )11( 966+ 

www.alinmainvestment.com :موقع إلكتروني
info@alinmainvestment.com :بريد إلكتروني

الجهات المستلمة

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد 

ص.ب 28، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2515 828 )11( 966+
فاكس: 8190 279 )11( 966+

 www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

شركة الخبير المالية
طريق المدينة 

ص.ب 128289، جدة 21362
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8001247555
 www.alkhabeer.com :الموقع اإللكتروني
info@alkhabeer.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

 شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان
للمحاماة واالستشارات القانونية 

مجمع سنتيريا - الطابق 4 - مكتب 405 - شارع العليا
ص.ب: 9629 - الرياض 11423

المملكة العربية السعودية
هاتف: 554329329 966+

فاكس: 5405 288 )11( 966+
mzarei@zh-partners.com :البريد اإللكتروني

www.zh-partners.com:الموقع اإللكتروني
المحاسب القانوني

)للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م(

بي. دي. أو. شركة محمد العمري وشركاه 
طريق الملك فهد - برج القمر 
ص.ب 8736، الرياض 11492

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2780608 )11( 966+ 
فاكس: 2782883 )11( 966+

www.alamri.com.sa :موقع إلكتروني
info@alamri.com.sa :بريد إلكتروني
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ملخص الطرح
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات 
التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة، وينبغي على المستثمرين 
المحتملين قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يُبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين 

على مراعاة النشرة بالكامل. 

وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( والقسم )2( )»عوامل المخاطرة«( قبل اتخاذ 
قرار استثماري في أسهم الطرح الخاضعة لهذه النشرة.

 اسم المصدر، ووصفها،
ومعلومات عن تأسيسها 

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة، هي شركة مساهمة مقفلة تم قيدها بسجل الشركات المساهمة بتاريخ 1443/04/25هـ 
)الموافق  وتاريخ 1431/11/16هـ  التجاري )4030205501(  السجل  )الموافق 2021/11/30م(، وتسجيلها بموجب شهادة 
2010/10/24م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1444/11/16هـ )الموافق 2023/06/05م(. يتمثل نشاط الشركة بحسب 

السجل التجاري في أنشطة الوجبات السريعة )يشمل محالت البيتزا(. حيث تندرج ضمن قطاع الخدمات االستهالكية. 
الرئيسي للشركة في مدينة جدة، حي البساتين، شارع األمير سلطان. تأسست شركة غذاء السلطان للوجبات  يقع المقر 
السريعة كمؤسسة فردية لصاحبتها رندة حامد صدقة النجيمي وتم قيدها بالسجل التجاري في مدينة جدة بموجب شهادة رقم 
)4030205501( وتاريخ 1431/11/16هـ )الموافق 2010/10/24م(. وبتاريخ 1438/08/27هـ )الموافق2017/05/23م( تم 
تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال قدره مائة ألف )100,000( ريال سعودي مقسم إلى )10,000( 
حصة نقدية وبقيمة قدرها )10( عشرة ريال سعودي للحصة الواحدة مدفوعة القيمة بالكامل وتم توزيعها على شريكان وهما 
)1( صاحبة المؤسسة رندة حامد صدقه النجيمي )تملك عدد 3,000 حصة أي ما نسبته 30% من الحصص( و)2( دخول 

شريك جديد وهو عارف قايد علي المصباحي )يملك عدد 7,000 حصة أي ما نسبته 70% من الحصص(.
وبتاريخ 1438/12/28هـ )الموافق 2017/09/19م( قام عارف قايد علي المصباحي بالتنازل عن بعض حصصه في الشركة 
التي تمثل ثالثون )30%( من رأس مال الشركة لصالح شركة الفرص الغذائية  والبالغ عددها ثالثة آالف )3,000( حصة، 
الخاصة الثانية للتجارة. وبالتالي أصبح رأس مال الشركة موزع على الشركاء كالتالي )1( رندة حامد صدقه النجيمي )تملك 
عدد 3,000 حصة أي ما نسبته 30% من الحصص( و)2( عارف قايد علي المصباحي )يملك عدد 4,000 حصة أي ما نسبته 
40% من الحصص( و)3( شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة )تملك 3,000 حصة أي ما نسبته 30% من الحصص(. 
تحول  على  التجارة  وزارة  بموافقة   )722( رقم  الوزاري  القرار  صدر  2021/11/25م(  )الموافق  1443/04/20هـ  وبتاريخ 
الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة مع زيادة رأس المال من مبلغ قدره مائة ألف )100,000( 
واحد  مبلغ قدره  تحويل  وذلك عن طريق  ريال سعودي،  مليون )32,000,000(  وثالثين  اثنين  مبلغ قدره  إلى  ريال سعودي، 
وثالثون مليون وتسعمائة ألف )31,900,000( ريال سعودي، من حساب رصيد األرباح المبقاة القائم لدى الشركة إلى حساب 
رأس مال الشركة مع االحتفاظ بنفس االسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمركز الرئيسي وكافة فروعها. يقسم رأس مال 
اسمي  )3,200,000( سهم  ألف  ومائتي  ثالثة ماليين  إلى  ريال سعودي   )32,000,000( مليون  وثالثون  اثنان  البالغ  الشركة 
متساوية القيمة، قيمة كل منها عشر )10( رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، تم توزيعها على 
ثالثة شركاء بالشكل التالي: )1( رندة حامد صدقه النجيمي )تملك عدد تسعمائة وستين ألف )960,000( سهم أي ما نسبته 
30% من األسهم( و)2( عارف قايد علي المصباحي )يملك عدد مليون ومائتين وثمانين ألف )1,280,000( سهم أي ما نسبته 
)40%( من األسهم( و)3( شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة )تملك تسعمائة وستين ألف )960,000( سهم أي ما 

نسبته 30% من األسهم(. 
بتاريخ 1443/04/25هـ )الموافق 2021/11/30م( تم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بمدينة جدة، وتسجيلها بموجب 
تنتهي صالحيتها  والتي  2010/10/24م(  )الموافق  1431/11/16هـ  وتاريخ   )4030205501( رقم  التجاري  السجل  شهادة 
الوجبات  أنشطة  في  التجاري  السجل  بحسب  الشركة  نشاط  يتمثل  2023/06/05م(.  )الموافق  1444/11/16هـ  بتاريخ 

السريعة )يشمل محالت البيتزا(. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، حي البساتين، شارع األمير سلطان.
إن كبار المساهمين في الشركة والذين يملكون )5%( أو أكثر من أسهمها هم كالتالي: )1( رندة حامد صدقه النجيمي )تملك 
عدد تسعمائة وستين ألف )960,000( سهم أي ما نسبته 30% من األسهم( و)2( عارف قايد علي المصباحي )يملك عدد 
مليون ومائتين وثمانين ألف )1,280,000( سهم أي ما نسبته 40% من األسهم( و)3( شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية 
للتجارة )تملك تسعمائة وستين ألف )960,000( سهم أي ما نسبته 30% من األسهم(، وهم يملكون مجتمعين نسبة 100% من 

أسهم الشركة قبل الطرح. 
»هيكل  الفرعية 5-1-7  الفقرة  على  االطالع  الرجاء  المال،  رأس  على  التي طرأت  التعديالت  التفاصيل عن  من  )ولمزيد 

الملكية« من الفقرة 7-1-1 »تأسيس الشركة« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«(.
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نشاطات الشركة

تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساسي ما يلي:
النقل والتبريد والتخزين.- 
السياحة والمطاعم والفنادق وتنظيم المعارض.- 
االتصاالت وتقنية المعلومات.- 
الخدمات األخرى.- 
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.- 
التجارة.- 

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية. باستثناء ما تم اإلشارة إليه في القسم 
الالزمة  النظامية  التراخيص  جميع  فإن  النشرة،  هذه  في  الحكومية«  والتصاريح  والتراخيص  »الشهادات   )3-7( الفرعي 
تمارس  التي  التراخيص  حول  المعلومات  من  )ولمزيد  النشرة.  هذه  تاريخ  حتى  المفعول  سارية  الشركة  الحالية  لألنشطة 
الشركة أنشطتها بموجبها فضاًل راجع القسم الفرعي )7-3( »الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية« في هذه النشرة.
كما تتمثل أنشطة الشركة الحالية وفقاً لسجلها التجاري في أنشطة الوجبات السريعة )يشمل محالت البيتزا(، وحتى تاريخ 

هذه النشرة ال توجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة.

المساهمون الكبار، الذين يملكون %5 
أو أكثر من أسهم الشركة

يوضح الجدول التالي المساهمين الكبار في الشركة والذين يملك كل منهم خمسة بالمائة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة: 

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهم

16%30512,000%960,000رندة حامد صدقه النجيمي

24%30768,000%960,000شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة

40%401,280,000%1,280,000عارف قايد علي المصباحي

20%640,000--الجمهور )المستثمرين المؤهلين( 
المصدر: الشركة

اثنان وثالثون مليون )32,000,000( ريال سعوديرأس مال الشركة 

ثالثة ماليين ومائتي ألف )3,200,000( سهم مدفوعة القيمة بالكامل.إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة 

عشرة )10( ريال سعودي للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

ستمائة وأربعون ألف )640,000( سهم عادي.عدد األسهم المطروحة 

 نسبة األسهم المطروحة
20%من رأس مال الشركة

أربعة وثمانون )84( ريال للسهم.سعر الطرح

ثالثة وخمسون مليوناً وسبعمائة وستون ألف )53,760,000( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

استخدام متحصالت الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة واحد وخمسون مليوناً وخمسمائة وعشرة آالف )51,510,000( ريال سعودي 
بعد خصم مصاريف الطرح البالغة تقريباً مليونان ومائتان وخمسون ألف )2,250,000( ريال سعودي على المساهمين البائعين 
بحسب قيمة األسهم المباعة من حصته في رأس مال الشركة، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح )لمزيد 

من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم رقم )6( »استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(. 
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فئات المستثمرين الذين يحق لهم 
االكتتاب والتداول في أسهم الشركة 

يقتصر التداول في أسهم الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين حيث تم تعريف المستثمر المؤهل من قبل هيئة السوق 
المصطلحات  المالية وقواعدها وفي قائمة  السوق  لوائح هيئة  المستخدمة في  المصطلحات  )»الهيئة«( في قائمة  المالية 

المستخدمة في قواعد شركة السوق المالية السعودية )»تداول«(: 
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت . 2

بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل 
دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها . 3
الهيئة، أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة، أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة . 4
أعمال اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في . 7

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. . 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير . 10
اآلتية:

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل أ. 
عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهراً الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.ه. 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

طريقة االكتتاب في أسهم الطرح 
سيكون االكتتاب متاحاً للمستثمرين المؤهلين إلكترونياً وذلك عن طريق النظام اآللي الذي سيتم توفيره في الموقع اإللكتروني 
لدى مدير االكتتاب والجهات المستلمة خالل فترة الطرح. )ولمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة قسم رقم )9( »المعلومات 

المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(. 

 الحد األدنى لعدد األسهم
عشرة )10( سهم.التي يمكن االكتتاب فيها

 قيمة الحد األدنى لعدد األسهم
ثمانمائة وأربعون )840( ريال سعودي.التي يمكن االكتتاب فيها

 الحد األعلى لعدد األسهم
مائة وتسعة وخمسين ألف وتسعمائة وتسعون )159,990( سهم.التي يمكن االكتتاب فيها

 قيمة الحد األعلى لعدد األسهم
ثالثة عشرة مليوناً وأربعمائة وتسعة وثالثون ألفاً ومائة وستون )13,439,160( ريال سعودي.التي يمكن االكتتاب فيها

)الموافق فترة الطرح 1444/08/27هـ  األحد  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  2023/03/12م(،  )الموافق  1444/08/20هـ  األحد  يوم  تبدأ 
2023/03/19م(. 

 طريقة تخصيص
األسهم ورد الفائض 

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة الستالم مبالغ االكتتاب، ويجب على كل مكتتب تعبئة وتسليم طلب االكتتاب إلكترونياً 
في النظام اإللكتروني والذي سوف يتم توفره على الموقع اإللكتروني لمدير االكتتاب، كما يجب على كل مكتتب طباعة النموذج 
وتوقيعه وإرفاق نسخة من الطلب والمستندات المؤيدة في النظام اإللكتروني وإيداع مبلغ االكتتاب في حساب األمانة الخاص 

بالطرح. 
الخميس  يوم  أقصاه  موعد  في  وذلك  المستثمرين  بإشعار  التخصيص  عن  اإلعالن  سيتم  الطرح،  فترة  انتهاء  وبعد 
1444/09/01هـ )الموافق 2023/03/23م( وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي 
أو  عموالت  أي  هناك  يكون  ولن  التخصيص.  تاريخ  من  عمل  أيام   )4( خالل  الفائض  رد  وسيكون  المصدر،  مع  بالتشاور 

استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة أو الشركة لمتحصالت الطرح 

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلن عنها الشركة وتدفعها من تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية األحقية في األرباح
التي تليها. )فضال راجع قسم رقم )5( »توزيع األرباح« في هذه النشرة(

حقوق التصويت
للشركة فئة واحدة فقط من األسهم وليس ألي مساهم أية حقوق تصويت تفضيلية. ويحمل كل سهم من األسهم المطروحة حق 
التصويت، وللكل الحق في حضور الجمعية العامة والتصويت فيها. ويجوز للمساهم تفويض أي مساهم آخر، من غير أعضاء 

مجلس إدارة الشركة أو موظفيها، لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها. 



جدول
المحتويـات

ط

القيود المفروضة على األسهم
يخضع المساهمين الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة )المذكورة أسماؤهم في الصفحة رقم )ز( من هذه 
النشرة ( لفترة حظر تداول في أسهمهم لمدة إثني عشر شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية. وسيقوم 

مركز إيداع األوراق المالية برفع القيود على تلك األسهم بشكل مباشر بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة.

هنالك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في األسهم المطروحة. وقد تمت مناقشة عوامل المخاطرة هذه في القسم رقم )2( عوامل المخاطرة
»عوامل المخاطرة« ويتوجب دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار باالستثمار في األسهم المطروحة.

األسهم التي سبق للشركة إدراجها

لم يكن هناك سوق ألسهم الشركة في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى 
الهيئة بطلب تسجيل األسهم وطرحها في السوق الموازية وفقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وتقدمت 
شركة تداول السعودية بطلب اإلدراج وفقا لقواعد اإلدراج. وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام 

بعملية الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة.



جدول
المحتويـات

ي

التواريخ المهمة وإجراءات الطرح 

الجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخالحدث

يبدأ االكتتاب من يوم األحد 1444/08/20هـ )الموافق 2023/03/12م( إلى الساعة 4:00 فترة الطرح
مساءا من يوم األحد 1444/08/27هـ )الموافق 2023/03/19م(

األحد 1444/08/27هـ )الموافق 2023/03/19م(آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب

األحد 1444/08/27هـ )الموافق 2023/03/19م(آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب

الخميس 1444/09/01هـ )الموافق 2023/03/23م(اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار المستثمرين

اإلثنين 1444/09/05هـ )الموافق 2023/03/27م(رد الفائض )إن وجد(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من 

جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف 
)www.saudiexchange.sa( المحلية وموقع تداول

تنويه: إن جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية. وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل موقع تداول اإللكتروني www.saudiexchange.sa والموقع اإللكتروني 
.www.ghidas.com والموقع اإللكتروني للشركة www.alinmainvestment.com للمستشار المالي



جدول
المحتويـات

ك

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط . 2

تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى 
الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، . 3
أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة، أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال . 4
اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل . 7

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. . 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:. 10

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة أ. 
صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهراً الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.ه. 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب والجهة المستلمة »شركة اإلنماء لالستثمار« من خالل نظام 
االكتتاب اإللكتروني الخاص به والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، أو من خالل 
القنوات اإللكترونية لمصرف الراجحي »جهة مستلمة« أو من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص لشركة الخبير المالية »جهة مستلمة«، 
على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعد أقصاه الساعة الرابعة مساء من تاريخ اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح 
جميع المستندات الداعمة والمطلوبة حسب التعليمات. ويقر كل مستثمر، من خالل إكماله طلب االكتتاب بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، 

ويرغب بناء على ذلك في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

ويتعين على المكتتب استيفاء طلبات االكتتاب وفقا للتعليمات المبينة في نشرة اإلصدار ونموذج االكتتاب. ويجب على كل مكتتب أن يوافق 
على كل الشروط واألحكام وأن يستكمل كافة األقسام ذات الصلة في نموذج طلب االكتتاب. تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج 
طلب اكتتاب، جزئيا أو كليا، في حالة عدم الوفاء بأي من شروط االكتتاب وأحكامه أو عدم اتباع التعليمات حسب األصول وفي حينه. ال 
يجوز إدخال تعديالت على نموذج طلب االكتتاب أو سحبه بمجرد تقديمه. وعالوة على ذلك، تمثل نموذج طلب االكتتاب، فور تقديمه، اتفاقا 
ملزما قانونيا بين المكتتب والشركة. ولمزيد من التفاصيل عن شروط، تعليمات وإجراءات االكتتاب، الرجاء االطالع على القسم رقم )9( 

»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« والفقرة رقم )10-1( »التعهدات الخاصة باالكتتاب« من نشرة اإلصدار هذه.



جدول
المحتويـات

ل

ملخص المعلومات األساسية

تنويه للمستثمرين

يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه. ونظرا لكونه ملخص فإنه ال يشتمل على جميع المعلومات 
التي قد تهم المكتتبين. ويتعين على الراغبين في االكتتاب بأسهم الشركة قراءة نشرة اإلصدار بأكملها قبل اتخاذهم قرار باالستثمار في 
أسهم الطرح من عدمه. ويكون للتعريفات واالختصارات الواردة في نشرة اإلصدار هذه نفس المعاني المعطاة لها في قسم »التعريفات 

والمصطلحات« وفي أماكن أخرى من نشرة اإلصدار هذه. 

نبذة عن الشركة 

تأسست شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة كمؤسسة فردية تمتلكها رندة حامد صدقة النجيمي وتم قيدها بالسجل التجاري  	
مائة  قدره  مال  برأس  2010/10/24م(  )الموافق  1431/11/16هـ  وتاريخ   )4030205501( رقم  بموجب شهادة  مدينة جدة  في 
ألف )100,000( ريال سعودي. وبتاريخ 1438/08/27هـ )الموافق 2017/05/23م( تم تحويلها من مؤسسة فردية إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة وبرأس مال قدره مائة ألف )100,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف )10,000( حصة نقدية وبقيمة قدرها 
عشرة )10( ريال سعودي للحصة الواحدة مدفوعة القيمة بالكامل وتم تعديل هيكل ملكيتها لتصبح مملوكة من قبل رندة حامد 
صدقه النجيمي )3,000 حصة أي ما نسبته 30% من رأس مال الشركة( وعارف قايد علي المصباحي )7,000 حصة أي ما نسبته 

70% من رأس مال الشركة(.
وبتاريخ 1438/12/28هـ )الموافق 2017/09/19م( قام عارف قايد علي المصباحي بالتنازل عن ثالثة آالف )3,000( حصة من  	

حصصه في الشركة )التي تمثل ثالثون )30%( من رأس مال الشركة( لصالح شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة. وبالتالي 
أصبح رأسمال الشركة موزع على الشركاء على النحو التالي: 

القيمة االسميةعدد الحصصنسبة التملكالمساهمون

303,00030,000%رندة حامد صدقه النجيمي
303,00030,000%شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة

404,00040,000%عارف قايد علي المصباحي

10010,000100,000%اإلجمالي 

الوزاري رقم )722( بموافقة وزارة التجارة على تحول الشركة  	 وبتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م( صدر القرار 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتمت زيادة رأس مال الشركة من مائة ألف )100,000( ريال سعودي، 
ألف  وتسعمائة  مليون  وثالثون  واحد  قيمته  ما  تحويل  طريق  عن  وذلك  سعودي،  ريال   )32,000,000( مليون  وثالثون  اثنان  إلى 
االحتفاظ  الشركة مع  إلى حساب رأس مال  الشركة  لدى  القائم  المبقاة  األرباح  ريال سعودي من حساب رصيد   )31,900,000(
)الموافق 2021/11/30م(  بتاريخ 1443/04/25هـ  فروعها.  وكافة  الرئيسي  للمركز  التجاري  السجل  وتاريخ  ورقم  االسم  بنفس 
تم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بمدينة جدة، وتسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم )4030205501( وتاريخ 
يتمثل  2023/06/05م(.  )الموافق  1444/11/16هـ  بتاريخ  تنتهي صالحيتها  والتي  2010/10/24م(  )الموافق  1431/11/16هـ 
نشاط الشركة بحسب السجل التجاري في أنشطة الوجبات السريعة )يشمل محالت البيتزا(. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة 

جدة، حي البساتين، شارع األمير سلطان.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي اثنان وثالثون مليون )32,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين ومائتي ألف )3,200,000(  	

سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل قيمة كل سهم عشر )10( ريال سعودي موزع على النحو التالي:

القيمة االسميةعدد األسهمنسبة التملكالمساهمون

30960,0009,600,000% رندة حامد صدقه النجيمي

30960,0009,600,000% شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة

401,280,00012,800,000% عارف قايد علي المصباحي

1003,200,00032,000,000%اإلجمالي 

ولمزيد من التفاصيل حول مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال، الرجاء مراجعة القسم رقم )7( »المعلومات القانونية« 
الفقرة الفرعية )7-1-1( »تأسيس الشركة« من هذه النشرة. 
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هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح 

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده:

المساهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
القيمة االسمية عدد األسهمالنسبة)ريال سعودي( 

النسبة)ريال سعودي( 

16%30512,0005,120,000%960,0009,600,000رندة حامد صدقه النجيمي

24%30768,0007,680,000%960,0009,600,000شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة

40%401,280,00012,800,000%1,280,00012,800,000عارف قايد علي المصباحي

20%640,0006,400,000---الجمهور 

األنشطة الرئيسية للشركة

تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساسي في ما يلي:

النقل والتبريد والتخزين.. 1
السياحة والمطاعم والفنادق وتنظيم المعارض.. 2
االتصاالت وتقنية المعلومات.. 3
الخدمات األخرى.. 4
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.. 5
التجارة.. 6

كما تتمثل أنشطة الشركة الحالية وفقاً لسجلها التجاري في أنشطة الوجبات السريعة )يشمل محالت البيتزا(، وتمارس الشركة أنشطتها 
وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على جميع التراخيص الالزمة من الجهات المختصة وهي كالتالي: الرخص المهنية الصادرة عن وزارة 
الشؤون البلدية والقروية واإلسكان وشهادات الدفاع المدني وشهادة الزكاة والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وشهادات السجالت التجارية 
وشهادة الغرفة التجارية. )ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص التي حصلت عليها الشركة، الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية 7-3 »الشهادات 

والتراخيص والتصاريح الحكومية« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«(.

وتقدم الشركة خدماتها من خالل مواقع مستأجرة والمنتشرة في أنحاء المملكة والتي بلغ عددها ستة وتسعون )96( عقد إيجار بصفتها 
مستأجر من بينهم خمسة وخمسون )55( عقد متعلق بالفروع وعقد )1( متعلق بالمطبخ السحابي وعقد )1( متعلق بالمستودع وتسعة وثالثون 
)39( متعلق بسكن العمال، حيث تشغل الشركة هذه المواقع من خالل موظفيها التي تقوم بتدريبهم للقيام بمهامهم حسب المعايير التي 

تضعها، وتمتلك الشركة مركز رئيسي في مدينة جدة، وهو موقع اإلدارة الرئيسية للشركة. 

هذا وتعتمد الشركة عند بيع المنتجات على عدة قنوات بيع رئيسية إلتمام البيع وتوصيل المنتج وهي: قناة نقاط البيع، القنوات اإللكترونية 
والتي تشمل )مركز االتصال، وتطبيقات التوصيل(. من جهة أخرى، يتم توصيل المواد األولية للمطبخ المركزي الواقع في مدينة جدة وكذلك 
الفروع مباشرة. كما في تاريخ هذه النشرة ليس لدى الشركة أي نشاط تجاري خارج المملكة وليس لديها شركات تابعة )سواء داخل أو خارج 
المملكة(، كما أنها لم تقم بفتح فروع لها خارج المملكة العربية السعودية، وحتى تاريخ هذه النشرة ال توجد للشركة أي منتجات أو نشاطات 

جديدة.

رؤية الشركة

تسعى الشركة أن تكون العباً رئيسياً في سوق الوجبات السريعة في المنطقة وأن تصبح عالمتها التجارية ضمن أبرز العالمات التجارية في 
سوق الوجبات السريعة وأجودها وأكثرها انتشاراً محلياً ودولياً.
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رسالة الشركة واستراتيجيتها العامة:

رسالة الشركة

السعي واالرتقاء بالعالمة التجارية المميزة والفريدة في مجال سوق األغذية والمطاعم.

استراتيجية الشركة

ترتكز الشركة في استراتيجيتها على )9( أساسات رئيسية وتشمل: 

أواًل: التوسع والنمو لتغطية أغلب مناطق المملكة وزيادة الحصة السوقية للشركة في السوق المحلي. 	
ثانيًا: االبتكار والتطوير بقائمة الطعام بما يتماشى مع سلوك المستهلك. 	
ثالثًا: زيادة قاعدة العمالء وتقديم خدمة عمالء متميزة.  	
رابعًا: منح االمتياز التجاري للعالمة التجارية محليا ودولياّ. 	
خامسًا: افتتاح فروع بمساحات وتكاليف أقل بهدف تحقيق سرعة االنتشار والتوسع الجغرافي وتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن. 	
سادسًا: تعزيز مركز الشركة الريادي في السوق من خالل البدء في إنشاء عالمات تجارية جديدة.  	
سابعًا: االستحواذ بشكل جزئي أو كامل على شركات قائمة في السوق المحلي. 	
ثامنًا: االستخدام األمثل لعدد الموظفين. 	
تاسعًا: تعزيز العالقات مع أصحاب المصلحة والحفاظ عليها وذلك يتضمن المساهمين والبنوك والمديرين والموظفين والعمالء  	

والموردين والمجتمع.

قيم الشركة

تطبق الشركة استراتيجية طموحة للتوسع، خالل تطبيق استراتيجياتها، تسعى الشركة بأن تشارك الجميع في االهتمام بقيمها، لذا فإننا 
نحرص على: 

التركيز على العميل: عمالؤنا هم سبب نجاحنا، ونحن ملتزمون باالستماع لهم واالستجابة لكل احتياجاتهم ورغباتهم بشكل إيجابي  	
)خدمة العميل بأفضل صورة ممكنة(.

الشعور بالملكية: لدى الشركة إدارة موارد بشرية محترفة ومميزة؛ حيث تساعد هذه اإلدارة كل عضو ينتمي إلى الشركة بالشعور  	
بروح االنتماء إلى المنظمة وبالتالي الشعور بملكية المكان الذي وضع فيه؛ مما يساهم في تطوير الحس العالي من المسؤولية. 

روح الفريق: تؤمن إدارة بالعمل بروح الفريق لزيادة جودة أعمالنا. 	

ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

الميزة التنافسية

تركز سلطان دياليت برجر على تقديم منتجاتها بجودة عالية وباستخدام مكونات طازجة وذات جودة ممتازة؛ وذلك مكنها من تطوير مفهوم 
تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية وبالتالي تعزيز مكانة الشركة في السوق. كما تهدف الشركة ألن تكون الخيار األول ألكبر 

شريحة ممكنة من العمالء من خالل التوسع في منافذ بيع جديدة )على سبيل المثال المطابخ السحابية واألسواق التجارية(.

نقاط القوة

قوة العالمة التجارية؛ حيث إننا عالمة سعودية رائدة بالسوق المحلي. 	
منافذ بيع متنوعة. 	
أسعار تنافسية. 	
تطوير وابتكار منتجاتنا. 	
فرق عمل احترافية وعالية الكفاءة.  	
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ملخص المعلومات المالية
إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتي تتضمن 
أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 
والتي تتضمن أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. بما في ذلك اإليضاحات المرفقة وبالتالي يجب قراءتها 

مقترنًة بها.

30 يونيو 2021م 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020ماألداء التشغيلي )آالف الرياالت السعودية(
)مفحوصة(

30 يونيو 2022م 
)مفحوصة(

67,106 64,470107,07944,463المبيعات

)38,926()27,863()63,493()47,940(تكلفة المبيعات

28,179 16,529٤3,58616,600مجمل الربح
)9,928()3,858()13,549()4,063(مصاريف بيعية وتسويقية

)10,758()5,797()13,988()8,057(مصروفات عمومية وإدارية

7,٤93 16,0٤86,9٤5 ٤,٤10الربح التشغيلي
)434()301()696()831(تكاليف تمويل 

51181362)842(إيرادات أخرى

2,73815,8636,72٤7,٤20الربح الصافي قبل الزكاة
)274()210()594()376(الزكاة

2,36115,2686,51٤7,1٤6ربح السنة 
الدخل الشامل اآلخر: 

بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:

--)13()61(الخسائر االكتوارية من إعادة قياس مخصص منافع الموظفين

--)13()61(إجمالي بنود الدخل الشامل اآلخر

15,2556,51٤7,1٤6 2,300إجمالي الدخل الشامل
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

30 يونيو 2022م 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020مالمركز المالي )آالف الرياالت السعودية(
)مفحوصة(

15,06430,98527,551مجموع األصول المتداولة

44,45255,012 42,557مجموع األصول غير المتداولة

75,٤3782,563 57,621مجموع األصول
13,10615,66621,635مجموع االلتزامات المتداولة

13,09913,10015,497مجموع االلتزامات غير المتداولة

26,20528,76637,132مجموع االلتزامات
46,67145,431 31,416 مجموع حقوق الملكية

75,٤3782,563 57,621 مجموع االلتزامات وحقوق الملكية
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2120م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.
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30 يونيو 2021م 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020مالتدفقات النقدية )آالف الرياالت السعودية(
)مفحوصة(

30 يونيو 2022م 
)مفحوصة(

9,87620,16812,7679,971صافي النقد من األنشطة التشغيلية

)5,969()445()5,229()5,948(صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)12,021()4,956()5,101()9,896(صافي النقد من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)8,019(9,8387,366 )5,968(صافي الزيادة )النقص( في النقد والنقد المعادل

3,9003,90013,738 9,868النقد والنقد المعادل في بداية السنة

13,73811,2665,719 3,900النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

30 يونيو 2021م 31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020مالمؤشرات المالية
)مفحوصة(

30 يونيو 2022م 
)مفحوصة(

51%ال ينطبق66%ال ينطبقمعدل النمو في المبيعات

9%ال ينطبق20%4%العائد على األصول

16%ال ينطبق33%8%العائد على حقوق الملكية

1.27ال ينطبق1.151.98نسبة التداول )مرة(
0.83ال ينطبق0.791.56نسبة السيولة السريعة*

42%37%41%26%هامش مجمل الربح

11%15%14%4%هامش صافي الربح

49%ال ينطبق36%56%نسبة الديون / حقوق الملكية 

27%ال ينطبق22%31%نسبة الديون / إجمالي األصول 
المصدر: إدارة الشركة.
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ملخص عوامل المخاطرة

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة 	
المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها 	
المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة  	
المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 	
المخاطر المتعلقة بالمواقع المستأجرة 	
المخاطر المتعلقة بأثر إغالق بعض مواقع فروع الشركة وإيجاد واستئجار مواقع جديدة وفق شروط تجارية مقبولة 	
المخاطر المتعلقة بالتمويل  	
المخاطر المتعلقة بالفروقات الزكوية والتزامات الزكاة المحتملة 	
المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم 	
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقباًل 	
المخاطر المتعلقة بإدخال منتجات جديدة 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على موظفين رئيسيين 	
المخاطر المتعلقة بتركز المبيعات من خالل االعتماد على مبيعات تطبيقات التوصيل 	
المخاطر المتعلقة باالنخفاض في معدل إنفاق المستهلك النهائي 	
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على االلتزام بجودة المنتجات 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على بعض الموردين الرئيسيين 	
المخاطر المتعلقة باالنقطاع غير المتوقع لألعمال  	
المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية  	
المخاطر المتعلقة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة مدرجة وعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المدرجة 	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود غطاء تأميني 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على العالمات التجارية 	
المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم واإلجراءات اإلدارية 	
المخاطر المتعلقة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 	
المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة األجنبية ومتطلبات نظام العمل األخرى 	
المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 	
مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات نظام الشركات 	
المخاطر المتعلقة بحاالت تعارض المصالح 	
المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا )كوفيد 19( 	
المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل بعد دخول مساهمين أجانب  	
المخاطر المتعلقة بالتعامالت والعقود المبرمة مع األطراف ذات العالقة 	
مخاطر االئتمان 	
مخاطر السيولة 	
المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 	
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المخاطر المتعلقة بانتهاء صالحية المنتجات  	
المخاطر المتعلقة بارتفاع تكلفة المواد األولية 	
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على إدارة المخزون بفعالية 	
مخاطر توقف العمل للمطبخ المركزي 	
مخاطر تأثر مبيعات الفروع الحالية سلباً بسبب افتتاح فروع جديدة 	
مخاطر قنوات البيع اإللكترونية 	
مخاطر تركز أعمال الشركة في نشاط الوجبات السريعة 	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية للشركة 	

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة

مخاطر استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها 	
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 	
المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 	
مخاطر البيئة التنافسية 	
المخاطر المتعلقة بفرض رسوم وضرائب أخرى  	
المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 	
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار الفائدة وصرف العمالت  	

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم 	
مخاطر السيطرة من قبل المساهمين الحاليين  	
المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح 	
المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح 	
المخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال 	
المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح  	
المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح  	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة وتذبذب سعر السهم 	
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المحتويـات

1

1  
التعريفات والمصطلحات

التعريفالمصطلح

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.الشركة أو المصدر

إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.اإلدارة أو اإلدارة العليا

الحكومة /حكومية أو 
حكومة المملكة العربية السعودية، وتفسر كلمة »حكومية« وفًقا لذلك.المملكة أو السعودية

سهم من أسهم الشركة مدفوع بالكامل بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت.السهم

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.تداول

نظام السوق المالية بالمملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م( وأي تعديالت النظام 
الحقة عليه.

القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م والقوائم المالية األولية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية القوائم المالية 
في 30 يونيو 2022م. 

حملة األسهم في أي وقت.المساهمون

شركة اإلنماء لالستثمار.المستشار المالي 

شركة اإلنماء لالستثمار.مدير االكتتاب

شركة اإلنماء لالستثمار ومصرف الراجحي والخبير الماليةالجهات المستلمة

لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد المكتتب كل مساهم مؤهل يكتتب أو يقدم طلباً لالكتتاب في أسهم الشركة وفقاً 
اإلدراج وشروط أحكام االكتتاب.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركات المساهمة هو المستند الذي يحتوي على القواعد واللوائح الخاصة بإدارة الشركة والذي ينبغي أن يصدر 
السريعة  للوجبات  السلطان  لشركة غذاء  وبالنسبة  للمساهمين؛  العامة  الجمعية  واعتماده من  السعودي  الشركات  نظام  ألحكام  وفقاً 
)الموافق  1443/04/17هـ  بتاريخ  التحويلية  الجمعية  اجتماع  في  المساهمين  قبل  من  األساسي  النظام  على نصوص  الموافقة  تمت 

2021/11/22م( وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة. 

عقد التأسيس

تاريخ 1438/08/27هـ )الموافق 2017/05/23م( تم تحويل الشركة )حينذاك كانت تسمى مؤسسة غذاء السلطان للوجبات السريعة( 
لصاحبتها رندة حامد صدقة النجيمي إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بمشاركة عارف قايد علي المصباحي بما لها من حقوق وما 
والفنية واإلدارية مع االحتفاظ برقم واسم وتاريخ السجل  المالية  التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها  عليها من 
التجاري للمؤسسة كمركز رئيسي للشركة، كما تم تحويل فروع المؤسسة وكان عددها في ذلك الوقت )18( فرع إلى فروع للشركة مع 
المثبت  التأسيس  بموجب عقد  وذلك  للشركة  إلى فروع  تحويلها  المؤسسة عند  لفروع  التجارية  السجالت  وتواريخ  بأرقام  االحتفاظ 
بالرقم )381594256( وتاريخ 1438/11/17هـ )الموافق 2017/08/09م( وبموجب شهادة لمن  التجارة  العدل لدى وزارة  لدى كاتب 
التفاصيل  من  )ولمزيد  2017/09/18م(  )الموافق  1438/12/27هـ  وتاريخ   )59059( بالرقم  التجارة  وزارة  عن  الصادرة  األمر  يهمه 
حول التعديالت التي طرأت على عقد التأسيس، الرجاء اإلطالع على الفقرة الفرعية 7-1-1 »تأسيس الشركة« من القسم رقم )7( 

»المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية )وزارة التجارة واالستثمار سابقاً(.وزارة التجارة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية )وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقاً(. وزارة الموارد البشرية 

وزارة الشئون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية.وزارة البلدية

طرح جزء من أسهم الشركة والبالغ عددها ستمائة وأربعون ألف سهم )640,000( بقيمة اسمية تبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الطرح
الواحد. وتمثل نسبة عشرون )20%( بالمائة من رأس مال الشركة لغرض اإلدراج في السوق الموازية.

الريال السعودي، العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.ريال

أربعة وثمانون )84( رياالت سعودية لكل سهم من أسهم الطرح.سعر الطرح

الفترة التي تبدأ من يوم األحد 1444/08/20هـ )الموافق 2023/03/12م( وتنتهي في األحد 1444/08/27هـ )الموافق 2023/03/19م(.فترة الطرح



جدول
المحتويـات

2

التعريفالمصطلح

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة 

وتاريخ   )2017-123-3( رقم  بالقرار  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد 
)الموافق  1439/08/07هـ  وتاريخ   )2018-45-3( رقم  الهيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2017/12/27م(  )الموافق  1439/04/09هـ 
2018/04/23م( وقرار مجلس الهيئة رقم )1-104-2019( وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م( والمعدلة بقرار هيئة 

السوق المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ 1444/1/24هـ )الموافق 2022/08/22م(. 

قواعد اإلدراج
قواعد اإلدراج المقترحة من مجلس إدارة السوق والموافق عليها بقرار من مجلس هيئة السوق المالية رقم )3-123-2017( بتاريخ 
1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-52-2022( وتاريخ 1443/09/12هـ 

)الموافق 2022/04/13م( وأي تعديالت الحقة عليها.

صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح. صافي المتحصالت 

)640,000( سهم عادي من أسهم الشركة. أسهم الطرح 

مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة الواردة أسماؤهم في القسم رقم )4( »هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة«.المجلس أو مجلس اإلدارة

هم مستشارو الشركة فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة والواردة أسماؤهم في الصفحات رقم )هـ( من نشرة اإلصدار.مستشارو الشركة

نشرة اإلصدار هذه المعدة من قبل الشركة والمتعلقة بالطرح. نشرة اإلصدار

نظام الشركات
)الموافق  1437/1/28هـ  وتاريخ  )م/3(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام 
2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 2016/5/2م( وتعديالته والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 

)م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م( وتعديالته(.

وما يطرأ عليه من نظام السوق المالية )الموافق 2003/07/31م(،  وتاريخ 1424/06/02هـ  )م/30(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام 
تعديالت.

نموذج طلب االكتتاب الذي ينبغي على من يرغب من المستثمرين المؤهلين االكتتاب بأسهم الطرح تعبئته وتقديمه للجهة المستلمة عند نموذج طلب االكتتاب
الرغبة في االكتتاب.

هيئة السوق المالية أو 
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.الهيئة

هم المساهمون الذين يمتلكون ما نسبته 5% وأكثر من إجمالي أسهم الشركة كما هو مبين في الصفحة رقم )ز(.كبار المساهمين 

الجمعية العامة العادية أو غير العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة 

الئحة حوكمة الشركات 

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( 
بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( والمعدلة بقرار مجلس 
الهيئة رقم )1-7-2021( وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-94-2022 وتاريخ 

1444/1/24هـ )الموافق 2022/08/22م(.
دول مجلس التعاون لدول 

المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، مملكة البحرين، اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.الخليج العربية

السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وطرحها وقبول إدراجها بموجب قواعد اإلدراج الصادرة عن تداول والباب الثامن من السوق الموازية
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة.

المستثمر المؤهل أو 
المستثمرين المؤهلين

المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه: 
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو . 3
مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة، أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
الدليل . 7 المنصوص عليها في  المتطلبات  والذين يستوفون  الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  األجانب غير 

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. . 9
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المستثمر المؤهل أو 
المستثمرين المؤهلين

)تتمة(

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:. 10

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة أ. 
صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهراً الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.ه. 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

األجانب غير المقيمين 
المسموح لهم باالستثمار 

في السوق الموازية 

مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.- 
مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.- 
شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصاً له أو مؤسًسا في - 

دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة 
وفقاً لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين )2( و)3( من الفقرة )أ( من المادة السادسة من القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية 

األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة
شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها - 

بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقاً لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين )2( و)3( من الفقرة )أ( من المادة السادسة من 
القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة، ويكون مقيماً في إحدى هذه الدول، 

ويستوفي أياً من المعايير اآلتية:

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر أ. 
صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشر شهراً الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.ه. 

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، ال يوجد شركات تابعة )سواء في المملكة أو خارجها( تملك فيها الشركة نسبة 30% أو أكثر من الشركات التابعة
حصصها أو أسهمها.

السجالت التجارية الفرعية

قامت الشركة بتأسيس فروع لها في كافة أنحاء المملكة وقد بلغ إجمالي عدد الفروع التي تم استخراج شهادات سجل تجاري لها ثمانية 
)8( فروع موزعة وفق اآلتي: الرياض )1( فرع - جدة )3( فروع - خميس مشيط )1( فرع - المدينة المنورة )1( فرع - جيزان )1( 
فرع - أملج )1( فرع - )ولمزيد من التفاصيل حول السجالت التجارية الفرعية، الرجاء اإلطالع على الفقرة الفرعية 7-3 »الشهادات 
والتراخيص والتصاريح الحكومية« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية« والفقرة الفرعية 3-2 »تاريخ الشركة والتعديالت التي 

طرأت على رٍأس المال« من القسم رقم )3( »الـشــركـــة« من هذه النشرة(.

نظام الغذاء المطبق في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1436/01/06هـ )الموافق 2014/10/30م( نظام الغذاء 
والئحته التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الغذاء والدواء. 

هيئة الغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء وهي الجهة الرقابية المختصة بالمتابعة واإلشراف على كافة المراحل التي يمر بها الغذاء في المملكة 
وتغليفه،  وتعبئته،  ومعالجته،  وتحضيره،  وتصنيعه،  وتصديره،  استيراده،  ذلك  بما في  المستهلك،  إلى  األولي حتى وصوله  اإلنتاج  من 
وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه. وتقوم الهيئة بالتأكد من االلتزام والتقيد التام بمتطلبات اللوائح الفنية 

والمواصفات القياسية المعتمدة بشأن األغذية التي يتم تداولها في المملكة. 

بالمرسوم نظام الدفاع المدني والمعدلة  )الموافق 1986/01/21م(  وتاريخ 10-5-1406هـ   )10 )م/  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المدني  الدفاع  نظام 
الملكي رقم )م/ 66( وتاريخ 02-10-1424هـ )الموافق 2003/11/26م(. 

االحتياطي النظامي

النسبة المئوية التي يجب على الشركة تخصيصها من األرباح الصافية وفقا للمادة )129( من نظام الشركات. قامت الشركة بتكوين 
احتياطي نظامي من خالل تحويل ما نسبته عشرة )10%( بالمئة سنوياً من صافي دخل السنة حتى يعادل هذا االحتياطي النظامي 
ما نسبته ثالثين )30%( بالمئة من رأس المال. إن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين. بدأت الشركة في رفع 
االحتياطي النظامي تماشيا مع رفع رأس المال وقد تم تجنيب ما نسبته عشرة )10%( بالمئة من أرباح الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 
2021م. وكما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م بلغ االحتياطي النظامي للشركة مبلغ 1,556,844 ريال سعودي ويمثل )3.34%( من رأس المال. 
للشركة مبلغ  النظامي  بلغ االحتياطي  المنتهية في 2022/06/30م،  الستة األشهر  لفترة  المفحوصة  األولية  المالية  القوائم  وبحسب 

1,556,844 ريال سعودي ويمثل )3.34%( من رأس المال.
المعايير الدولية إلعداد 

)IFRS( مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.التقارير المالية

اللجوء إلى المحاكم السعودية أو الدولية أو اللجان القضائية وشبه القضائية السعودية أو الدولية للوصول إلى تسوية نزاع.التقاضي
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 ضريبة القيمة
)VAT( المضافة

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ )الموافق 2017/01/03م( الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم 
األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وسيكون مقدار هذه 
الضريبة )5%( وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم وقطاع اإليجار 

السكني(. وبدءاً من يوليو 2020م أصبح مقدار ضريبة القيمة المضافة )15%( بدالً من )%5(.

)32,000,000( اثنان وثالثون مليون ريال سعودي.رأس المال

الشهادة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والتي تفيد بوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه الهيئة.شهادة الزكاة

شهادة التأمينات 
االجتماعية

الشهادة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية والتي تفيد سداد الشركة الشتراكاتها ووفائها 
بالتزاماتها تجاه المؤسسة.

نطاقات

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين. تم اعتماد 
برنامج السعودة )نطاقات( بموجب قرار وزارة العمل رقم )4040 )بتاريخ 1422/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م( القائم على قرار 
مجلس الوزراء رقم )50( بتاريخ 1415/05/12هـ )الموافق 1994/10/27م(، وقد أطلقت وزارة العمل بالمملكة برنامج نطاقات لتقديم 
هي  محددة  نطاقات  أساس  على  مؤسسة  أي  أداء  البرنامج  هذا  ويقيم  السعوديين،  المواطنين  بتوظيف  تقوم  كي  للمنشآت  الحوافز 

البالتيني واألخضر واألصفر واألحمر.

السيطرة/المسيطر

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:

امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة.أ. 
حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.ب. 

الريال السعودي، وهي العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.ريال

الجمهور

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وفي قواعد اإلدراج األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي المصدر.. 1
المساهمين الكبار في المصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذين لتابعي المصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو6( أعاله.. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بذلك.شخص 

األقارب أو صلة القرابة 

تعني في الئحة حوكمة الشركات أي من األشخاص أدناه:

اآلباء واألمهات واألجداد والجدات وإن علو؛أ. 
األوالد وأوالدهم وإن نزلوا؛ب. 
اإلخوة واألخوات واألشقاء أو األب أو األم؛ وج. 
األزواج والزوجات.د. 

طرف ذو عالقة

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص أدناه:
تابعي الشركة.. 1
المساهمين الكبار في الشركة.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار اليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله.. 7

لجان المجلس 

تعني أي لجنة أو لجنة فرعية تابعة لمجلس اإلدارة يتم تفويضها للقيام بأعمال متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة 
مهامهم  وتحديد  األعضاء  تسمية  بالتشكيل  المجلس  قرار  يتضمن  أن  على  عليها،  المجلس  رقابة  وكيفية  ومسؤولياتها،  وصالحياتها 
وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها. كما في تاريخ هذه النشرة، قامت الشركة بتشكيل لجنتين وهي لجنة 
الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة )التي أصبح تشكيلها إلزامي ويتم تعيينها من قبل المساهمين وفق أحكام نظام الشركات المواد 
101-104( )ولمزيد من التفاصيل حول لجان مجلس اإلدارة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 4-5 »لجان مجلس اإلدارة« من القسم 

رقم )4( »هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة« من هذه النشرة(.



جدول
المحتويـات

5

التعريفالمصطلح

الدليل االسترشادي 
الستثمار األجانب غير 

المقيمين في السوق 
الموازية

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
)4-95-2017( وتاريخ 1439/01/26هـــ )الموافق 2017/10/16م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 
)الموافق  وتاريخ 1440/10/14هـــ   )2019-65-3( رقم  المالية  السوق  هيئة  قرار مجلس  بموجب  والمعدل  وتاريخ 1424/06/02هـــ 

2019/06/17م( 
 أسهم المساهمين

)3,200,000( ثالثة ماليين ومائتي ألف سهم عادي.الحاليين قبل الطرح 

 أسهم المساهمين
)2,560,000( مليونين وخمسمائة وستون ألف سهم عادي.الحاليين بعد الطرح

حساب لدى بنك تجاري مرخص له العمل في المملكة إليداع متحصالت الطرح فيه، وبعد انتهاء عملية الطرح فيه يتم تحويلها إلى حساب األمانة
حساب الشركة أو حسابات المساهمين البائعين. 

رندة حامد صدقه النجيمي وشركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة.المساهمين البائعون

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي. علماً بأن السنة المالية السنة المالية 
للشركة المعنية تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. 

فترة الحظر
يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )ز( في هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ 
بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة 

المسبقة.

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.القيمة االسمية 

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.متحصالت الطرح

هي مجموعة من المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح للشركة )و لمزيد من عوامل المخاطرة 
التفاصيل يرجى مراجعة القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من نشرة اإلصدار هذه(.

هو مرض فيروسي يعرف باسم )فيروس كورونا واختصاراً »كوفيد - 19«( بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها المملكة فيروس كورونا »كوفيد-19«
العربية السعودية وذلك في مطلع العام 2020م، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة. 

شركة تداول السعودية )تداول(.»السوق« أو »تداول«

أي طرف يقدم خدمات استشارية إلى الشركة كمقدمي خدمات مراجعة الداخلية أو مستشارين إداريين أو مستشار تسويق وغيرهم مما المستشارين المختصين 
يتم إسناد مهام وظيفية محددة لهم لصالح ومصلحة الشركة. 

شطيرة لحم بقر/دجاج. البرغر 

المطبخ المركزي 
يقع مقر المطبخ المركزي في مدينة جدة وتقوم الشركة من خالل المطبخ المركزي بتجهيز وتحضير شرائح اللحم والدجاج والصلصات 
)ولمزيد من التفاصيل عن عمليات الشركة، الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية 3-4 »طبيعة أعمال ونموذج عمل الشركة« من القسم رقم 

)3( »الـشــركـــة«(.

هي ضريبة مباشرة تستقطع من المبالغ التي يحصل عليها غير المقيم من مصدر في المملكة العربية السعودية. وبدأ تطبيق ضريبة ضريبة االستقطاع
االستقطاع في عام 2004م.

وتعزيز الضوابط الداخلية والمحاسبية،  المالية  المعلومات  سالمة  لضمان  الشركة  تنفذها  التي  واإلجراءات  والقواعد  اآلليات  هي  الداخلية  الضوابط 
المساءلة ومنع االحتيال.

برنامج أجير

ترعى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج أجير والذي يساهم في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى قوى عاملة 
وتعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بحلول القوى العاملة في السوق السعودي، لتغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية األيدي 

العاملة في السوق. ومن أهدافها:
تقديم حلول مرنة ألصحاب األعمال.- 
نقل المعرفة داخل السوق السعودي.- 
تقليل االعتماد على االستقدام الخارجي.- 
رفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.- 

النهائية الفروع  المنتجات  البيع جميعها وتجهيز  الطلبات من قنوات  إنشاؤها في مناطق مختلفة الستقبال  تم  التي  )المطاعم(  المواقع  هي 
وتسليمها.

تعني جميع القنوات التي تستقبل الشركة الطلبات من خاللها وتشمل قناة نقاط البيع والقنوات اإللكترونية. قنوات البيع 

هي الطلبات داخل الفروع التي يتم استالمها عن طريق زيارة العمالء لها )Walk-In(.قناة نقاط البيع 

هي القنوات التي تعمل فيها الطلبات بشكل إلكتروني وتشمل مركز االتصال، وتطبيقات التوصيل. القنوات اإللكترونية 

هو المركز المخصص الستقبال مكالمات العمالء على الرقم الموحد ووضع طلباتهم. باإلضافة إلى توصيل الطلب.مركز االتصال

هو التطبيق الخاص بالشركة الذي تم تطويره من قبل الشركة الستالم طلبات العمالء وتوصيلها. تطبيق سلطان دياليت برغر
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التعريفالمصطلح

هي التطبيقات المتخصصة في توصيل طلبات المطاعم التي تتعامل بنظام العمولة من المبيعات والتطبيقات المتعاقد معها من قبل تطبيقات التوصيل 
الشركة كما في 30 يونيو 2022م وهي كالتالي: هنقرستيشن - تويو - جاهز - مرسول - كريم ناو

هي المواد األساسية من األغذية التي تستخدمها الشركة كمكونات لتجهيز المنتج النهائي مثل اللحم الخام، الدجاج، الكاتشب، المايونيز، المواد األولية 
والخضروات. 
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2  
عوامل المخاطرة

إال  مالئماً  فيها  االستثمار  يكون  ال  وقد  عالية  مخاطر  عليه  ينطوي  النشرة  هذه  بموجب  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  في  االستثمار  إن 
للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل أي خسار قد تنجم عنه.

يتعين على كل من يرغب االستثمار في أسهم الطرح المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار بعناية بما فيها 
عوامل المخاطرة المبينة أدناه في هذا القسم من نشرة اإلصدار هذه قبل اتخاذ قرار االستثمار، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال 
تشمل كافة المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة. ومن الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي قد 
يكون من شأنها التأثير على عملياتها. ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية 
أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف تلك المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم 

المطروحة.

إن نشاط الشركة وأعمالها، وظروفها المالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونتائج عملياتها، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلباً وبصورة جوهرية إذا 
ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى 

لم يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح مخاطر جوهرية. 

ال يكون االستثمار في أسهم الشركة مالئماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار والذين يمتلكون موارد 
مالية كافية لتحمل أية خسارة قد تنجم عن هذا االستثمار. وينبغي على المستثمر الذي يحق له االكتتاب في األسهم المطروحة ويرغب في 
ذلك والذي ينتابه أي شك بشأن اإلجراء الذي عليه اتخاذه بخصوص مالئمة االستثمار له من عدمه أن يرجع إلى مستشار مالي مرخص له 

للحصول على المشورة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.

وفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد اإلدارة العليا للشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر 
أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية ولكنها عند حدوثها تبين بأنها مخاطر جوهرية، فإن 
ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر أسهم الطرح وقد يخسر المستثمرون المحتملون كامل استثماراتهم في أسهم الشركة أو جزٍء منها بسبب 

أيٍّ من هذه المخاطر.

إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقاً لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة، كما قد يكون لدى الشركة مخاطر أخرى 
غير معلومة أو قد تعتبرها الشركة في الوقت الراهن غير جوهرية، وقد يكون لها نفس التأثيرات الواردة أعاله.

إن االستثمار في األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي على مخاطر عالية، وقد اليكون االستثمار فيها مالئما إال للمستثمرين 
القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل أي خسارة قد تنجم عنه.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 2-1

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة 2-1-1
بنجاح.  الحالية  استراتيجياتها  وتحقيق  أعمالها  الفعال لخطط  التنفيذ  ربحيتها على مدى  وتحسين  المالي  ومركزها  الشركة  أداء  يعتمد 
وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجياتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها. وفي حال لم تتمكن الشركة من 
تحقيق أهدافها واستراتيجياتها ألي سبب من األسباب وعدم قدرتها على التوسع في أعمالها بالمستقبل وقدرتها على زيادة قواها العاملة 
وتدريبها والمواصلة في تطوير منتجاتها وتحسينها حسب رغبة المستهلكين، فسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها 
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. كما أنه ال يوجد أي ضمان بأن تنفيذ الشركة الستراتيجيتها بنجاح سينعكس إيجاباً على 
نتائج عملياتها. وقد تتحمل الشركة تكاليف إضافية تشمل استقطاب موظفين أكفاء وإسناد مهام إضافية لطرف خارجي )المستشارين 
المختصين( للعمل على إعداد الدراسات الالزمة للوصول إلى خطط بديلة ووضع استراتيجيات جديدة والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري 

على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها 2-1-2
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة وفي األوقات المناسبة فيما يتعلق بأنشطتها والتي 
تشمل اختيار نقاط بيع جديدة، الدخول في أسواق جديدة، تحديث قاعدة المنتجات باإلضافة أو اإللغاء، فتح أو إغالق قنوات بيع، اختيار 
الموردين، اختيار أجهزة ومعدات الفروع أو المطبخ، وغيرها من األعمال اليومية والقرارات االستراتيجية التي من شأنها التأثير على أداء 
الشركة على المدى القصير والطويل. وبالتالي في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة وغير مناسبة، فقد يؤثر ذلك سلباً وبشكل 

جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة 2-1-3
قد يقوم بعض من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار تنفيذييها بمنافسة الشركة، إما عن طريق عضويتهم في مجالس إدارات أو من خالل 
التملك في أعمال تدخل في إطار أعمال الشركة وتكون هذه األعمال مماثلة ألعمال الشركة أو منافسة ألعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وفي حال حدوث تعارض في المصالح بين أعمال الشركة من جهة وأعمال أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين من جهة أخرى، فسيكون 
لذلك أثر سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وتجدر اإلشارة، إلى أن مشاركة 
أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة تخضع للحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية للشركة بموجب المادة )72( من نظام 

الشركات، ويفرض على أي عضو مجلس إدارة مشاركاً في أعمال منافسة للشركة عدم المشاركة في التصويت على القرارات ذات الصلة.

كما يوضح الجدول التالي تفاصيل مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أنشطة مشابهة أو منافسة ألنشطة الشركة كما بتاريخ هذه النشرة 
الجدير بالذكر انه قد تمت الموافقة على جميع األعمال التي من شأنها منافسة أعمال الشركة من قبل الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ 

1444/04/23هـ )الموافق 2022/11/17م(.

 الشركة ذات الصلة المتعلقةعضو مجلس اإلدارة
بعضو مجلس اإلدارة

 منصب وملكية عضو مجلس اإلدارة
طبيعة األعمال المنافسةفي الشركة ذات الصلة

المنصبمالك / مساهم

فارس هاني جمال التركي
نشاط المطاعمالرئيس التنفيذينعمشركة فطور فارس

نشاط المطاعم-نعمشركة دائرة التأثير لخدمات االعاشة )بورقو(
نشاط المطاعمالمدير العامنعممطعم الثمرة الخضراء للمأكوالت البحريةصدقي حامد صدقه النجيمي

المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 2-1-4
تخضع الشركة للعديد من األنظمة واللوائح التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح والموافقات الالزمة من الجهات 
التنظيمية المختصة في المملكة لمزاولة أعمالها؛ حيث تمارس الشركة أعمالها حالياً بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح 
ذات العالقة بنشاط )المطاعم وتقديم الوجبات( وتشمل: شهادات السجل التجاري للشركة وفروعها اإلقليمية وفروعها الصادرة من وزارة 
التجارة، شهادة تسجيل لعدد من العالمات التجارية، شهادات عضوية الغرفة التجارية للمقر الرئيسي في جدة وللفروع اإلدارية اإلقليمية، 
التراخيص البلدية، تصاريح الدفاع المدني، شهادات السعودة والزكاة والتأمينات االجتماعية، ترخيص صادر عن هيئة الغذاء والدواء لتشغيل 
الفقرة  الرجاء االطالع على  الشركة،  التي حصلت عليها  والموافقات  والتراخيص  الشهادات  التفاصيل عن  )ولمزيد من  التبريد  مستودع 

الفرعية 7-3 »الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«(.

الجدير بالذكر أن الشركة غير ُملَزمة باستخراج سجل تجاري لكل نقطة بيع ويكتفي بإصدار ترخيص البلدية ورخصة الدفاع المدني، علماً أن 
السجل التجاري للمركز الرئيسي وسجالت الفروع اإلقليمية للمركز الرئيسي هي التي تظهر في رخص البلدية الخاصة بكل نقطة بيع وهذا 
يتوقف على موافقة أو عدم موافقة البلدية أو أمانة المنطقة التي تتبع لها نقطة البيع، واعتادت الشركة على تشغيل مواقعها في المملكة من 

خالل الفروع القانونية المسجلة لدى الشركة والذي يبلغ عددها حاليا )8( فروع(. 

ينبغي على الشركة بصفتها )صاحب الترخيص( االلتزام بالشروط واألحكام الخاصة بكل رخصة وشهادة حصلت عليها. وفي حال عدم 
قدرة الشركة على ذلك، فلن تكون قادرة على تجديد هذه التراخيص والشهادات أو إصدار تراخيص إضافية جديدة ألغراض التوسع في 
أنشطتها، األمر الذي سينتج عنه إيقاف أو تعثر أعمال الشركة أو فرض غرامات مالية عليها من الجهات الحكومية وبالتالي سيؤثر سلباً 
النظامي  الوضع  التفاصيل حول  المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية )ولمزيد من  وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها 
الحالي للشركة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 7-4 )»االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها 

»صاحب الترخيص«( من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. 

بموجب  الرئيسي  للمقر  والصناعة  التجارة  غرفة  في  عضوية  شهادة  استخراج  لناحية  التجاري  السجل  بنظام  ملتزمة  الشركة  أن  كما 
)الموافق  في 1444/11/16هـ  تنتهي صالحيتها  والتي  )الموافق2010/10/24م(  وتاريخ 1431/11/16هـ   )4030205501( رقم  الشهادة 

2023/06/05م(. 
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أو  جديدة  فروع  الفتتاح  المثال  سبيل  على  الغذائية  منشآتها  لفتح  المدني  والدفاع  البلدية  تراخيص  على  بالحصول  ملزمة  الشركة  إن 
مستودعات غذائية أو تأسيس مقر للشركة أو فتح مكاتب لفروعها )الفروع اإلقليمية(. وللحصول على الرخصة يجب استخراجها من البلدية 
أو األمانة التي يقع ضمن نطاق صالحياتها اإلشرافية على المقرات المستأجرة من قبل الشركة وتتطلب كل بلدية/أمانة الوثائق التالية: 
صورة السجل التجاري وصورة عقد التأسيس )النظام األساسي( وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى الذي تم االستئجار 
فيه وصورة من ترخيص المكتب العقاري وتصوير المبنى من بعد ويشمل اللوحة )مع نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل ملكية العالمة التجارية 

للشركة ليتم استخدامها على الواجهة( باإلضافة إلى ترخيص الدفاع المدني. 

حصلت الشركة على خمسة وخمسين )55( رخصة بلدية وأربعة وخمسين )54( تصريح أمن وسالمة صادرة عن الدفاع المدني، حيث أن 
الشركة ال تحتاج لإلصدار تصريح دفاع مدني للفرع الواقع في ينبع والتابع للهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث تكتفي الشركة برخصة النشاط 
التجاري الصادرة من قسم خدمات األمالك التجارية بمدينة ينبع، وهي تعد بمثابة رخصة البلدية بموجب األنظمة المعمول بها في الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع. وفق ما هو مبين في الفقرة 7-3 »الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية« من القسم رقم )7( »المعلومات 

القانونية«. 

تستعمل الشركة موقع المطبخ السحابي بموجب عقد تشغيلي مع المؤجر والذي بدوره حصل على رخصة البلدية والدفاع المدني الخاصة 
بالمطبخ السحابي. وفيما أن المؤجر يمتلك رخص البلدية والدفاع المدني الخاصة بالمطبخ السحابي الالزمة غير أنه من الممكن أن تطلب 

السلطات التنظيمية من الشركة أن تصدر هذه التراخيص باسمها بصورة مستقلة.

أما بالنسبة لموقع مستودع التبريد، فحصل المؤجر أيًضا على رخصة البلدية والدفاع المدني التي تصدر باسمه وليس باسم الشركة ويقوم 
بتجديدها عند انتهائها. وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن المؤجر يحتفظ بترخيص البلدية والدفاع المدني لموقع المستودع ويجدده، 

فقد تطلب السلطات من الشركة إصدار هذه التراخيص باسمها بصفتها المستفيدة من هذا الموقع.

وتجدر اإلشارة أنه في حال عدم قدرة الشركة إصدار رخص البلدية لمواقعها، سيعرضها إلى العقوبات المنصوص عليها بالئحة الغرامات 
والجزاءات عن المخالفات البلدية )الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 1422/08/06هـ( والتي حددت غرامات تتراوح قيمتها ما 
بين )1,000( ألف ريال بحد أدنى وقد تصل إلى )5,000( خمسة آالف ريال بحد أقصى، وقد تصل إلى حد إغالق الموقع )الفرع( المخالف، 

مما قد يؤثر سلباً على عمليات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

بتاريخ 1410/4/24هـ   DF الداخلية رقم 10 / ك و2 /  المدني الصادرة بموجب مرسوم وزير  الدفاع  أنه وفًقا لقواعد  يرجى مالحظة 
)الموافق 1989/11/23م(، فإن عدم االحتفاظ برخصة دفاع مدني سارية المفعول قد تؤدي إلى غرامة قد تصل قيمتها إلى مبلغ ثالثين ألف 

ريال سعودي )30,000 ريال سعودي( و/أو إغالق السلطات السعودية للفرع ذي الصلة لفترة زمنية محدودة أو غير محدودة.

وإن عدم الحصول على تصاريح أمن وسالمة التي تصدر من الدفاع المدني يعتبر مخالفة األمر الذي يُعرض الشركة للعقوبات والغرامات 
المنصوص عليها في المادة )30( من نظام الدفاع المدني، والتي تنص على أنه »يعاقب المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه 
أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على 30 ألف ريال أو بهما معاً« عن كل مخالفة كما 
قد تصل العقوبة إلى األمر بإغالق الموقع المستأجر من الشركة مما قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. )ولمزيد من التفاصيل حول الموافقات والتراخيص الحكومية، الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية )3-7( 

»الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية«( من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

تجدر اإلشارة، إلى أن الرخصة الصادر ة عن هيئة الغذاء والدواء لتشغيل مستودع التبريد المستأجر من قبل الشركة صادرة باسم المؤجر. 
وبالرغم من أن المؤجر يحمل الرخصة الصادرة عن هيئة الغذاء والدواء، إال انه من الممكن أن تطلب هيئة الغذاء والدواء أو البلدية أن تكون 
الرخصة باسم الطرف المستفيد من الترخيص أي الشركة. وبالتالي، قد تكون الشركة ملزمة بإيقاف أعمالها بالمستودع لحين إصدارها 

للترخيص باسمها مباشر. 

المخاطر المتعلقة بالمواقع المستأجرة 2-1-5
بلغ إجمالي عدد عقود اإليجار ستة  العمال والمستودع في عقارات مستأجرة من قبل الشركة،  التابعة للشركة وسكن  الفروع  تقع جميع 
وتسعون عقد )96(، وتشمل المواقع المستأجرة للشركة ومساكن العمالة لديها والمستودع الرئيسي كما في تاريخ هذه النشرة )ولمزيد من 

التفاصيل حول عقود اإليجار، الرجاء مراجعة القسم رقم )7-5-3( )»عقود إيجار العقارات« من هذه النشرة(. 

إن عدم مقدرة الشركة على المحافظة على استمرارية عقود اإليجار المتعلقة بهذه المواقع وتجديدها بنفس الشروط الحالية أو بشروط 
تفضيلية أو عدم تمكنها من استخدام العين المستأجرة للغرض المخصص لها )والتي تتضمن فروع وسكن عمال ومستودعات( ألي سبب 
كان؛ سيضطرها إلخالء العين المستأجرة وإيجاد أماكن أخرى مناسبة لمزاولة نشاط الشركة من دون أن تضمن شروط عقود إيجار مالئمة 
كتلك الموجودة حالياً وعليه فإن المخاطر التي تم ذكرها والمرتبطة في عقود اإليجار للمواقع المستأجرة ستؤثر سلباً على نتائج أعمال 

الشركة المتوقعة وبياناتها التشغيلية والمالية. 
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تجدر اإلشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم )292( وتاريخ 1438/05/16هـ المتضمن عدم اعتبار عقد اإليجار غير المسجل في 
منتجاً آلثاره اإلدارية والقضائية وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات  الشبكة اإللكترونية )منصة إيجار( عقداً صحيحاً 

اإليجار بالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ 1439/05/17هـ.

الجدير بالذكر إن عقود اإليجار التالية المتعلقة بفروع الشركة وسكن العمال هي ليست وفق النموذج اإللكتروني ولم تُسجل في منصة إيجار 
كما في تاريخ هذه النشرة:

عقود اإليجار غير المسجلة على منصة إيجار(: 1الجدول رقم )

الفروع
وجهة 

االستعمال مدة اإليجار/تاريخ تاريخ العقدموقع العقاراسم المؤجر#
االنتهاء

القيمة اإليجارية 
مالحظاتمساحة العقارالسنوية

صالح الدرع1

مكة المكرمة 
- شارع 
إبراهيم 
الجفالي 

- لوكيشن 
سنتر

2017/05/03م

5 سنوات انتهت بتاريخ 
1443/11/30هـ.

يجدد العقد برغبة 
الطرفين وفي حال 

عدم الرغبة بالتجديد 
يشعر الطرف اآلخر 
قبل انتهاء مدة العقد 

بشهرين 

190,000 ريال 
سعودي للسنة 

الواحدة.
إن العقد غير )200(م2

فرع العواليمسجل مع إيجار***.

2
أمانة 

محافظة 
جدة

جدة - 
الواجهة 
البحرية 

بالكورنيش 
الشمالي - 
حي الشاطئ

1442/05/05هـ 
)الموافق 

2020/12/20م(
750,750ريال 7 سنوات

فرع -)370(م2سعودي 
الكورنيش

اتحاد مالك 3
عماره )1(

جدة - حي 
الفيصلية

1439/02/01هـ 
)الموافق 

2017/10/21م(

10 سنوات حتى 
1449/02/01هـ 

)الموافق 
2027/07/05م( 

وتجدد تلقائيا

70,000 ريال 
سعودي سنويا

إن العقد غير -****
فرع الفيصليةمسجل مع إيجار***.

ناصر 4
الحواس

المدينة 
المنورة - 

طريق العباس 

1441/04/19هـ
)الموافق 

2018/02/26م(

5 سنوات تنتهي في 
1446/08/09هـ 

تتجدد تلقائيا

200,000ريال 
إن العقد غير )245(م2سعودي

مسجل مع إيجار***.
فرع المدينة 

الهجرة

5

شركة 
عبدالعزيز 
حسين ال 

ناجي وأوالده

خميس 
مشيط - حي 

طيب االسم
150,000 ريال 5 سنوات2019/02/17م

)130(م2سعودي بالسنة
إن العقد غير 

مسجل مع إيجار***.
ال يجدد تلقائياً

فرع خميس 
مشيط

فيصل 6
الغامدي

جدة - حي 
الواحة 

1439/01/01هـ 
)الموافق 

2017/09/21م(

1444/02/01هـ 
)الموافق 

2022/08/28م( 
تجدد تلقائيا

130,000ريال 
سعودي 

إن العقد غير ال مساحة ****
معملمسجل مع إيجار***.

شركة صالح 7
وحسن نوري

مكة المكرمة 
- حي 

الشرائع 
- شارع 

محمد صالح 
إبراهيم 
خزامي

1439/06/10هـ 
)الموافق 

2018/02/26م(

5 سنوات يجدد تلقائيا 
لمدة مماثلة

150,000 ريال 
إن العقد غير )67,68(م2سعودي 

فرع الشرائعمسجل مع إيجار***.
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الفروع
وجهة 

االستعمال مدة اإليجار/تاريخ تاريخ العقدموقع العقاراسم المؤجر#
االنتهاء

القيمة اإليجارية 
مالحظاتمساحة العقارالسنوية

حامد 8
الغانمي

رابغ - مقابل 
5 سنوات تجدد تلقائيا2018/04/01مبنك الرياض

85,000 ريال 
سعودي.

اعتباراً من تاريخ 
2020/03/25م 
أصبحت قيمة 
اإليجار السنوي 
120,000 ريال 

سعودي تدفع سنويا 
شاملة السكن.

ال يوجد****

إن العقد غير 
مسجل مع إيجار***.
المأجور كناية عن 
محل وشقة غرفتين

فرع رابغ

9

شركة زمزم 
للتطوير 
العقاري 

واالستثمار

الطائف - 
شارع شهار 

العام

1439/09/01هـ 
)الموافق 

2018/05/17م(

1444/08/30هـ 
)الموافق 

2023/03/22م(

قيمة إجمالية تبلغ
169,884 ريال 

سعودي.
)188,176(م2

ال يجدد تلقائياً
إن العقد غير 

مسجل مع إيجار***.

فرع الطائف 
شهار

10

الشركة 
السعودية 
لخدمات 

السيارات 
والمعدات - 

ساسكو

مكة المكرمة 
- طريق 

مكة - جدة 
السريع

1438/11/15هـ 
)الموافق 

2017/08/07م(

5 سنوات انتهت في 
1443/11/14هـ 

)الموافق 
2022/06/13م(* ال 

تجدد تلقائيا

270,000ريال 
)100(م2سعودي.

إذا رغبت الشركة 
بتجديد العقد عليها 

إخطار المؤجر 
خطيا قبل انتهاء 
مدة العقد بثالثة 
أشهر شريطة 

موافقة المؤجر على 
التجديد كتابيا.
إن العقد غير 

مسجل مع إيجار***.

فرع الزايدي 
ساسكو

شركة بيوت 11
األرجان

ينبع - مروج 
2019/07/15مبالزا

خمس سنوات وال يتم 
التجديد إذا لم يخطر 
أحد الطرفين اآلخر 
برغبته في التجديد 

قبل 120 يوم من تاريخ 
انتهاء العقد خطيا.

من السنة األولى 
إلى السنة الثالثة 
144,000 ريال 

سعودي بالسنة ومن 
بداية السنة الرابعة 
إلى السنة الخامسة 

152,000 ريال 
سعودي لكل سنة

إن العقد غير )160( م2
معرضمسجل مع إيجار***.

12

شركة 
التخزين 

الذكي 
لالستثمار 

الرياض 
- شارع 
السويدي

24 شهر2021/08/25م
5,990 ريال سعودي 
بالشهر لكل مطبخ 

يستعمله العميل
إن العقد غير )18.80(م2

مطبخ سحابيمسجل مع إيجار***.

13
رواحل 

المستقبل 
المحدودة

سنة تجدد تلقائيا 2020/07/01مجدة 
قيمة اإليجار 

الشهري 100,000 
ريال سعودي

إن العقد غير ال يوجد****
مسجل مع إيجار***.

مستودع 
- الغرض 
من العقد 
استئجار 
غرفة تبريد

مساكن عمال

1
رانسي جدة 

للوحدات 
السكنية

4,700 ريال سعودي 2022/10/27م*2022/09/27مجدة
)شهري(

ال يوجد****
إن العقد غير 

مسجل مع إيجار***.
ال يجدد تلقائيا

سكن

2
المجمع 
السكني 
للعائالت

10,800 ريال سنوي2022/06/15مجدة
سعودي

ال يوجد****
إن العقد غير 

مسجل مع إيجار***.
ال يجدد تلقائيا

سكن أبها

3
المجمع 
السكني 
للعائالت

21,600 ريال سنوي2022/04/01مجدة
سعودي

ال يوجد****
العقد غير مسجل 

مع إيجار***.
ال يجدد تلقائيا

سكن أبها
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الفروع
وجهة 

االستعمال مدة اإليجار/تاريخ تاريخ العقدموقع العقاراسم المؤجر#
االنتهاء

القيمة اإليجارية 
مالحظاتمساحة العقارالسنوية

4
فهد سليمان 

صالح 
النمري

الرياض - 
18,000 ريال سنة تجدد تلقائيا2018/06/03محي الوادي

سعودي 
ان العقد غير ال يوجد****

مسجل مع إيجار***.
سكن ايس 

الند

جدة - وليد سمان5
2019/02/05م تجدد 2018/02/05مالفيصلية

تلقائيا
23,000 ريال 

سعودي
ان العقد غير ال يوجد****

مسجل مع ايجار***.
سكن 

الفيصلية

خالد 6
الزايديالمروان

1441/11/25هـ 
)الموافق 

2020/07/16م(

1442/11/24هـ 
)الموافق 

2021/07/04م( 
ال يوجد****30,000

إن العقد غير 
مسجل مع إيجار***.
في حال الرغبة في 
اإلخالء من العين 

يجب أن يخطر أحد 
الطرفين اآلخر قبل 
انتهاء مدة العقد 

بشهرين

سكن الزايدي 
ساسكو

سعيد 7
11,000 ريال 2023/09/07م2022/09/07مأملجالفايدي

سعودي
إن العقد غير ال يوجد****

سكن أملجمسجل مع إيجار***.

وبالتالي في حال نشوء أي نزاع بين الشركة وأي من المؤجرين فيما يتعلق بعقود اإليجار هذه، فإنه قد ال يتم النظر بها من قبل المحاكم 
السعودية، وبالتالي قد ال تتمكن الشركة بصفتها ُمدعي من حماية حقوقها في حال إخالل أي من المؤجرين بالتزاماتهم التعاقدية وسيؤثر 

ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، فإنه تجدر اإلشارة إلى وجود أربعة )4( عقود إيجار متعلقة بفروع الشركة والمستودع وسبعة وعشرون )27( عقد إيجار 
متعلقة بمساكن العمال لم يذكر فيها المساحة المستأجرة ولم يتم اإلشارة إلى المساحة المستأجرة في أي مستندات قانونية ذات الصلة 
على سبيل المثال ال الحصر )رخصة البلدية، شهادة الدفاع المدني(، وبالتالي فإن عدم توثيق مثل هذه المعلومات قد يؤدي إلى نزاعات 

قانونية وقد يؤدي إلى عدم تمكن الشركة من تسجيل تلك العقود في منصة إيجار. 

باإلضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه في حين أن جميع العقود المتعلقة بفروع الشركة ونقاط بيعها والمستودع مبرمة مع الشركة غير 
أن هناك عدد عشرة )10( عقد متعلق بمساكن العمال لم يتم إبرامها مع الشركة كمستأجر بل مع أحد مساهمي الشركة مما قد يؤدي إلى 
نزاعات قانونية. )ولمزيد من التفاصيل حول عقود اإليجار، الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية رقم )7-5( »العقود الجوهرية« من القسم رقم 
)7( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. وبالتالي فإن هذه المخاطر قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بأثر إغالق بعض مواقع فروع الشركة وإيجاد واستئجار مواقع جديدة وفق شروط تجارية  2-1-6
مقبولة

يعتمد أداء الشركة إلى حد كبير على مواقع فروعها وعلى قدرتها على التوسع وافتتاح فروع جديدة في مواقع مناسبة، وتعتزم الشركة افتتاح 
عدد من الفروع الجديدة في مناطق مختلفة خالل األعوام القادمة، ويعتبر عاملي الوقت والتكلفة واختيار المواقع المناسبة من أهم العوامل 
لنجاح استراتيجية التوسع الجغرافي، لذا تحرص اإلدارة عند اختيار أي مواقع جديدة لفروع الشركة، األخذ باالعتبار العديد من العوامل، 
والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر: الكثافة السكانية للمناطق والمدن واألحياء للمواقع المقترحة، كثافة الحركة المرورية وسهولة 
الوصول إلى هذه المواقع ومواقعها بالنسبة للشوارع الرئيسية أو الشوارع التجارية، ومدى قرب المنافسين في المناطق المحيطة بها. وفي 
حال عدم قدرة الشركة على تأمين مواقع مناسبة بما يتماشى مع استراتيجياتها وتنفيذها بالتكلفة المعتمدة في الميزانية والوقت المحدد 
فسيكون له أثر كبير على تحقيق المبيعات والنمو المستهدف، وبالتالي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على فرص نمو الشركة وتأثر أعمالها 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

ومن الجدير بالذكر، أن بعض عقارات المواقع المستأجرة الحالية من قبل الشركة، قد يتم إزالتها ونزع ملكيتها من مالكها من قبل بعض 
الجهات الحكومية للمنفعة العامة وضمن مشاريع تطويرية، حيث سبق للشركة اضطرارها إلغالق وإفراغ أربعة من فروعها السابقة في 
مدينة جدة الواقعة ضمن المباني والعقارات التي صدر قرار اإلزالة والتطوير بحقها، وبالتالي، في حال حدوث هذا األمر، فإن ذلك سيؤثر 
سلباً وجوهري على ربحية الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وقد يصعب عليها الحصول على مواقع جديدة مناسبة تتماشى مع 

استراتيجياتها في فترة وجيزة. 

باإلضافة إلى ذلك، ال تستطيع الشركة أن تضمن أنها ستنجح في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية خارج المملكة، حيث سيعتمد أي توسع 
دولي لعملياتها على عدة عوامل، بما فيها قدرة الشركة على التوسع والعمل بنجاح في تلك الدول الجديدة مثل دول أعضاء مجلس التعاون 
الخليجي، والتي قد تكون غير مطلعة على قوانينها وأنظمتها وأعرافها المحلية بشكل كافي، وقد يؤثر حدوث أي من العوامل السابقة بشكل 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتمويل  2-1-7
من  )ولمزيد  )الموافق2020/10/07م(  في1442/02/20هـ  السعودي  األهلي  البنك  مع  وخدمات مصرفية  تمويل  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
التفاصيل، الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية رقم )7-5-4( »القروض والتسهيالت االئتمانية« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية« 
من هذه النشرة(، يتم بموجبها منح الشركة تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية للشركة بقيمة إجمالية تبلغ خمسة ماليين 

)5,000,000( ريال سعودي، بهدف تمويل التوسعات الرأسمالية من خالل افتتاح فرع جديد.

وحتى تاريخ النشرة فقد استفادت الشركة من التسهيالت بسحب مبلغ 2.2 مليون ريال سعودي والتي استحقت بتاريخ 2021/12/16م 
وتحمل التسهيالت معدالت فائدة تجارية وهي مضمونة بضمانات شخصية من الشركاء. وقد قامت الشركة بتجديد العقد دون إبرام عقد 

جديد حتى تاريخه.

وقد قدمت الشركة الضمانات التالية:

كفالة غرم وأداء من قبل الشركاء في الشركة )مجتمعين ومنفردين(. 	
كفالة صندوق التنمية الصناعية السعودي )برنامج كفالة( بمبلغ أربعة ماليين وسبعمائة وخمسين ألف )4,750,000( ريال  	

سعودي.
وفي حال لم تقم الشركة بتسديد أي دفعات في األوقات المحددة أو قامت في المستقبل باإلخالل بالتزاماتها بموجب االتفاقيات المذكورة، 
فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركة وقدرتها االئتمانية كما قد يترتب عليها غرامات وإلغاء للتسهيالت الممنوحة أو جزء منها 
أو مصادرة الضمانات المقدمة من الشركة مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 
المستقبلية. )وللمزيد من التفاصيل حول هذه الضمانات، يرجى مراجعة الفقرة الفرعية )7-5-4( »القروض والتسهيالت االئتمانية« من 

القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«(. 

وحيث أن شروط التسهيالت البنكية ملزمة بحسب بنود العقد بغض النظر عن أداء الشركة، فإن االلتزام التام بهذه الشروط قد يكون له 
أثر كبير على مستوى السيولة النقدية لدى الشركة خصوصاَ في حال ضعف أداء الشركة، مما قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء 

بهذه الديون أو أي التزامات أخرى. 

أية عقود تسهيالت جديدة  الشركة  أبرمت  ولكن في حال  ثابتة،  فائدة  بمعدالت  الحالية هي  الشركة  أن عقود تسهيالت  بالذكر  الجدير 
بمعدالت فائدة متغيره فإن ذلك قد يؤثر على تكاليف الشركة التمويلية ومعدل السيولة لديها. وبناءاَ على ما تم ذكره فإن هذه المخاطر 

ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بالفروقات الزكوية والتزامات الزكاة المحتملة 2-1-8
العام  الشركة وحتى  تأسيس  بداية  السابقة من  السنوات  لجميع  والجمارك  والضريبة  الزكاة  لهيئة  الزكوي  اإلقرار  بتقديم  الشركة  قامت 
المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وحصلت على شهادة زكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من العام 2021م، برقم )10202547030( 

والتي تنتهي بتاريخ 2023/04/30م.

كما تجدر اإلشارة بأن الشركة قد وضعت مخصص زكوي تبلغ قيمته 504,446 ريال سعودي كما بتاريخ 2022/06/30م، وحتى تاريخ هذه 
النشرة، ال يوجد أي أمر ربط أو مطالبات لفروق زكوية أو مبالغ أو نزاعات قائمة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي حال كانت هناك 
أية مطالبات مستقبلية عن أي من السنوات المالية السابقة، فسوف تتحملها الشركة وسوف يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

وال تستطيع الشركة أن تتنبأ بقبول هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديراتها الزكوية والضريبة عن كل سنة مالية مستقباًل، وقد تفرض 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الشركة فروقات زكوية جوهرية تزيد عن قيمة ما تدفعه الشركة، فضاًل عن غرامات التأخير في سداد 

تلك المبالغ. والتي ستتحملها الشركة. وسيكون لذلك أثر سلبي على نتائج أعمال الشركة وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم 2-1-9
ال تضمن الشركة سوء سلوك موظفيها أو عدم حدوث أخطاء منهم، سواًء كانت متعمدة أو غير متعمدة كالقيام بأنشطة غير نظامية أو سوء 
استخدام المعلومات واألنظمة أو إفشاء معلومات سرية أو التورط في نشر معلومات مضللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية أو الغش 
أو االختالس أو إساءة استخدام ممتلكات الشركة أو التصرف دون الحصول على تفويضات إدارية مطلوبة، والتي قد ينتج عنها خسائر أو 
فرض عقوبات أو التزامات مالية على الشركة أو يسبب ضرراً لسمعتها، وحيث أن الشركة ال تضمن منع حصول أخطاء الموظفين، فإنه 
في حال حدوث مثل هذه األخطاء فسيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقباًل 2-1-10
تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها وأدائها المستقبلي على عدة عوامل من بينها القدرة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياجات 
الشركة للقيام بخططها المستقبلية، وحال لم تتمكن الشركة من توفير القوى العاملة الكافية بما يتناسب مع أعمالها واحتياجاتها، فإن ذلك 

سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على نتائج أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بإدخال منتجات جديدة 2-1-11
يعتمد نجاح الشركة إلى حٍد ما على قدرتها على طرح منتجات جديدة وتقديمها بجودة عالية تلبي أذواق وتغير عادات عمالئها الغذائية 
)سواء العمالء الحاليين أو الجدد(، ومن ثم تسويقها من خالل الحمالت الدعائية، وإذا لم تنجح الشركة في تقديم منتجات جديدة وتسويقها 
بطريقة ترضي أذواق العمالء، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة؛ مما قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على موظفين رئيسيين 2-1-12
تعتمد الشركة على قدرات وخبرات الموظفين الرئيسيين العاملين لديها وغيرهم من الموظفين األساسيين، لذلك فإن نجاح الشركة في 
تحقيق أهدافها يعتمد على المحافظة على موظفيها واستقطاب وتوظيف الكفاءات وأصحاب المؤهالت للعمل لديها، وبالتالي فإن الشركة 
مطالبة بالمحافظة على هؤالء الموظفين أو استقطاب غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة ذاتها ولتحقيق هذا األمر سيتعين على الشركة تحمل 
تكاليف رسوم المقابل المالي للموظفين غير السعوديين وعائالتهم وتحمل زيادة تكلفة المعيشة أو جزء منها بشكل مباشر أو غير مباشر عن 
طريق رفع األجور الخاصة بهم، ومن جهة أخرى، يتحتم على الشركة استقطاب كفاءات سعودية والمحافظة عليها لضمان االستمرارية على 
المدى الطويل وااللتزام بأنظمة ولوائح نظام العمل في المملكة العربية السعودية. باإلضافة لذلك، في حال حدوث أي تغيير في السياسات 
واللوائح السارية في المملكة فإن ذلك قد يؤثر على قدرة الشركة على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها. وإذا لم تستطع الشركة على 

تحقيق ما ورد ذكره، فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتركز المبيعات من خالل االعتماد على مبيعات تطبيقات التوصيل 2-1-13
تعتبر تطبيقات التوصيل أحد القنوات اإللكترونية الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة، والتي زادت أهميتها خالل فترة جائحة كورونا لعام 
2020م، مع التغير الكبير في نمط الحياة وعادات المستهلك، إال أنها أصبحت تشكل مخاطر على قطاع الوجبات السريعة، حيث تتركز 
مبيعات بعض الفروع وعلى وجه خاص بالمدن الرئيسية بنسبة كبيرة على بعض التطبيقات التي تمتلك قاعدة عمالء كبيرة، والجدير بالذكر 
أن قنوات البيع اإللكترونية للشركة، شكلت ما نسبته )52%( من إجمالي مبيعات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م و)%53( 
من إجمالي مبيعات الشركة كما بتاريخ 2022/06/30م، وتواجه الشركة في بعض األحيان خالفات مع تطبيقات التوصيل فيما يتعلق بتجديد 
عقودها ورفع نسبة العمولة على الطلبات، والذي بدوره قد ينتج عنه خسارة الشركة لجزء أو جميع العمالء والمبيعات التي ترد من تطبيقات 
التوصيل في حال عدم التوصل إلى حلول مرضية بين الطرفين. إضافة إلى ذلك، فإن تعطل بعض تطبيقات التوصيل أو تأخر سائقيها في 
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توصيل الطلبات قد يؤدي إلى انخفاض المبيعات وخسارة هذه القاعدة من العمالء، بالرغم من أن الشركة ال تستطيع التحكم بجودة تقديم 
الخدمة وإيصال المنتجات بالشكل المرضي للعمالء، وفي حال حدوث أي إخفاق في توصيل المنتجات بالجودة المناسبة أو الوقت المحدد 
أو عدم تجديد العقود مع بعض تطبيقات التوصيل، فإن ذلك سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالنخفاض في معدل إنفاق المستهلك النهائي 2-1-14
تؤثر التقلبات االقتصادية المختلفة في اقتصاد المملكة على نمط وسلوكيات المستهلك النهائي نحو السلع الترفيهية، ومن شأن أي انخفاض 
في اإلنفاق االختياري أو الدخل المتاح للمستهلك؛ أن يؤثر على الطلب على منتجات الشركة ومبيعاتها، مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على االلتزام بجودة المنتجات 2-1-15
تعتمد الشركة على المطبخ المركزي لتجهيز المنتجات األولية وعلى الفروع لتجهيز وتقديم المنتج النهائي، وبالتالي فإن أي خلل في إدارة 

جودة المنتجات، سواء في المطبخ المركزي أو الفروع قد يعرض الشركة إلى المخاطر التالية على سبيل المثال ال الحصر:

شكاوى من العمالء للشركة أو للجهات الحكومية تجاه الشركة. 	
مخالفات وغرامات من الجهات الحكومية المختصة على سبيل المثال ال الحصر )وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة  	

العامة للغذاء والدواء، إدارة البيئة والصحة والسالمة( وقد تصل إلى إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من 
مزاولة النشاط ومضاعفة الجزاءات في حالة تكرار المخالفة.

إغالق الفروع أو المطبخ المركزي من قبل الجهات الحكومية المختصة. 	
تضرر سمعة الشركة.  	

وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على إدارة الجودة والحفاظ عليها سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على بعض الموردين الرئيسيين 2-1-16
تعتمد الشركة في نشاطها إلى حد كبير على عدد من الموردين الرئيسيين حيث يقوم هؤالء الموردين بتوريد اللحوم والدجاج والخبز والبطاطس 
والمرطبات )ولمزيد من التفاصيل عن عقود الموردين، الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية 7-5-5 »العقود والتعامالت المتعلقة بالموردين« 
من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«(، وتشكل المشتريات من أكبر عشرة موردين رئيسيين حوالي )17.3%( من إجمالي تكلفة مبيعات 
الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، و)28.4%( من إجمالي تكلفة مبيعات الشركة للفترة المنتهية في 2022/06/30م. في حال 
أخفقت الشركة في المحافظة على عالقاتها التعاقدية مع هؤالء الموردين الرئيسيين أو أخفقت في تنويع قاعدة الموردين، فإن ذلك سيؤثر 
بشكل سلبي على قدرتها في توفير المواد األساسية مما يؤثر على سير عملياتها التشغيلية؛ مما قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

عالوة على ذلك، ال تتضمن غالبية عقود التوريد الخاصة بالشركة حقوقاً تعويضية تجبر المورد على تعويض الشركة عن الخسائر الناجمة 
عن المنتجات المعيبة التي قد تلحق األذى بالمستهلكين، أو عن المسائل األخرى المتعلقة بالمسؤولية عن المنتجات، فإذا أراد المستهلكين 
القيام برفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب منتج ضار أو معيب سبق استخدامه وبيعه في فروع الشركة، فإن الشركة ال تملك حق الرجوع 
التعاقدي الكامل على المورد المعني، وبالتالي سوف تتحمل تبعات الدعاوي القضائية ضدها ال قدر اهلل، مما قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري 

على أعمال الشركة ونتائجها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة لذلك، قد تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة الموردين أو عدم رغبتهم بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. وقد يخل أي من الموردين 
بالتزاماتهم ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتيجًة إلفالسها أو تعطل عملياتها، وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع الموردين أكثر 
حّدة في ظل ظروف السوق الصعبة. كما ال يمكن التأكيد بأن الجهات المتعاقدة معها سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة. وفي حال 
عدم قدرة الشركة أو الموردين على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات قضائية وخسارة الشركة لتلك المنازعات، أو 
عدم القدرة على تجديد هذه العقود ألي سبب كان، فقد تضطر الشركة إلى الشراء والتوريد من موردين آخرين بأسعار أعلى أو جودة غير 
مناسبة مما سيساهم في ارتفاع التكاليف المباشرة أو تأثر منتجات الشركة، مما قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها 

ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالنقطاع غير المتوقع لألعمال  2-1-17
يعتمد دخل الشركة بشكل رئيسي على العمليات التشغيلية للنشاط، وعليه فإن حدوث أي انقطاع في هذه العمليات ألي سبب كان كصدور 
أو تغير أي أنظمة حكومية أو حوادث انقطاع خدمات المياه أو الصرف الصحي أو حوادث انقطاع الكهرباء أو اإلنترنت أو حدوث حريق أو 
غيرها من األحداث سيؤدي إلى انقطاع في أعمال الشركة، وبالتالي سوف تتأثر إيرادات وأرباح الشركة والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري 

على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية  2-1-18
قد تتعرض الشركة إلى حوادث خارجة عن نطاق سيطرتها كالكوارث الطبيعية مثل البرد الشديد والحرارة العالية أو الفيضانات أو العواصف 
أو الكوارث الطبيعية األخرى والتي قد تلحق ضرر بالشركة وتؤدي إلى انقطاع الخدمات، مما قد يؤثر سلباً على عمليات الشركة إذا استمر 
االنقطاع وأدى إلى خسارة عمالء الشركة؛ وذلك من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة مدرجة وعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المدرجة 2-1-19
تدار الشركة منذ تأسيسها كشركة خاصة، وبالتالي قد تواجه الشركة صعوبة في التقيد باألنظمة واللوائح باعتبار أن أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين للشركة لديهم خبرة محدودة في إدارة الشركات المساهمة. وسيتوجب على أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بذل جهود 
وااللتزام  التغير  بمواكبة هذا  قدرتهم  وفي حال عدم  العالقة  ذات  اإلفصاح  ومتطلبات  واللوائح  باألنظمة  الشركة  التزام  إضافية لضمان 

باألنظمة ذات الصلة، فقد يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود غطاء تأميني 2-1-20
باستثناء التأمين الطبي للموظفين، لم توفر الشركة كما في تاريخ هذه النشرة أي غطاء تأميني لتغطية المنشآت بما في ذلك المبنى الرئيسي 
بالكوارث  المتعلقة  أو  الناجمة عن  الخسائر  أو  التكاليف  لتكبد  الشركة ستكون عرضة  وبناًء على ذلك، فإن  والفروع.  المركزي  والمطبخ 
الطبيعية، الحرائق، السرقات أو غيرها من األخطار التي قد تتسبب بخسائر باهظة وتكاليف مرتفعة جداً ستدفعها الشركة عند القيام 
باإلصالحات أو التعويض عن الخسائر واألضرار المادية. وفي حال قامت الشركة بتوفير غطاء تأميني، فإن بعض التكاليف أو الخسائر 
قد تتجاوز حدود التغطية أو قد يتم رفض تغطية بعضها أو استثنائها بموجب وثيقة التأمين، وال تضمن الشركة أن تتم تغطية جميع هذه 
التكاليف والخسائر التي قد تكون الشركة عرضة لها بصورة كاملة بموجب وثائق التأمين ذات العالقة. وبالتالي فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل 

جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على العالمات التجارية 2-1-21
قامت الشركة بتسجيل عالمتين تجاريتين في المملكة العربية السعودية )لمزيد من التفاصيل عن العالمات التجارية، الرجاء مراجعة الفقرة 
الفرعية )7-6( »العالمات التجارية« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«(. وتعتمد الشركة على عالمتها التجارية في أعمالها في 
المملكة وعلى قدرتها في االستمرار باستخدامها وحماية حقوقها فيما يخص تلك العالمة في مواجهة أي استخدام غير مشروع لها )من 

دون ترخيص من قبل الشركة( من جانب الغير. 

تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالمتها التجارية، والتي تدعم منتجاتها ومركزها 
التنافسي وتمنحها تميزاً واضحاً في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية لدى الجهات المختصة، وبذلك فإن 
أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير مشروع للعالمة التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، ورفع دعاوى قضائية 
ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق. وهي عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها. وفي 
حال فشل الشركة في حماية عالمتها التجارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلباً 

على قيمتها، والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وفي حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية للعالمة التجارية الخاصة بالشركة بما في ذلك استخدامها من قبل الغير دون ترخيص من قبل 
الشركة أو عدم حمايتها من قبل الجهات المختصة وفق األنظمة ذات العالقة، فقد يستلزم ذلك أن تدخل الشركة في إجراءات قضائية مكلفة 
وتحول جهود بعض من موظفيها الفنيين واإلداريين لهذه اإلجراءات القضائية، فضال عن ذلك، فقد تضطر الشركة نتيجة ألي نزاع يتعلق 
بعالمتها التجارية إلى إبرام اتفاقيات امتياز أو ترخيص باستخدام العالمة التجارية والتي قد تكون بشروط غير مواتية للشركة وسيؤثر وقوع 

أي من هذه األحداث بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.



جدول
المحتويـات

17

المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم واإلجراءات اإلدارية 2-1-22
قد تدخل الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها في دعاوى قضائية وإجراءات تنظيمية مع أطراف مختلفة بما فيها مورديها أو 
التي تستأجر الشركة مواقع فروعها لديهم ألغراض  العقارات  التنظيمية أو مالك  موظفيها أو عمالئها أو منافسيها أو أي من الجهات 
أعمالها، وفي حال لم تكن األحكام الصادرة عن تلك الدعاوى واإلجراءات التنظيمية لمصلحة الشركة، سيؤثر ذلك سلباً على أعمال الشركة 
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، باإلضافة للمصاريف التي ستتكبدها الشركة للدفاع عن نفسها والرد على أي من 

المطالبات وكما بتاريخ هذه النشرة يوجد الدعاوى التالية وفق ما هو مبين أدناه:

الدعاوى القضائية(: 2الجدول رقم )

الحالة المبلغ )ريال سعودي( المدعى المدعى عليه نوع الدعوى

منظورة 161,756 وقت الفريق الشركة تجارية - مطالبة بمبالغ 
بموجب عقد خدمات

منظورة 80,160 الشركة شركة المصنع السعودي لتصنيع األشكال الحديدة المدرفلة محكمة عامة- تعويض

منظورة 122,000 علي بكر حسن قلعص الشركة محكمة عمالية

منظورة 835,761 الشركة شركة التطبيقات الملهمة التجارية طلب تنفيذ حكم

منظورة 765,761 الشركة شركة التطبيقات الملهمة التجارية طلب تنفيذ حكم
المصدر: الشركة

المخاطر المتعلقة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات 2-1-23
اللجنتين، إال أن الشركة ليس لديها الئحة حوكمة  الترشيحات والمكافآت ولوائح خاصة بهذه  المراجعة ولجنة  بالرغم من وجود لجنتي 
آليات  ووجود  والتأكد من عدم وجود تضارب مصالح  والصالحيات  القرارات  تنظيم  والتي من شأنها  النشرة(  تاريخ هذه  )حتى  معتمدة 
واضحة إلدارة الشركة وحوكمتها. وبالرغم أن الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية تعتبر استرشادية للشركات 
المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة، إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي، سيكون هذا األمر من شأنه تعريض الشركة 
إلجراءات نظامية قد يترتب عليها مخالفات وجزاءات في حال عدم استيعاب وفهم مجلس اإلدارة ولجانه والعاملين في الشركة لهذه القواعد 

واإلجراءات، وبالتالي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 2-1-24
ستخضع الشركة لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية بعد اكتمال إجراءات عملية الطرح 
التكاليف  من  عدد  لها، ستتحمل  تخضع  التي  واألنظمة  اللوائح  من  بأي  التقيد  على  الشركة  مقدرة  عدم  حال  وفي  واإلدراج،  والتسجيل 
والغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادة )59( من نظام السوق المالية، حيث يجوز لهيئة السوق المالية - إذا تبين لها أن الشركة 

ارتكبت أو شرعت في أعمال تشكل مخالفة ألي من أحكام النظام أو القواعد التي تصدرها الهيئة - القيام بكل ما يأتي أو أياً منها: 

إنذار الشركة.. 1
إلزام الشركة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لمعالجة نتائج . 2

المخالفة. 
فرض غرامة مالية من مجلس هيئة السوق المالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه التنفيذية، . 3

ماليين  خمسة  مبلغ  عن  المفروضة  الغرامة  تزيد  أال  ويجب  وقواعدها.  المقاصة  ومركز  اإليداع  ومركز  السوق  ولوائح 
)5,000,000( ريال سعودي عن كل مخالفة ارتكبها المخالف. 

ويجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسب ما تراه مناسبا إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهريا في 
التزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. 

وفي حال تم فرض أي من العقوبات أعاله أو غرامات مالية فسيكون لها تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة األجنبية ومتطلبات نظام العمل األخرى 2-1-25
تندرج الشركة تحت النشاط االقتصادي )أنشطة الوجبات السريعة( وفق التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية )ISIC4( وقد تم تصنيفها 
لتصنيف برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف »نطاقات«، حيث  كمنشأة متوسطة فئة )ج( ضمن النطاق األخضر المرتفع وفقاَ 
حققت الشركة نسبة سعودة قدرها 30.89% كما في 2022/10/06م حيث بلغ عدد الموظفين السعوديون في الشركة والمسجلين بتاريخه 
بحسب شهادة التأمينات عدد )91( موظف سعودي وعدد )117( موظف غير سعودي مسجل مع الشركة وعدد )7( موظف سعودي وعدد 
)22( موظف غير سعودي مسجل مع فرع الشركة. وقد بلغت رسوم إقامات الموظفين الغير سعوديين ما قيمته )2,364,884( ريال سعودي 
للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م. إال أنه قد يصعب على الشركة الحفاظ على النسبة ذاتها من المواطنين السعوديين واالحتفاظ 
بها في المستقبل، ومن ثم ال تصبح مستوفية لمتطلبات برنامج »نطاقات«. وان لم تستطع الشركة الحفاظ على التصنيف الحالي ضمن 

النطاق األخضر المتوسط، قد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات من بينها:

تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة.  	
تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل. 	
منع الموظفين غير السعوديين العاملين معها من تغيير مهنهم في تأشيرات العمل. 	
إمكانية قيام عدد من الموظفين غير السعوديين العاملين لديها بنقل كفاالتهم إلى شركات أخرى تقع ضمن النطاق األخضر  	

أو النطاق الممتاز )البالتيني( دون الحصول على موافقتها.
استبعاد الشركة من المشاركة في المزايدات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية. 	

العمل وقوانين اإلقامة في  لقانون  العمال غير السعوديين في المملكة وفقاً  إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تتخذ تدابير لتنظيم توظيف 
المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه التدابير اتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين غير السعوديين الذين: )1( ال يعملون لدى كفيلهم 
و)2( ال تتطابق طبيعة عملهم مع متطلباتهم الوظيفية )كما جاء في تصريح عملهم( خاصة بعد إلغاء نظام كفيل )بدء من الربع الثاني 2021م( 
الذي سيسمح للموظف األجنبي عند انتهاء عقد عمله االنتقال للعمل من جهة إلى جهة أخرى من دون موافقة صاحب العمل وذلك ضمن 
مبادرة »تحسين العالقة التعاقدية« لعاملي منشآت القطاع الخاص. كما تحد المبادرة من آليات االنتقال خالل سريان العقد شريطة االلتزام 
بفترة اإلشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار 
صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل 
إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع 

هذه الخدمات ستتاح عبر منصة »أبشر« ومنصة »قوى« التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

وال يوجد أي ضمان بأن الشركة سوف تكون قادرة على تأمين اليد العاملة الالزمة أو توظيف العدد المطلوب من العمالة األجنبية وفقاً 
لشروط مؤاتية للشركة. كما قد تواجه الشركة تحديات في الحفاظ على موظفيها من المواطنين السعوديين، وفي حال انخفاض عدد هذه 
الفئة من الموظفين فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة السعودة اإلجمالية لديها. إن وقوع أو تحقق أيا من األحداث المشار إليها أعاله 

سيكون له تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

الجديد بالذكر، إن إجمالي عدد الموظفين العاملين لدى الشركة ال يتطابق مع إجمالي عدد الموظفين بشهادة التأمينات االجتماعية للشركة 
وفرعها، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين المسجلين في التأمينات االجتماعية للشركة وفرعها كما في 2022/10/05م، عدد )237( موظف، 
أما عدد الموظفين وفق وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فيبلغ )321( عامل أي بفارق )84( موظف. إن التباين في أعداد الموظفين 
لدى سجالت الشركة والتأمينات االجتماعية، سببه فارق التوقيت في تحديث بيانات الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، بما فيها 
التأمينات االجتماعية. إن التباين في أعداد الموظفين لدى سجالت الشركة والتأمينات االجتماعية، سببه فارق التوقيت في تحديث بيانات 
الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، بما فيها التأمينات االجتماعية، وبالرغم من ذلك، فإن تأخر الشركة في تحديث بيانات موظفيها 
قد يعرضها لغرامات مالية من قبل مؤسسة التأمينات االجتماعية أو من قبل وزارة الموارد البشرية، مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة 

ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 2-1-26
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها بشكل عام، وتكمن أهمية االعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات 
الشركة وتوثيق العمليات الشرائية وتفاصيلها التي تتم بشكل يومي. ولذلك، فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات 

وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

وقد تنشأ مخاطر إضافية من خالل استخدام الشركة للقنوات اإللكترونية حيث يعتمد عملها على استخدام تطبيقات تقنية. على سبيل 
المثال يتم استقبال طلبات العمالء عبر أجهزة موجودة داخل الفروع كما يتم التواصل مع مندوبي التوصيل عن طريق تطبيقات يتم تحميلها 
على هواتف ذكية. وبالتالي فإن أي خلل تقني في هذه التطبيقات أو األجهزة قد يؤدي إلى عدم وصول الطلبات للفروع أو عدم قدرة مندوبي 
التوصيل على إيصال هذه الطلبات. باإلضافة إلى ذلك، قد تواجه الشركة مخاطر ذات صلة بمقدمي الخدمة في حال انقطاع تقني مفاجئ 
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أو تعطل خارج عن سيطرة الشركة أو انقطاع مفاجئ لخدمة اإلنترنت، وإذا عجزت الشركة عن االستجابة إلى التغييرات التقنية أو تطويرها 
أو عدم تمكنها من درء مخاطر تعطل أو توقف الخدمة بشكل مفاجئ، فسوف يؤثر ذلك سلباً على إيراداتها وتوقعاتها ونتائج عملياتها. 

من ناحية أخرى، فإن أنظمة الشركة وبياناتها ومعلوماتها معرضة للهجمات اإللكترونية التي قد تستهدف أنظمتها وبيناتها مثل هجمات 
القرصنة اإللكترونية واختالس البيانات ونحوها وقد تؤدي مثل تلك الهجمات إلى االنقطاعات أو التأخير أو إغالق األنظمة مما قد يتسبب 
في فقدان البيانات المهمة أو الكشف غير المصرح به أو التسريب أو استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين وغير ذلك من المعلومات 
السرية وفي حال حدوث مثل تلك الهجمات، قد يؤدي ذلك إلى وقوع خسائر مالية وقانونية وأخرى تتعلق بالسمعة ومخالفة أنظمة المملكة 
العربية السعودية بما يخص سرية المعلومات والتي قد ينشأ عنها قضايا قانونية والتي ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات نظام الشركات 2-1-27
يفرض نظام الشركات الجديد متطلبات نظامية أكثر تشدداً من النظام السابق والتي يتوجب على الشركة االلتزام بها. وسيلزم ذلك قيام 
طوياًل  وقتاً  تستغرق  أو  أعمالها  على خطة  تؤثر  أن  الممكن  من  والتي  المتطلبات  بمثل هذه  لاللتزام  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  الشركة 
لتطبيقها. كما فرض نظام الشركات الجديد عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة مالية قد تتراوح قيمتها ما بين خمسمائة 
ألف )500,000( ريال سعودي وخمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي نتيجة لمخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية. وبالتالي من الممكن 
أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام، والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحاالت تعارض المصالح 2-1-28
ال يتيح النظام األساسي للشركة، وال أية لوائح أو سياسات داخلية، أية صالحيات تمكن أيا من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي 
من التصويت على أي عقد أو عرض يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك طبقا ألحكام المادة )71( من نظام الشركات. وتنص 
المادة المذكورة على وجوب أال يكون ألي عضو في مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات والعقود التي تجري 
لحساب الشركة، باستثناء أن يكون ذلك بترخيص من الجمعية العامة العادية. وتنص تلك المادة أيضا على أنه على ذلك العضو أن يبلغ 
مجلس اإلدارة بمصالحه الشخصية في الصفقات والعقود التي تتم لحساب الشركة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة، من جانبه، إبالغ الجمعية 
العامة في اجتماعها بالصفقات والعقود التي يكون فيها ألي عضو بالمجلس مصلحة شخصية، على أن الكشف عن األمر على ذلك النحو 
يجب أن يكون مصحوبا بتقرير خاص من مراقب الحسابات، ويجب إثبات ذلك الكشف في محضر اجتماع مجلس اإلدارة، وال يجوز للعضو 
ذي المصلحة أن يشارك في التصويت على القرار المطروح للتصويت عليه في هذا الخصوص. وبناء على ما تقدم ذكره، على أعضاء مجلس 

اإلدارة التقيد بما هو آت:

التقيد بأحكام المواد )71(، و)72(، و)73(، و)74(، و)75( من نظام الشركات، وأحكام المادتين )43( و)44( من الئحة  	
حوكمة الشركات.

االمتناع عن التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالعقود المبرمة مع الشركة، حيث يكون لعضو المجلس مصلحة  	
مباشرة أو غير مباشرة في هذا العقد.

عدم الدخول في منافسة مع الشركة، ما لم يكن عضو المجلس حاصال على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح  	
له القيام بذلك.

وأن تتم جميع الصفقات مستقبال مع طرف ذو عالقة على أساس تنافسي. 	
المصالح  	 في  تعارض  وجود  بعدم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يقر  عالقة،  ذات  األطراف  مع  التعامالت  سياسة  لنص  طبقا 

الشخصية بالنسبة ألعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار مسؤوليها التنفيذيين أو المساهمين الحاليين فيما يتعلق بالعقود 
أو المعامالت المبرمة مع الشركة، كما أنهم لم يكونوا جزءا من أي نشاط مشابه أو منافس ألنشطة الشركة كما في تاريخ 

هذه النشرة.
وكما في تاريخ هذه النشرة ال يوجد أي معامالت لم يتم اإلفصاح عنها قد امتلك فيها أو سيمتلك فيها أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة 
أو كبار مسؤوليها التنفيذيين أو المساهمين الحاليين أو أي من أقاربهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، كما ال توجد أي معامالت 
قائمة على أسس تجارية غير عادلة. كما أنه في تاريخ هذه النشرة ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة أو شبيهة لم 
يتم اإلفصاح عنها ألعمال الشركة عن طريق عضوياتهم في مجالس إدارة شركات أخرى. الجدير بالذكر أن مثل تعارضات المصالح هذه قد 

تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا )كوفيد 19( 2-1-29
بدء انتشار فيروس كورونا المستجد )COVID-19( في ديسمبر 2019م، وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباًء عالمياً في مارس 
2020م، وانتشر الفيروس بعد ذلك بشكل واسع وسريع ليؤثر على أكثر من 194 دولة حول العالم، ليواجه العالم أزمة صحية واقتصادية. وفي 
النصف الثاني من شهر فبراير 2020م، عندما انتشر الفيروس وبلغ عدد اإلصابات الكثير من األشخاص حول العالم، حيث بدأت الكثير من 
الدول بفرض تدابير احتواء صحية عامة لتأخير انتشاره وتعزيز قدرة القطاع الصحي، وقد أدى تطور الوضع بهذا الشكل إلى توقف مفاجئ 
في األنشطة االقتصادية وانخفاض حاد في اآلفاق االقتصادية. ونتيجة لذلك كان النتشار الفيروس تأثير كبير على االقتصاد العالمي وشكل 

ضغطاً على األفراد والشركات والحكومات. 

وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بفرض تدابير صحية واقتصادية الحتواء تبعات تزايد تفشي الفيروس مثل كثير من دول العالم 
والمنطقة، وشملت التدابير الصحية فرض اإلغالق الكامل والجزئي لألنشطة االقتصادية والحكومية، والحجر الصحي، وتقييد السفر أو 
منعه. بينما تضمنت التدابير االقتصادية الدعم المالي للمواطنين والمتضررين من جائحة كورونا، واإلجازات العائلية والمرضية المدفوعة 

من الدولة، والتوسع في تعويضات البطالة، وتأخير مدفوعات الضرائب، وتدابير أخرى لدعم الشركات. 

بتطبيق  يتعلق  فيما  األخرى  التنظيمية  والجهات  البشرية  الموارد  ووزارة  الصحة  وزارة  عن  الصادرة  بالتعليمات  ملتزمة  الشركة  أن  ومع 
اإلجراءات واالحترازات الوقائية من تطبيق التباعد االجتماعي في مكان العمل وقياس درجة الحرارة لكل موظف وعميل عند دخول فروع 
الشركة وضمان لبس الكمامة عند التواجد في فروع الشركة، إال أن الشركة ال تضمن عدم إصابة أحد موظفيها بالفيروس أو أحد العمالء 
الزائرين ألي من فروع الشركة، مما قد يؤدي تواجد أي مصاب لنقل العدوى لألشخاص اآلخرين المتواجدين، األمر الذي قد يؤدي إلى 
تعطيل عملية تشغيل الفرع. وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية، كما أن 
جميع مناطق المملكة تخضع للتقييم المستمر من قبل وزارة الصحة، مما قد يستدعي إعادة فرض اإلغالق الكامل أو الجزئي في بعض 
المدن والمناطق أو فرض أي نوع من االحترازات األخرى والذي بدورها قد يؤثر بشكل سلبي على نتائج الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل بعد دخول مساهمين أجانب  2-1-30
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعميم رقم 6768/16/1438 بتاريخ 1438/03/05هـ )الموافق 5 ديسمبر 2016م( الذي يلزم 
المواطنين  الفعلية بين  المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية  الشركات السعودية المدرجة في السوق 
السعوديين والخليجيين وغيرهم على النحو الوارد في »نظام تداوالتي« في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات المدرجة 
في السوق المالية خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقا لنظامها األساسي، ولم يتم األخذ باالعتبار 
أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة. وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والسنوات 
الالحقة لذلك. وقد أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعميمها رقم 12097/16/1438 بتاريخ 1438/04/19هـ )الموافق 17 يناير 
2017م( الذي يقتضي تأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والسنوات التي تليها. وإلى أن تصدر الهيئة العامة 
للزكاة والدخل توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب 
الوفاء بها ال يزال قيد النظر كما في تاريخ هذه النشرة، وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين 
المساهمين في الشركات السعودية المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين الغير مقيمين بغض 

النظر عن جنسياتهم. 

لم تقم الشركة بتقييم األثر المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به حيث أنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة من 
مساهمين سعوديين، وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم حال تطبيقه كبيراً أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات 
الالزمة لضمان االلتزام به، فإن ذلك قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالتعامالت والعقود المبرمة مع األطراف ذات العالقة 2-1-31
بخالف األرصدة المستحقة إلى األطراف ذات العالقة والمفصح عنها بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31م، 
والبالغة 875,000 ريال سعودي والتي تمثل أرباح ومكافآت للشركاء عارف قايد علي المصباحي ورندة حامد صدقة النجيمي، واألرصدة 
المستحقة من األطراف ذات العالقة بتاريخ 2022/06/30م والبالغة 1,366,713 ريال سعودي والتي تمثل مصاريف وأرباح ومكافئات تسوية 
للشركاء شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة وعارف قايد علي المصباحي ورندة حامد صدقة النجيمي، ال توجد أية تعامالت 
وعقود مبرمة مع أطراف ذات عالقة قائمة حتى تاريخ هذه النشرة، قد امتلك فيها أو سيمتلك فيها أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو 
كبار مسؤوليها التنفيذيين أو المساهمين الحاليين أو أي من أقاربهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، كما ال توجد أي معامالت 
قائمة على أسس تجارية غير عادلة. ولمزيد من التفاصيل حول التعامالت مع األطراف ذات العالقة يرجى مراجعة القسم رقم )1-5-7( 
»عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«. وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة العادية 

على هذه التعامالت في تاريخ 1444/04/15هـ )الموافق 2022/11/09م(.
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وفـــي حـــال نشوء أي تعامالت أو عقود ما بين الشركة وأطراف ذات عالقة وعدم قدرة الشركة على توثيـــق أي من تلك العقود أو المعامالت 
مع األطراف ذات العالقة مستقباًل، أو فـــي حـــال عـــدم إبرام مثل هذه التعامالت علـى أسـس تجاريـة، أو عـدم حصول الشركة علـى موافقة 
ونتائــج  المالــي  ووضعهــا  الشــركة  أعمــال  علــى  وبشــكل جوهــري  ســلباً  يؤثــر  أن  ذلــك  شــأن  فمـن  الشركة،  لمساهمي  العامة  الجمعية 

عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

مخاطر االئتمان 2-1-32
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في 
عدة حاالت مؤقتة أو دائمة، منها على سبيل المثال ال الحصر وجود أرصدة مدينة من العمالء غير مسددة، أو فشل أطراف مدينة أخرى 
في الوفاء بالتزامها تجاه الشركة أو غيرها. حيث أن مبيعات تطبيقات التوصيل خاضعة بشكل جزئي لمخاطر االئتمان، حيث أن التطبيق 
يدفع المبالغ المحصلة باآلجل بشكل دوري. وفي حال عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة في مواعيدها، فإن ذلك قد يؤثر على 
التدفقات النقدية ومعدل السيولة، أما في حال عدم التزامهم على اإلطالق بالسداد جزئياً أو كليا،ً فإن ذلك سيؤدي إلعدام هذه الديون وقد 
تضطر الشركة للجوء للحلول القانونية. والجدير بالذكر أن الشركة تقيس بدل الخسارة للمدينين التجاريين بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية 
المتوقعة. يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم التجارية المدينة باستخدام مصفوفة مخصصات بالرجوع إلى تجربة المدين 
العامة  بالمدينين، والظروف االقتصادية  الخاصة  العوامل  للمدين، مع تعديلها حسب  الحالي  المالي  للمركز  السابقة االفتراضية وتحليل 
للصناعة التي يعمل المدينون فيها وتقييًما لالتجاه الحالي وكذلك االتجاه المتوقع للظروف االقتصادية كما في تاريخ التقرير المعني. عادة 
ما يتم تقييم الحسابات التجارية المدينة بشكل جماعي ما لم تكن هناك حاجة لتقييم مدين معين على أساس فردي. وبناًء على ما تم ذكره، 

فإن هذه المخاطر ستؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر السيولة 2-1-33
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. وتكون المطلوبات للشركة 
من قروض وذمم دائنة متمثلة في ذمم تجارية والتزامات عقود اإليجار للمؤجرين، ومصاريف مستحقة. قد ال تكون الشركة قادرة على الوفاء 
بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية في مواعيد استحقاقها ال سيما القصيرة األجل منها؛ حيث بلغت نسبة السيولة السريعة لدى الشركة 
1.56 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م في حين بلغت 0.83 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م. وفي حال لم تتمكن الشركة من إدارة 
الذمم الدائنة بشكل فعال وسدادها في الوقت المحدد، فقد يلجأ أصحاب الذمم على سبيل المثال ال الحصر إلى وقف التعامل مع الشركة، 
وبالتالي قد تواجه الشركة صعوبات في توفير المواد األولية الالزمة لتسيير أعمالها. باإلضافة إلى ذلك، قد تكون الشركة عرضة للقضايا 
القانونية التي قد ينتج عنها خسائر مالية وإضرار بسمعة الشركة. وعليه فإن هذه المخاطر قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 2-1-34
قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 
5% على عدد من المنتجات والخدمات والتي يتم تقديم جميع اإلقرارات الضريبية ودفعها بشكل شهري. وقررت حكومة المملكة زيادة نسبة 
ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وذلك ابتداًء من تاريخ 1 يوليو 2020م. وبناء على ذلك يتعين على الشركة التكيف مع التغيرات 
الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة التي طرأت عليها. وبالرغم من عدم وجود أثر ملموس على المبيعات منذ تاريخ زيادة 
الضريبة إال أنه من الصعب التنبؤ بأثرها على القوة الشرائية للمستهلك على المدى القصير والطويل وبالتالي أثرها على مبيعات الشركة 
المستقبلية. باإلضافة لذلك، فإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة سوف يعرضهم لغرامات أو عقوبات أو 
قد يؤدي إلى اإلضرار بسمعة الشركة والذي قد يترتب عليه زيادة في التكاليف والمصاريف وقد يؤثر على الوضع التنافسي للشركة. وبناءا 
على ذلك، فإن مخاطر ضريبة القيمة المضافة قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بانتهاء صالحية المنتجات  2-1-35
تحتفظ الشركة بمخزون من المواد األولية في المطبخ المركزي والفروع، وفي حال كانت المبيعات أقل من المتوقع، فقد تضطر الشركة 
إلى التخلص من المنتجات منتهية الصالحية مما قد ينتج عنه ارتفاع في تكاليف المبيعات. وتدرك إدارة الشركة أهمية ضبط كمية مخزون 
المنتجات عند مستوى كافي لتقليل نسبة التألف وتحقيق هوامش ربحية أعلى. وبالتالي تحرص على مراقبة نسبة التألف في الفروع أو 
مراقبة  في  الشركة  وفي حال فشلت  الصالحية.  منتهية  المنتجات  من  عالية  تلف  نسبة  لديها  التي  الفروع  المركزي وخصوصا  المطبخ 
المخزون والتألف منه بفاعلية، فإن ذلك قد يؤثر على هوامش الربحية لدى الشركة ونتائجها، والتي قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بارتفاع تكلفة المواد األولية 2-1-36
تؤثر التقلبات في أسعار المواد األولية مثل اللحوم والدجاج والخبز على هوامش الربح بشكل مباشر مما قد يؤثر على ربحية الشركة. 
وتحرص الشركة على توريد المواد األولية من عدة موردين من مناطق مختلفة في العالم لتخفيف مخاطر تقلبات األسعار أو التركز مع مورد 
واحد. وبالرغم من أن الشركة تبرم عقود توريد مع عدد من الموردين لتوفير احتياجاتها من المواد األولية، إال أنها ال تضمن عدم حصول 
تقلبات في أسعار هذه المواد حتى لو قامت الشركة بتحديد السعر سلفاً مع المورد. وقد يتم تدارك ارتفاع أسعار المواد األولية باستخدام 
منتجات بديلة والذي يتم من خالل فريق التطوير كأحد الحلول لمعالجة االرتفاع الناتج عن أسعار المواد األولية، أو عن طريق تمرير جزء 
أو كل االرتفاع في التكاليف للمستهلك عن طريق رفع سعر المنتج النهائي، ولكن هذا اإلجراء قد يؤثر سلبا على تنافسية منتجات الشركة 
من ناحية األسعار. باإلضافة لذلك, في حال عدم توفر المواد األولية، فقد تلجأ الشركة إلى توفير هذه المواد من موردين آخرين سواء كانوا 
محليين أو خارجيين؛ مما قد ينتج عنه عدم توفيرها بالوقت والسعر المناسب. وبناًء على ذلك، فإن هذه المخاطر قد تؤثر سلباً وبشكل 

جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على إدارة المخزون بفعالية 2-1-37
تقوم الشركة بمتابعة معدالت الطلب على منتجاتها من خالل الفروع بشكل مستمر ولكن من الصعب التنبؤ بمعدالت الطلب بشكل دقيق، فقد 
يكون الطلب أكبر في بعض األوقات وقد يكون أقل في أوقات أخرى. في حال كان الطلب على المنتجات أو بعضها أعلى من المتوقع، فإن 
هذا قد يؤدي لحدوث مبيعات ضائعة وقد يؤثر بشكل سلبي على سمعة العالمة لعدم قدرتها على تلبية طلبات العميل. في المقابل، إذا كان 
الطلب أقل من المتوقع، فإن هذا قد يؤدي لزيادة نسبة التألف والذي من شأنه زيادة تكاليف المبيعات. وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على 

إدارة المخزون بفعالية قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

مخاطر توقف العمل للمطبخ المركزي 2-1-38
يتم تجهيز بعض المنتجات في المطبخ المركزي مثل شرائح اللحم والدجاج والصلصات )تعمل الشركة على تجهيز المطبخ المركزي إلضافة 
الخبز كأحد المنتجات المعدة في المطبخ المركزي قريبا(، بناًء على معايير وإجراءات إنتاجية خاصة في الشركة ويتم توريد هذه المنتجات 
لجميع الفروع عن طريق المطبخ المركزي بشكل يومي/أسبوعي. وبالتالي فإنه في حال تعطل خط اإلنتاج ألي سبب، فإن ذلك سيؤدي 
لمخاطر انقطاع بعض أو جميع المنتجات. وتجدر اإلشارة إلى أن حدوث هذا األمر قد يؤثر بشكل سلبي على الفترة الزمنية في عملية تجهيز 
المنتجات في حال تم إعادة تشغيل خط اإلنتاج البديل أو من خالل االعتماد على العمل يدوياً لتجهيز المنتجات أو باالستعانة بأطراف أخرى 
لحين إعادة تشغيل خط اإلنتاج في المطبخ المركزي، وبالتالي قد يكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر تأثر مبيعات الفروع الحالية سلبًا بسبب افتتاح فروع جديدة 2-1-39
تتبنى الشركة استراتيجية التوسع الجغرافي عن طريق افتتاح فروع جديدة والذي يعتبر أحد ركائز النمو الرئيسية. ولذلك فإن اختيار المواقع 
الجديدة سيكون له تأثير كبير في نجاح هذه االستراتيجية. أحد أهم مخاطر هذه االستراتيجية هي »المزاحمة الذاتية« والتي تنتج عند 
افتتاح فرع جديد وتكون معظم مبيعات هذا الفرع على حساب فرع آخر للشركة موجود سابقا؛ حيث ينتقل جزء من زبائن الفرع القديم إلى 
الفرع الجديد لقربه الجغرافي أو سهولة الوصول له. وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على اختيار فروع جديدة بعناية قد يؤدي إلى تكاليف 
رأسمالية غير مجدية وارتفاع في المصاريف التشغيلية في مقابل زيادة محدودة في المبيعات والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر قنوات البيع اإللكترونية 2-1-40
تعتمد معظم مبيعات الشركة على قناة نقاط البيع المتواجدة في مختلف مناطق المملكة حيث شكلت ما نسبته )48%( من مبيعات الشركة 
للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م، فيما شكلت مبيعات القنوات اإللكترونية )52%( من مبيعات الشركة للفترة ذاتها وشكلت مبيعات 
الشركة على قناة نقاط البيع المتواجدة في مختلف مناطق المملكة حيث شكلت ما نسبته )47%( من مبيعات الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 
30 يونيو 2022م، فيما شكلت مبيعات القنوات اإللكترونية )53%( من مبيعات الشركة للفترة ذاتها. والجدير بالذكر أن نسب الربحية تختلف 
بين قنوات البيع حيث أن هامش ربحية قناة نقاط البيع أعلى من هامش الربحية عن طريق بعض القنوات اإللكترونية بسبب عمولة تطبيقات 
التوصيل وتكاليف التوصيل لمبيعات تطبيق الشركة ومركز االتصال. وفي حال ارتفعت نسبة المبيعات عن طريق القنوات اإللكترونية أو 
نسبة العموالت أو تكاليف التوصيل، أو في حال ظهور قنوات جديدة ذات ربحية أقل، فإن هذا سيؤثر على هوامش الربحية للشركة، وبالتالي 

سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر تركز أعمال الشركة في نشاط الوجبات السريعة 2-1-41
التوزيع  يخدم سوق الوجبات السريعة جميع الفئات العمرية ولكنه يركز بشكل أكبر على فئة الشباب والتي حاليا تعتبر الفئة األكبر في 
الديموغرافي للمملكة العربية السعودية. وحيث أن الشركة تعمل في قطاع الوجبات السريعة فقط، فإن هنالك مخاطر قد تنشأ وتعود باألثر 
السلبي في حال تغير نمط الحياة لدى المستهلك أو عند تغير التوزيع الجغرافي في المدى الطويل مما قد يحد من قدرة الشركة على النمو 
وفرص التوسع خصوصا وأن أعمالها متركزة في هذا القطاع فقط. وبالتالي قد يكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي وبشكل جوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية للشركة 2-1-42
ال يوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية حتى تاريخ هذه النشرة، ومن المتوقع أن يتم إنشاء إدارة مراجعة داخلية وتعيين مدير لها خالل 
الربع األول من العام 2023م، ومن أهم مهام إدارة المراجعة الداخلية، إصدار تقارير دورية إلى لجنة المراجعة تلخص نتائج جميع مهام 
التدقيق وتقييمات المخاطر ونظم الرقابة الداخلية لدى الشركة، والتي تهدف للتنبيه على أهم المخاطر بشكل فوري وتطبيق اإلجراءات 
التصحيحية لتخفيف تأثر الشركة بتلك المخاطر. وفي حال استمرار عدم إنشاء أو تفعيل إدارة المراجعة الداخلية، فإن الشركة ستكون 
معرضة لمخاطر تشغيلية وإدارية ومالية ورقابية ال سيما بعد إدراج الشركة في السوق الموازية، وهو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري على 

نتائج أعمال الشركة المالية.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة 2-2

مخاطر استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها 2-2-1
تخضع أعمال الشركة لألنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات العامة والتعاميم المعمول بها في المملكة العربية السعودية، علماً بأن 
البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة تتعرض للتغيير، والجدير بالذكر أن التغييرات التنظيمية الناتجة عن العوامل السياسية واالقتصادية 
والتقنية والعوامل البيئية يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وأن تحد من تطور الشركة أو أعمالها. وإذا فرضت األنظمة أو اللوائح الجديدة 
متطلبات إضافية من الصعب أو من المكلف االلتزام بها، وإذا اضطرت الشركة إلى تعديل منتجاتها أو عملياتها لاللتزام بهذه األنظمة، 
فسينتج عن ذلك زيادة في تكلفة المنتجات وقد تتطلب التزامات إضافية هامة من قبل الشركة كإجراء تغييرات داخل مواقع الفروع أو 
المطبخ المركزي التزاماً بمتطلبات فنية جديدة لتحسين األمن والسالمة داخل المنشآت الغذائية التي قد تفرضها على سبيل المثال ال 
الحصر وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان والهيئة العامة للغذاء 

والدواء والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 2-2-2
تعاني العديد من دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار السياسي أو األمني في الوقت الحاضر. وال يوجد ضمانات بأن الظروف 
االقتصادية والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي على األسواق المالية في المملكة عموما، وعلى أعمال 

الشركة خصوصا، والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 2-2-3
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام، وتشمل على سبيل 
المثال ال الحصر عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي 
على النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث 
في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو االقتصاد السعودي بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي، 
والذي سيؤثر سلباً على قطاع األغذية، والذي من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة المالي نظراً لعملها ضمن منظومة االقتصاد السعودي 
وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي. كما يعتمد استمرار نمو االقتصاد السعودي على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني 
واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية، لذا فإن أي تغيير في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد 

والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر البيئة التنافسية 2-2-4
تعمل الشركة في بيئة تنافسية يوجد بها عدد كبير من مطاعم الوجبات السريعة المحلية والعالمية المنافسة، كما تؤثر سياسات التسعير 
لمنافسي الشركة بشكل كبير على سياسة التسعير لمنتجات الشركة، وال يوجد ضمان بأن الشركة ستكون قادرة على منافسة تلك الشركات، 
مما قد يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق في حال عدم تمكن الشركة من التوسع وتنفيذ خططها واكتساب ثقة عمالءها، وبالتالي 

قد يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بفرض رسوم وضرائب أخرى  2-2-5
بالرغم من أن الشركة ال تخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة البالغة نسبة 
خمسة عشر )15%( بالمئة من رسوم الخدمات التي تقدمها الشركة، إال أنه من المحتمل فرض رسوم أخرى أو ضرائب على القطاع الخاص 
في المستقبل من قبل الجهات الحكومية حسب ما تقتضيه األنظمة في المملكة. وفي حال تم فرض مثل هذه الرسوم أو الضرائب فقد يكون 
لذلك تأثير سلبي على مبيعات الشركة أو تكاليفها حسب نوع الرسوم والضرائب وآلية احتسابها. وبالتالي قد يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري 

على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 2-2-6
تخضع أعمال الشركة لنظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1436/01/06هـ )الموافق 2014/10/30م( وذلك خالل 
كافة المراحل اإلنتاجية التي يمر بها الغذاء من اإلنتاج األولي وحتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده، وتصديره، وتصنيعه، 
وتحضيره، ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه الخ. وال يجوز ألي منشأة 
غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء. هذا وتجدر اإلشارة بأن وزارة الشؤون البلدية 
والقروية ما زالت مستمرة في ممارسة االختصاصات المتعلقة بالغذاء المنصوص عليها في نظام الغذاء التي كانت تتوالها قبل نفاذه - إلى 
حين مباشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتلك االختصاصات، وذلك وفًقا للترتيبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم )470( 
بتاريخ 26/ 12/ 1435هـ. وفقاً لالئحة االشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والخاصة بتنظيم الرقابة الصحية 
داخل  الخدمة  توافرها في مقدمي  التي يجب  األساسية  الشروط  أنه من  الخدمة، وحيث  تداولها ومقدمي  وأماكن  الغذائية  المواد  على 
الفروع أن يكون لديهم بطاقة صحية تثبت صالحيتهم للعمل في القطاع الغذائي وخلوهم من األمراض المعدية، والتزاما من الشركة بهذه 
االشتراطات فقد قامت باستخراج رخص صحية للعاملين في الفروع وقد بلغ عدد هذه الرخص )324( بطاقة صحية. وتحرص الشركة على 
استمرارية االلتزام بجميع أنظمة واشتراطات الجهات المختصة إال أنه من الصعب ضمان عدم وقوع تجاوزات أو مخالفات. والجدير بالذكر 
أنه تم وقوع مخالفات من هذا القبيل والتي عادة تتراوح قيمة غراماتها ما بين مئة )100( ريال سعودي وعشرة آالف )10,000( ريال سعودي. 

وإذا فرضت األنظمة أو اللوائح الجديدة متطلبات إضافية من الصعب أو المكلف االلتزام بها، أو إذا اضطرت الشركة إلى تعديل منتجاتها 
أو عملياتها لاللتزام بهذه األنظمة، فسينتج عن ذلك زيادة في تكلفة المنتجات وقد تتطلب التزامات إضافية هامة من قبل الشركة كإجراء 
تغييرات داخل مواقع الفروع أو المطبخ المركزي التزاماً بمتطلبات فنية جديدة لتحسين إجراءات األمن والسالمة داخل المنشآت الغذائية 
التي قد تفرضها وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء، ذلك قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار الفائدة وصرف العمالت  2-2-7
تتمثل مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية في التذبذب والتغير السريع والمستمر في سعر الصرف لهذه العمالت. قد تواجه الشركة 
مخاطر تذبذب أسعار صرف العمالت عندما تربطها عالقات تجارية مع أطراف دولية أو موردين من خارج المملكة العربية السعودية والتي 
المالي مع هذه الجهات بعمالت أجنبية. علما أن غالبية عمليات الشركة وتعامالتها حتى تاريخ صدور هذه  التعامل  يتطلب من الشركة 
النشرة تتم بالريال السعودي، إال أن الشركة تقوم بدفع مبالغ معينة باستخدام عمالت أجنبية بما في ذلك دفعات لموردين الخدمات وبعض 
المواد األولية الستيرادها من خارج المملكة العربية السعودية بأسعار منافسة بهدف تقليل التكاليف المباشرة لإلنتاج، وهذه التعامالت 
عرضة لتقلب أسعار صرف العمالت األجنبية وتذبذبها، والتي قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة 2-3

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم 2-3-1
يمكن أن يكون سعر السهم في السوق غير مستقر وعرضة لدرجة كبيرة من التذبذب ولذلك قد ال يتمكن المكتتبون من إعادة بيع أسهمهم 
بسعر االكتتاب أو بأعلى منه، أو قد ال يتمكنون من بيعها على اإلطالق، حيث أن سعر السوق ألسهم االكتتاب بعد الطرح قد يتأثر سلًبا 
بعديد من العوامل التي تشمل دون الحصر تدهور في نتائج أعمال الشركة وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية وظهور منافسين 
جدد والتغيرات في ظروف السوق أو في األنظمة الحكومية أو البيئة التنظيمية ككل، وذلك قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر السيطرة من قبل المساهمين الحاليين  2-3-2
بعد إتمام عملية الطرح سيحتفظ المساهمين الحاليين مجتمعين بحصة سيطرة في الشركة تمثل نسبة )80%( من أسهم الشركة )ولمزيد 
من التفاصيل عن التعديالت التي ستطرأ على ملكية رأس مال الشركة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 7-1-5 »هيكل الملكية« من 
الفقرة 7-1-1 »تأسيس الشركة« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«(. ونتيجة لذلك، سيكون بمقدورهم التأثير في جميع المسائل 
المهمة  الشركة  والمصادقة على عقود وأنشطة  والموافقة  اإلدارة  انتخاب أعضاء مجلس  بما في ذلك  المساهمين.  تتطلب موافقة  التي 
والتعديالت التي قد تطرأ على رأس مال الشركة وبنود نظامها األساسي، وعالوًة على ذلك، فإن أي تغيير في استراتيجية سياسة العمل من 
قبل المساهمين المؤسسين قد يؤثر تأثيرا سلبيا اتجاه الشركة ومن الممكن أن يستخدم ذلك بطريقة قد تؤثر بشكل جوهري على توقعات 
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي، مما سيؤثر بدوره سلبا على العوائد المتوقعة للمكتتبين، أو قد يؤدي إلى خسارة المكتتبين 
لجزء من أو كامل استثمارهم في الشركة. ذلك قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح 2-3-3
اليوجد حالياً ولم يسبق وجود أسهم الشركة في سوق مالي لتداولها، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فاعلة ومستمرة لتداول أسهم 
الشركة بعد انتهاء فترة الطرح، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة فإن ذلك سيؤثر على سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل 

سلبي وكبير والذي قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح 2-3-4
يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على العديد من العوامل؛ منها على سبيل المثال تحقيق الشركة لألرباح في المستقبل، وأن تكون الشركة 
في وضع مالي مليء، وتحقيق الشركة للتدفقات النقدية اإليجابية، وتوفر متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأس مالية واالحتياطات 
الالزمة لدى الشركة، ذلك باإلضافة إلى عدة عوامل أخرى يجب توافرها. علما أنه قد ال تتمكن الشركة من توزيع أرباح على المساهمين 

و/أو قد ال يوصي مجلس اإلدارة أو ال يوافق المساهمين على توزيع تلك األرباح. 

إضافة إلى ذلك، قد تتكبد الشركة مصاريف أو التزامات جديدة غير متوقعه قد يترتب عليها انخفاض في أرباح الشركة أو تأثر مستوى 
السيولة النقدية لديها بشكل سلبي، األمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض توزيع األرباح أو انعدامه. وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض 
العائد المتوقع على االستثمار في أسهم الشركة، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين. الجدير بالذكر 
أن الشركة ال تقدم أي ضمان فيما يتعلق بمبلغ التوزيعات الذي سيدفع في أية سنة معينة، ويخضع توزيع األرباح لشروط وضوابط معينة 
منصوص عليها في النظام األساسي للشركة. )ولمزيد من التفاصيل حول سياسة توزيع األرباح، الرجاء مراجعة القسم رقم )5( »توزيع 

األرباح«(. 

المخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال 2-3-5
.في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة مستقباًل، فإن ملكية األسهم سوف تنخفض بشكل تناسبي وكذلك حقوق التصويت وتوزيعات 
األرباح وذلك في حال عدم استثمار المكتتبين في األسهم اإلضافية لزيادة رأس المال، مما قد يؤثر سلباً على السعر السوقي للسهم وعلى 

العائدات المتوقعة للمكتتبين الذين لم يستثمروا في األسهم اإلضافية المطروحة.

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح  2-3-6
إن بيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية عقب إتمام عملية الطرح سيؤثر سلباً على السعر السوقي لألسهم. علما أنه بعد إتمام عملية 
الطرح بنجاح، سوف يخضع المساهمون الكبار لفترة حظر مدتها أثني عشرة )12( شهرا من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق المالية، 
وقد يؤدي بيع أي من المساهمين الكبار لعدد كبير من األسهم بعد انتهاء فترة الحظر إلى انخفاض السعر السوقي لألسهم. وذلك قد يؤثر 

بشكل سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين.

المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح  2-3-7
ال يوجد حاليا سوق عام ألسهم الشركة وليس هنالك ضمان لحدوث تداول نشط ألسهم الشركة واستمراره بعد هذا الطرح ويمكن أن تؤدي 
عوامل أخرى مثل النتائج المالية السلبية للشركة وتدهور الظروف العامة للقطاع والحالة االقتصادية العامة أو عوامل أخرى خارجة عن 
سيطرة الشركة إلى تذبذبات كبيرة في أسعار وسيولة أسهم الشركة. والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية باإلضافة إلى ذلك قد تؤثر هذه المخاطر بشكل سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة وتذبذب سعر السهم 2-3-8
اليوجد حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه سوق عام لتداول أسهم الشركة، واليمكن إعطاء أي تأكيد بشأن تطور سوق ناشط ومستمر لتداول 
أسهم الشركة بعد هذا االكتتاب. قد اليدل سعر الطرح المقدم على سعر السوق األسهم بعد تاريخ هذا الطرح. وعالوة على ذلك، فقد يتأثر 

سعر األسهم بعد تاريخ هذا الطرح بعدة تقلبات نتيجة لعوامل منها:
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االختالف في النتائج التشغيلية وأداء أنشطة الشركة.  	
التطورات التنظيمية في السوق المستهدف من قبل الشركة حيث يكون لها تأثير على الشركة أو عمالئها أو منافسيها.  	
التغيرات في التقديرات المالية من قبل محللي األوراق المالية. 	
الزيادة أو النقصان في عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو الموظفين األساسيين. 	
أداء االقتصاد السعودي والعالمي. 	
التطورات المهمة في سياسات المملكة االقتصادية. 	
التقلبات في أسواق األوراق المالية العالمية والمحلية. 	
المتعلقة بأداء الشركة كالركود االقتصادي  	 العوامل االقتصادية والقانونية والتنظيمية )محليا ودوليا( غير  التغيرات في 

وفرض عوائق على اإلتجار أو عدمه وفرض العقوبات وغيرها من العوامل.
إن غالبية العوامل المبينة أعاله تقع خارج سيطرة الشركة، وإن أي تقلبات ألسعار األسهم نتيجة هذه العوامل ستؤثر بشكل سلبي على نتائج 

الشركة المالية وتوقعاتها والعائد المتوقع على االستثمار للمكتتبين.

يمكن أن يكون سعر السهم في السوق غير مستقر وعرضة لدرجة كبيرة من التذبذب بسبب عدد من العوامل التي تشمل على سبيل المثال ال 
الحصر: أوضاع السوق فيما يخص األسهم وأي تدهور في نتائج أعمال الشركة وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية وظهور منافسين 
أقوى. كما أنه ليس هنالك أي ضمان بأن قيمة األسهم ستزيد بمجرد إدراجها في سوق األسهم، والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية والعائد المتوقع على االستثمار للمكتتبين.

المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية 2-3-9
يمكن للشركة تقديم طلب إدراج في السوق الرئيسية بعد مرور الفترة النظامية )سنتين حسب النظام الحالي للسوق المالية( على إدراجها 
في السوق الموازية وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة السوق المالية وعن شركة تداول السعودية )تداول( بناء 
على قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج، والمتعلقة بانتقال الشركات المدرجة في السوق الموازية إلى السوق 
الرئيسية، في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء تلك المتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضافية مستقبلية قد تفرضها الهيئة على الشركة 
أو السوق، فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال إلى السوق الرئيسية. وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه هي سوق يقتصر 
فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلباً 

على سيولة سهم الشركة وقيمتها السوقية. والذي قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على العائد المتوقع على االستثمار للمكتتبين.
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3  
الـشــركـــة

مقدمة  3-1

1443/04/25هـ  بتاريخ  المساهمة  الشركات  بسجل  قيدها  تم  مقفلة  مساهمة  شركة  هي  السريعة،  للوجبات  السلطان  غذاء  شركة 
)الموافق2021/11/30م(، وتسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم )4030205501( وتاريخ 1431/11/16هـ )الموافق 2010/10/24م(. 
يقع عنوان المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، حي البساتين، شارع األمير سلطان، ص.ب. 21320، الرمز البريدي: 11860 ويتمثل نشاط 
الشركة بحسب السجل التجاري في أنشطة الوجبات السريعة يشمل )محالت البيتزا(. حيث تندرج ضمن قطاع الخدمات االستهالكية. وليس 
لدى الشركة أية فروع خارج السعودية وال تملك الشركة أية أسهم أو حصص في شركات أخرى )سواء داخل السعودية أو بالخارج( أو أية 

أصول خارج السعودية كما ال تمارس أي نشاطات خارج السعودية.

تاريخ الشركة والتعديالت التي طرأت على رٍأس المال  3-2

تأسست شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة كمؤسسة فردية تمتلكها رندة حامد صدقة النجيمي وتم قيدها بالسجل التجاري في مدينة 
جدة بموجب شهادة رقم )4030205501( وتاريخ 1431/11/16هـ )الموافق 2010/10/24م( برأس مال قدره مائة ألف )100,000( ريال 
سعودي. وبتاريخ 1438/08/27هـ )الموافق 2017/05/23م( تم تحويلها من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال 
قدره مائة ألف )100,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف )10,000( حصة نقدية وبقيمة قدرها عشرة )10( ريال سعودي للحصة 
الواحدة مدفوعة القيمة بالكامل وتم تعديل هيكل ملكيتها لتصبح مملوكة من قبل رندة حامد صدقه النجيمي )3,000 حصة أي ما نسبته 

30% من رأس مال الشركة( وعارف قايد علي المصباحي )7,000 حصة أي ما نسبته 70% من رأس مال الشركة(.

وبتاريخ 1438/12/28هـ )الموافق 2017/09/19م( قام عارف قايد علي المصباحي بالتنازل عن ثالثة آالف )3,000( حصة من حصصه 
في الشركة )التي تمثل ثالثون )30%( من رأس مال الشركة( لصالح شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة. وبالتالي أصبح رأسمال 
الشركة موزع على الشركاء كالتالي: )1( رندة حامد صدقه النجيمي )تملك عدد 3,000 حصة أي ما نسبته )30%( من رأس مال الشركة( 
و)2( عارف قايد علي المصباحي )يملك عدد 4,000 حصة أي ما نسبته )40%( من رأس مال الشركة( و)3( شركة الفرص الغذائية الخاصة 

الثانية للتجارة )تملك 3,000 حصة أي ما نسبته )30%( من راس مال الشركة(. 

وبتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م( صدر القرار الوزاري رقم )722( بموافقة وزارة التجارة على تحول الشركة من شركة 
ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتمت زيادة رأس مال الشركة من مائة ألف )100,000( ريال سعودي، إلى اثنان وثالثون 
مليون )32,000,000( ريال سعودي، وذلك عن طريق تحويل ماقيمته واحد وثالثون مليون وتسعمائة ألف )31,900,000( ريال سعودي من 
حساب رصيد األرباح المبقاة القائم لدى الشركة إلى حساب رأس مال الشركة مع االحتفاظ بنفس االسم ورقم وتاريخ السجل التجاري 

للمركز الرئيسي وكافة فروعها.

بتاريخ 1443/04/25هـ )الموافق 2021/11/30م( تم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بمدينة جدة، وتسجيلها بموجب شهادة السجل 
التجاري رقم )4030205501( وتاريخ 1431/11/16هـ )الموافق 2010/10/24م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1444/11/16هـ )الموافق 
2023/06/05م(. يتمثل نشاط الشركة بحسب السجل التجاري في أنشطة الوجبات السريعة )يشمل محالت البيتزا(. يقع المقر الرئيسي 

للشركة في مدينة جدة، حي البساتين، شارع األمير سلطان.

يبلغ رأس مال الشركة اثنان وثالثون مليون )32,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين ومائتين ألف )3,200,000( سهم اسمي 
متساوية القيمة، قيمة كل منها عشر )10( رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، تم توزيعها على ثالثة شركاء بالشكل 
التالي: )1( رندة حامد صدقه النجيمي )تملك عدد تسعمائة وستين ألف )960,000( سهم أي ما نسبته 30% من األسهم( و)2( عارف قايد 
علي المصباحي )يملك عدد مليون ومائتين وثمانين ألف )1,280,000( سهم أي ما نسبته 40% من األسهم( و)3( شركة الفرص الغذائية 

الخاصة الثانية للتجارة )تملك تسعمائة وستين ألف )960,000( سهم أي ما نسبته 30% من األسهم(. 
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وفيما يلي ملخص ألبرز األحداث التي مَرت بها الشركة منذ تأسيسها وذلك حسب التسلسل التاريخي اآلتي:

نبذة حول أبرز األحداث منذ تأسيس حتى 2022/06/30م(: 3الجدول رقم )

إجمالي عدد الفروع في نهاية العام األحداث العام

فرعاً تأسيس سلطان البرجر 2004م

)3( فرعاً تأسيس المطبخ المركزي والمستودعات 2007م

)10( فرعاً تغطية معظم مدن ومناطق المنطقة الغربية للمملكة 2010م

)10( فرعاً البدء في تقديم خدمة التوصيل الخارجي 2011م

)12( فرعاً تغيير اسم العالمة التجارية من »سلطان البرجر« إلى »سلطان دي اليت برجر« 2012م

)15( فرعاً إضافة مجموعة منتجات »السوبر برجر« إلى قائمة منتجات الشركة 2015م

)17( فرعاً إضافة طبق »تشكين شيكر« إلى قائمة منتجات الشركة 2016م

)20( فرعاً تحول الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية بالشراكة مع شركة الفرصة الغذائية بنسبة %30 2017م

)27( فرعاً إطالق الرقم الموحد لالستفسارات والطلبات 2018م

)32( فرعاً افتتاح أول فرع في المنطقة الوسطى )الرياض( 2019م

)42( فرعاً
إطالق الهوية الجديدة لشعار سلطان دي اليت برجر- 
إضافة منتج »ذا كراون« إلى القائمة- 

2020م

)50( فرعاً
الوصول إلى 50 فرع حول المملكة- 
التحول إلى شركة مساهمة مغلقة- 

2021م

المصدر: الشركة

فروع الشركة 3-3

يتمثل نشاط الشركة في أنشطة الوجبات السريعة، يشمل )محالت البيتزا(، وتعمل الشركة بصورة كاملة في تشغيل مطاعم وجبات البرغر 
السريعة ذات الجودة، وتنتشر الفروع في مناطق مختلفة داخل المملكة العربية السعودية، وقد بلغ عددها )55( فرعاً كما في تاريخ هذه 
النشرة، موزعة على مناطق المملكة العربية السعودية )تحديدا المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية( وهي على النحو 

اآلتي:

)14( فرع في المنطقة الوسطى. 	
)6( فرع المنطقة الجنوبية. 	
)35( فروع في المنطقة الغربية.  	

فيما يلي جدول يوضح توزيع مبيعات الشركة بحسب المناطق في المملكة:

توزيع مبيعات الشركة بحسب المناطق في المملكة (: ٤الجدول رقم )

المناطق
آالف الرياالت السعودية

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م

المبيعات
النسبة من 

إجمالي 
المبيعات )%(

المبيعات
النسبة من 

إجمالي 
المبيعات )%(

المبيعات
النسبة من 

إجمالي 
المبيعات )%(

المبيعات
النسبة من 

إجمالي 
المبيعات )%(

73%8348,701%9089,228%9658,155%72,305المنطقة الغربية 

21%1013,777%211,066%11,328%592المنطقة الوسطى 

7%64,627%86,785%34,986%2,113المنطقة الجنوبية 

100%10067,106%100107,079%1006٤,٤70%75,009إجمالي المبيعات 
المصدر: الشركة.



جدول
المحتويـات

29

طبيعة أعمال ونموذج عمل الشركة  3-4

تعمل الشركة فـي مجـال مطاعـم الوجبـات السـريعة، وتحديـدا البرغـر، والـذي يعتبـر مـن أكبـر القطاعـات فـي سـوق الوجبـات السـريعة. 
تشـمل عمليـات الشـركة على العديـد مـن األنشطة والركائز األساسية والتي تتضمن ما يلي:

إدارة عمليات الفروع: تمتلك الشركة انتشار واسع داخل مناطق المملكة في المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية وذلك  	
كجزء من خطة الشركة لتغطية جميع مدن المملكة وقد وصل عدد الفروع بمنافذ البيع المختلفة إلي عدد خمسة وخمسون 
)55( فرع حتى تاريخ هذه النشرة وذلك للتغطيه والوصول إلى أكبر شريحة من العمالء من خالل فريق إدارة عمليات 

التشغيل في الفروع بشكل يومي للتأكد من جوده وامتياز تجربة العميل من خالل حصوله على منتج وخدمة متميزين.
األعمال اللوجستية: تدير سلطان دي اليت برجر جميع العمليات اللوجستية الخاصة بها من خالل إدارة سالسل اإلمداد  	

والتوريد لجميع فروعها حول المملكة من خالل توفير شاحنات وسائقين يقومون بتوصيل كافة الشحنات للفروع حسب 
جدول زمني محدد بكل دقة مع ضمان سالمة وجودة هذه المنتجات. 

المطبخ المركزي: لدى الشركة قسم يدير عمليات المطبخ المركزي، ويتولى مسؤولية عمليات التحضير والتوريد للفروع،  	
وتم تجهيز وإعداد المطبخ المركزي بمواصفات عالية لتساهم في تسهيل العمليات داخل الفروع، مع ضمان تحقيق أعلى 

معايير الجودة وعدم اختالف مذاق الوجبات في جميع منافذ البيع. 
أنشطة تسويقية وقنوات بيع متنوعة: تقوم الشـركة بأنشطة وخطط تسـويقية مختلفة على مدار السنة عن طريق قنوات  	

مختلفة سواءا عن طريق التسويق اإللكتروني أو التسويق المطبوع لكي تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من العمالء الجدد مـع 
المحافظـة علـى العالقة القوية مع العمالء الحاليين. تتضمن أحد أهم األنشطة التسويقية التوسع في طرق البيع وذلك 
من خالل فتح قنوات بيع مختلفة سواء كان ذلك عن طريق الفـروع المباشـرة، وخدمـة التوصيـل المباشـر عـن طريـق الرقم 

الموحد، ومـن خـالل تطبيـق سلطان دي اليت برجر، باإلضافـة إلى تطبيقـات التوصيـل اإللكترونية المختلفة.
العمليات المرتبطة بالعناية والجودة: لضمان استمرارية معايير الجودة والخدمة، تسعى الشركة بشكل دائم إلى تقديم  	

منتجات عالية الجودة وذلك من خالل استخدام مكونات متميزة ومن مصادر موثوقة وذات جوده عالية وذلك لتلبية رغبات 
العمالء وتماشيا مع سياسة الشركة التي تهدف إلى تقديم منتج ذو جوده عالية وبأسعار تنافسية مما يضمن تقديم تجربة 
المنتجات وضمان صحة وسالمة  التدقيق لمراقبة  تتبنى نظام وبرامج  الشركة  أن  الشركة. كما  مميزة ومرضية لعمالء 
الوجبات بشكل يومي، ومن جهة أخري، يتم تدريب الموظفين بشكل دوري، وبالنسبة ألعضاء فريق العمل الجدد يتم عمل 

برامج تدريب مكثفة من أجل تطوير إمكانيتهم بما يتماشى مع المعايير الصحيحة.
البشرية قسم مختص باإلجراءات الحكومية، وذلك لمتابعة  	 الموارد  إدارة  العمليات المرتبطة بتراخيص الشركة: تحت 

البيع والتأكد من سريانها.  يتعلق )بفتح منشأة تجارية( وتراخيص األمن والسالمة لكافة قنوات  البلدية وما  المتطلبات 
وتحرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة في متابعة وتحقيق االمتياز وااللتزام الحكومي وذلك لكافة فروع الشركة. 
)ولمزيد من التفاصيل عن التراخيص التي استخرجتها الشركة لمزاولة أنشطتها عبر فروعها، الرجاء االطالع على الفقرة 
الفرعية 7-3 »الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

نموذج مبيعات الشركة 3-5

تقوم الشركة ببيع منتجاتها من خالل فروعها المتواجدة في مختلف مناطق المملكة حيث شكلت ما نسبته )69%( من مبيعات الشركة للفترة 
المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، فيما شكلت مبيعات القنوات اإللكترونية )تطبيقات التوصيل( )31%( من مبيعات الشركة للفترة ذاتها، 
وشكلت مبيعات الشركة من خالل فروعها ما نسبته )48%( من مبيعات الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م، فيما شكلت 
مبيعات القنوات اإللكترونية )تطبيقات التوصيل( )52%( من مبيعات الشركة للفترة ذاتها، في حين شكلت مبيعات الشركة من خالل فروعها 
ما نسبته )47%( من مبيعات الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022م، فيما شكلت مبيعات القنوات اإللكترونية )تطبيقات التوصيل( 

)53%( من مبيعات الشركة للفترة ذاتها.

نظرا لطبيعة عمل الشركة تعتمد الشركة في بيع وتسويق منتجاتها على تطبيقات التوصيل مثل: جاهز، هنقرستيشن، تويو، مرسول، كريم، 
غوام، واصل. ويوضح الجدول التالي نسبة مبيعات الشركة من فروعها والقنوات اإللكترونية )تطبيقات التوصيل( للفترات المنتهية في 31 

ديسمبر 2020م و31 ديسمبر2021م و30 يونيو 2022م:

توزيع مبيعات الشركة(: 5الجدول رقم )

30 يونيو 2022م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م

47%48%69%نسبة المبيعات من فروع الشركة

53%52%31%نسبة المبيعات من القنوات اإللكترونية )تطبيقات التوصيل(
المصدر: الشركة
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العالقات مع كبار الموردين 3-6

بلغت مشتريات الشركة من أكبر عشرة موردين في العام 2020م ما قيمته 19.9 مليون ريال سعودي وقد شكلت هذه القيمة ما نسبته %42 
من إجمالي تكلفة المبيعات لعام 2020م وفي العام 2021م ما قيمته 21.1 مليون ريال سعودي وقد شكلت هذه القيمة ما نسبته 33% من 
إجمالي تكلفة المبيعات لعام 2021م، وكما في 30 يونيو 2021م بلغت مشتريات الشركة من أكبر عشرة موردين ما قيمته 10.6 مليون ريال 
سعودي وبنسبة بلغت 38% من إجمالي تكلفة المبيعات خالل الفترة وفي 30 يونيو 2022م بلغت مشتريات الشركة من أكبر عشرة موردين 
ما قيمته 10.4 مليون ريال سعودي وبنسبة بلغت 27% من إجمالي تكلفة المبيعات خالل الفترة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل مشتريات 

الشركة من كبار الموردين:

قائمة ألكبر موردي الشركة(: 6الجدول رقم )

الموردين

30 يونيو 2022م30 يونيو 2021م31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م

المشتريات
)ريال سعودي(

النسبة إلى 
إجمالي 
تكلفة 

المبيعات

المشتريات
)ريال سعودي(

النسبة إلى 
إجمالي 
تكلفة 

المبيعات

المشتريات
)ريال سعودي(

النسبة إلى 
إجمالي 
تكلفة 

المبيعات

المشتريات
)ريال سعودي(

النسبة إلى 
إجمالي 
تكلفة 

المبيعات

7%82,631,159%82,247,839%94,974,274%4,528,074شركة بيبسي
Mc Cai Foods765,813%25,027,076%82,566,674%92,632,474%7

4%51,462,013%61,279,170%13,565,078%505,090مصنع فريشلي فروزن فود
)Al Yasra )Logistic11,136,886%231,902,397%3925,389%3743,757%2

The Gulf Gourmet Group--1,692,650%31,205,970%4--
Gulf West337,950%1-%0162,485%11,084,403%3

Orient Provision569,984%1921,807%1443,209%2609,124%2
Del Monty681,881%1957,557%2422,341%2601,054%2

Alebtkar PAcking--832,484%1166,056%1616,715%2
Diyafah1,384,627%31,232,663%21,177,363%4-%0

إجمالي المشتريات من 
27%3810,380,699%3310,596,٤96%٤221,105,986%19,910,305كبار الموردين

المصدر: الشركة

المنتجات الرئيسية للشركة  3-7

تعمل شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة منذ تأسيسها على تطوير منتجاتها وتمييزها عن منتجات السوق من حيث االلتزام بتقديم 
منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، وفيما يلي جدول يوضح أهم منتجات الشركة وأسعارها التقريبية:

أهم منتجات الشركة وأسعارها التقريبية (: 7الجدول رقم )

ساندوتش كرسبي تشيكنتشيكن شيكر ساندويتش سوبر رمان لحمساندويتش ذا كراون )دبل(المنتج

وصف المنتج

دبل كراون برجر من األصناف 
األكثر مبيعا لدى الشركة. )يتكون 

هذا الصنف من قطعتين لحم 
األنجوس األمريكي وقطعتين من 

جبنة تشيدر األمريكية والخس 
الطازج ومخلل وصوص ذا كراون 

الخاصة( 

يتكون هذا الساندويتش من 
قطعة لحم )اللحم من اإلنتاج 

المحلي( مع الجبنة الدايت 
وصوص المايونيز وحبات 

الرمان والجرجير الطازجة 

هو عبارة عن صحن من 
البطاطس يعلوه ثالثة قطع 
من أصابع الدجاج المقلية 
المقطعة ويعلوها صوص 

السلطان الخاصة 

يتكون هذا الساندويتش من 
صدر دجاج مقلي ومقرمش 

وجبنة التشيدر األمريكية 
والخس الطازج وصوص 

المايونيز 

سعر المنتج
16 ريال سعودي18 ريال سعودي20 ريال سعودي22 ريال سعوديللطلبات الداخلية والخارجية

18 ريال سعودي18 ريال سعودي22 ريال سعودي24 ريال سعوديسعر المنتج لتطبيقات التوصيل
المصدر: الشركة
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كما تعمل الشركة على نقل المطبخ المركزي إلى أحد المواقع تحت هيئة مدن بما يتماشى مع خطة التوسع. كما وبدأت الشركة في إجراءات 
تأسيس مخبز خاص بأيدي عاملة سعودية إلنتاج الخبز بهدف توريده إلى فروع الشركة وليشكل مصدر دخل إضافي للشركة، ومن المتوقع 

االنتهاء من تجهيز المخبز في يناير 2023م.

رؤية الشركة 3-8

تسعى الشركة أن تكون العباً رئيسياً في سوق الوجبات السريعة في المنطقة وأن تصبح عالمتها التجارية ضمن أبرز العالمات التجارية في 
سوق الوجبات السريعة وأجودها وأكثرها انتشاراً محلياً ودولياً.

رسالة الشركة 3-9

السعي واالرتقاء بالعالمة التجارية المميزة والفريدة في مجال سوق األغذية والمطاعم.

استراتيجية الشركة 3-10

ترتكز الشركة في استراتيجيتها على )9( أساسات رئيسية وتشمل: 

أواًل: التوسع والنمو لتغطية أغلب مناطق المملكة وزيادة الحصة السوقية للشركة في السوق المحلي. 	
ثانيًا: االبتكار والتطوير بقائمة الطعام بما يتماشى مع سلوك المستهلك. 	
ثالثًا: زيادة قاعدة العمالء وتقديم خدمة عمالء متميزة.  	
رابعًا: منح االمتياز التجاري للعالمة التجارية محليا ودولياّ. 	
عائد  	 أعلى  وتحقيق  الجغرافي  والتوسع  االنتشار  سرعة  تحقيق  بهدف  أقل  وتكاليف  بمساحات  فروع  افتتاح  خامسًا: 

استثماري ممكن.
سادسًا: تعزيز مركز الشركة الريادي في السوق من خالل البدء في إنشاء عالمات تجارية جديدة.  	
سابعًا: االستحواذ بشكل جزئي أو كامل على شركات قائمة في السوق المحلي.  	
ثامنًا: االستخدام األمثل لعدد الموظفين. 	
تاسعًا: تعزيز العالقات مع أصحاب المصلحة والحفاظ عليها وذلك يتضمن المساهمين والبنوك والمديرين والموظفين  	

والعمالء والموردين والمجتمع.

قيم الشركة 3-11

تطبق الشركة استراتيجية طموحة للتوسع، خالل تطبيق استراتيجياتها، تسعى الشركة بأن تشارك الجميع في االهتمام بقيمها، لذا فإننا 
نحرص على: 

التركيز على العميل: عمالؤنا هم سبب نجاحنا، ونحن ملتزمون باالستماع لهم واالستجابة لكل احتياجاتهم ورغباتهم بشكل  	
إيجابي )خدمة العميل بأفضل صورة ممكنة(.

الشعور بالملكية: لدينا إدارة موارد بشرية محترفة ومميزة؛ حيث تساعد هذه اإلدارة كل عضو ينتمي إلى أسرة سلطان  	
دي اليت برجر بالشعور بروح االنتماء إلى المنظمة، وبالتالي الشعور بملكية المكان الذي وضع فيه؛ مما يساهم في تطوير 

الحس العالي من المسؤولية. 
روح الفريق: نؤمن بالعمل بروح الفريق لزيادة جودة أعمالنا. 	
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نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة  3-12

المزايا التنافسية

تركز سلطان دياليت برجر على تقديم منتجاتها بجودة عالية وباستخدام مكونات طازجة وذات جودة ممتازة؛ وذلك مكنها من تطوير مفهوم 
تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية وبالتالي تعزيز مكانة الشركة في السوق. كما تهدف الشركة ألن تكون الخيار األول ألكبر 

شريحة ممكنة من العمالء من خالل التوسع في منافذ بيع جديدة )على سبيل المثال المطابخ السحابية واألسواق التجارية(.

نقاط القوة

قوة العالمة التجارية؛ حيث إننا عالمة سعودية رائدة بالسوق المحلي. 	
منافذ بيع متنوعة. 	
أسعار تنافسية. 	
تطوير وابتكار منتجاتنا. 	
فرق عمل احترافية وعالية الكفاءة. 	

البرنامج التدريبي والتطويري للشركة 3-13

أمن وسالمة  تدريب محدثة خاصة في مجالي  برامج  بتدريب وتطوير جميع موظفيها ومنسوبيها من خالل  الشركة بشكل مستمر  تقوم 
األطعمة وخدمة العمالء وذلك بهدف اكتساب المهارات وتحسين المخرجات في مختلف أقسام الشركة. كما تحرص الشركة على تنمية 
المهارات الوظيفية وإقامة ورش العمل والدورات لمنسوبي اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة. إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة في العمل على 
توطين قطاع التشغيل وتمكين الكوادر الوطنية الكتساب الخبرة والمعرفة ليصبحوا مؤهلين للوصل إلى المناصب اإلدارية والقيادية من خالل 
برنامج تدريبي ممنهج لكل مسمى وظيفي يحصل فيها الموظف على التوجيه والتدريب والتقييم واكتساب المهارات العملية واإلدارية وهذا 

طبقا ألهداف ورؤية الشركة. 

سياسة األبحاث والتطوير 3-14

والتطويــر علــى عمل دراسات استقصائية وأبحاث دقيقة قدر اإلمكان لمعرفة وفهم سلوك  الشركة فيما يخص مجالي األبحــاث  تركــز 
إلــى العمل على تطويـر منتجات الشركة بهدف رفـع جـودة  العمالء وذلك من خالل إجراء استطالعات ميدانية ورقمية، ذلك باإلضافــة 
فريــق  خــالل  مــن  ذلــك  عمــل  ويتــم  ممكنة،  صورة  وأسرع  بأفضل  وخدمـتهم  العمالء  احتياجات  تلبي  جديدة  أصناف  وإضافة  المنتــج 
متخصص من قسم التسويق مــع االستعانة بمستشارين مختصين عند الحاجة لذلك. ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة 

بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.

انقطاعات في األعمال 3-15

ال يوجد انقطاعات في أعمال الشركة يمكن أن تؤثر أو أن يكون قد أثر تأثيراً ملحوظا في الوضع المالي للشركة خالل فترة اإلثني عشرة 
)12( شهراً األخيرة.



جدول
المحتويـات

33

األشخاص العاملين لدى الشركة 3-16

كما في 30 يونيو 2022م، بلغ عدد موظفي الشركة )357( موظف منهم )91( موظف سعودي و)266( موظف غير سعودي، وبنسبة سعودة 
قدرها حوالي )25.49%(. وتندرج الشركة في الوقت الحالي تحت النطاق »أحضر مرتفع« من برنامج نطاقات للسعودة. 

يوضح الجدول أدناه أعداد العاملين بالشركة )موزعة حسب فئات النشاط الرئيسة ونسبة السعودة(.

أعداد العاملين في الشركة خالل األعوام 2020م، 2021م وحتى 30 يونيو 2022م(: 8الجدول رقم )

30 يونيو 2022م 2021م 2020م البيان  البيان

15 9 5 اإلدارة 

العاملون السعوديون 

- - - قسم العمليات

- - - قسم الصيانة

- - - قسم المستودعات 

76 43 30 العمليات والفروع 

91 52 35 إجمالي العاملون السعوديون
18 16 10 اإلدارة 

العاملون غير السعوديين

2 2 1 قسم العمليات

5 4 4 قسم الصيانة

6 5 4 قسم المستودعات 

235 177 123 العمليات والفروع 

266 20٤ 1٤2 إجمالي العاملين غير السعوديين 
33 25 15 اإلدارة 

جميع العاملين 

311 220 153 قسم العمليات

2 2 1 قسم الصيانة

5 4 4 قسم المستودعات 

6 5 4 العمليات والفروع 

357 256 177 إجمالي العاملون بالكامل 

%25.٤9 %20.30 %19.77 نسبة السعوديين 
المصدر: الشركة

وقد انخفض عدد موظفي الشركة بالنسبة لسنة 2019م بسبب جائحة كورونا وعدم افتتاح فروع جديدة خالل تلك الفترة.

إقرار عدم وجود نية لتغيير طبيعة النشاط 3-17

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة.

ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ نشر هذه النشرة.
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4  
هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة

هيكل ملكية في الشركة قبل وبعد الطرح 4-1

فيما يلي جدول يبين ملكية الشركة قبل وبعد الطرح: 

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح (: 9الجدول رقم )

بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسمية عدد األسهم
القيمة االسمية عدد األسهمالنسبة)ريال سعودي( 

النسبة)ريال سعودي( 

16%30512,0005,120,000%960,0009,600,000رندة حامد صدقه النجيمي
24%30768,0007,680,000%960,0009,600,000شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة

40%401,280,00012,800,000%1,280,00012,800,000عارف قايد علي المصباحي
20%640,0006,400,000---الجمهور 

100%1003,200,00032,000,000%3,200,00032,000,000اإلجمالي
المصدر: الشركة

الهيكل التنظيمي اإلداري للشركة  4-2

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة )5( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث )3( 
سنوات. وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركة لتحقيق مصالح المساهمين، وحيث أن الئحة حوكمة الشركات 
تعتبر استرشادية وليست إلزامية، فإن الشركة لم تعتمد الئحة حوكمة داخلية حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه. الجدير بالذكر أن الشركة 

ملتزمة بأحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسي.

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الحالي للشركة:

الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة 

اجلمعية العمومية

جلنة املراجعة

مجلس اإلدارة

اإلدارة العليا

جلنة الترشيحات واملكافآت

قسم اجلودة والتدريب

قسم املوارد البشريةقسم تقنية املعلومات

قسم املاليةقسم التسويققسم إدارة املشاريع والصيانة

قسم التشغيل قسم سالسل اإلمداد
واخلدمات اللوجستية

المصدر: الشركة
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أعضاء مجلس إدارة الشركة 4-3

عينت الجمعية التحويلية المنعقدة بتاريخ 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م( أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ثالث )3( سنوات تبدأ 
من تاريخ الجمعية التحويلية، وتم تعيين السادة التالية أسماؤهم وهم:

أعضاء مجلس اإلدارة(: 10الجدول رقم )

تاريخ العضويةالعمرالجنسيةالصفةالمنصباالسم

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
غير المباشرة

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

رئيس مجلس عارف قايد علي المصباحي
إدارة الشركة*

غير تنفيذي-غير 
--40%40%2021/11/22م59سعوديمستقل

صدقي حامد صدقه النجيمي
نائب رئيس 
مجلس إدارة 

الشركة**

غير تنفيذي- 
----2021/11/22م62سعوديمستقل

عضو مجلس ابراهيم عبداهلل راشد الحديثي
إدارة الشركة

غير تنفيذي-غير 
-0.3%--2021/11/22م62سعوديمستقل

عضو مجلس فارس هاني جمال التركي
إدارة الشركة

غير تنفيذي- 
----2021/11/22م43سعوديمستقل

عضو مجلس بدر حسن محمد العثمان
إدارة الشركة

غير تنفيذي-
----2021/11/22م41سعوديمستقل

أمين سر مجلس اإلدارة

أمين سر مجلس سحر محمد أحمد الغامدي
---2022/10/16م30سعودية-اإلدارة 

* تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة للشركة بتاريخ 2021/11/23م.

** تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة للشركة بتاريخ 2021/11/23م.

*** يملك عضو مجلس اإلدارة ابراهيم عبداهلل راشد الحديثي بطريقة غير مباشرة ما نسبته )1%( من رأس مال شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة والتي تمتلك ما نسبته )%30( 
من رأس مال الشركة.

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات، والصالحيات الممنوحة لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي بموجب النظام األساس للشركة، فيما يلي ملخص ألبرز صالحياتهم:

أعضاء مجلس اإلدارة

الموافقة على تأسيس الشركات التابعة وفتح فروع للشركة والدخول في شركات قائمة أو االستحواذ عليها أو إغالق أي من فروع . 1
الشركة.

طلب القروض والتسهيالت.. 2
وضع القواعد التي تضبط ممارسة الشركة ألعمالها وتحدد سياستها في كل مجاالت عملها، ومراقبة تطبيق هذه القواعد والقيام . 3

بجميع األمور التي تقع ضمن أهدافها. 
التوقيع على كافة العقود واالتفاقيات نيابة عن الشركة.. 4
تشكيل اللجان حسب حاجة الشركة.. 5
اعتماد اللوائح الداخلية.. 6
تعيين أمين السر.. 7
بيع أو رهن عقارات الشركة وأصولها بعد موافقة الجمعية العامة العادية، ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في النظام األساس . 8

الشركة. 



جدول
المحتويـات

36

الرئيس والنائب 

يختص رئيس المجلس أو نائبه بدعوة المجلس إلى االجتماع ويرأس اجتماعات الجمعيات العامة ومجلس اإلدارة، ويقوم الرئيس . 1
ونائب الرئيس في حال غياب الرئيس بكافة المهام األخرى التي يعهد إليه بها المجلس.

والغير، . 2 التحكيم  وهيئات  القضائية  الجهات  أمام  الشركة  بتمثيل  الرئيس  غياب  حال  في  الرئيس  ونائب  المجلس  رئيس  يختص 
باإلضافة إلى تمثيل الشركة أمام كافة الوزارات والهيئات الحكومية.

الرئيس التنفيذي

التوقيع على كافة العقود نيابة عن الشركة )العقود المصرفية، الوكاالت البيع وغيرها من العقود التي تم الموافقة عليها من مجلس . 1
اإلدارة. 

تعيين الموظفين أو المدراء أو رؤساء األقسام وغيرهم من موظفي الشركة أو في الشركات التابعة أو غيرها من الشركات التي . 2
تنشئها الشركة وتدخل شريكة فيها وذلك بمختلف مسمياتهم ودرجاتهم وتحديد مناصبهم وأجورهم ومنحهم الصالحيات الالزمة 

أو عزلهم دون اإلخالل بحقوقهم.
القيام أو ممارسة أي أعمال أو صالحيات أخرى يتم منحها إليه من قبل مجلس اإلدارة. . 3

أمين سر المجلس

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته . 1
وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء أعضاء المجلس الحاضرين 

والتحفظات التي أبدوها على أي قرارات إن وجدت، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس.. 2
تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية . 3

يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع. 
التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.. 4
تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ بمدة كافية.. 5
عرض مسودات المحاضر على أعضاء المجلس إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.. 6
التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق . 7

المتعلقة بالشركة.
التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.. 8
تنظيم إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 9

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:

السيرة الذاتية لـ عارف قايد علي المصباحي(: 11الجدول رقم )

عارف قايد علي المصباحي

59العمر

سعوديالجنسية

رئيس مجلس اإلدارة المنصب

بكالوريوس علوم سياسية من جامعة الملك عبدالعزيزالمؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 

إداري في قسم الشؤون اإلدارية لشركة الزيت العربية السعودية أرامكو من عام 1990م إلى 2003م- 
مؤسس ومدير عام شركة غذاء السلطان من عام 2004م إلى 2020م - 
عضو مجلس إدارة شركة أصول المستديمة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إدارة الممتلكات، من عام 2019م - 

وحتى اآلن.
المصدر: الشركة



جدول
المحتويـات

37

السيرة الذاتية لـ صدقي حامد صدقه النجيمي(: 12الجدول رقم )

صدقي حامد صدقه النجيمي

62العمر

سعوديالجنسية

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

بكالوريوس في العلوم من كلية متروبوليتان ستيت، دنفر - كولورادو، الواليات المتحدة األميركية.المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 

مؤسس ورئيس تنفيذي لمغسلة شاتو، وهي مؤسسة فردية تعمل في مجال المغاسل، من 2020م وحتى اآلن.- 
مؤسس ورئيس تنفيذي لباكرات للمأكوالت البحرية، وهي مؤسسة فردية تعمل في مجال األطعمة، من عام 2020م وحتى اآلن. - 
مؤسس ورئيس تنفيذي لوكالة برايت لإلعالن، وهي مؤسسة فردية تعمل في التسويق واإلعالن، من عام 2021م وحتى اآلن. - 
مصرفي خاص كبير، المصرفية الخاصة، لدى مجموعة سامبا المالية، خالل الفترة من أبريل 2019م إلى مارس 2020م. - 
مدير فروع المنطقة الغربية، لدى مجموعة سامبا المالية من عام 2007م إلى 2019م.- 
مدير فروع المنطقة الغربية عن بعد لدى مجموعة سامبا المالية من عام 2001م إلى 2007م.- 
مدير فرع لدى مجموعة سامبا المالية من عام 1992 إلى 2001م. - 
مسؤول التسويق لدى مجموعة سامبا المالية من عام 1988 إلى 1992م.- 
مساعد إداري، لدى مجموعة سامبا المالية من عام 1987 إلى 1988م.- 

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ فارس هاني جمال التركي (: 13الجدول رقم )

فارس هاني جمال التركي

43العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارة المنصب 

ماجستير إدارة أعمال من جامعة ماري كوين، المملكة المتحدةالمؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 

رئيس تنفيذي لشركة فطور فارس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة، من عام 2013م إلى اآلن.- 
عضو مجلس إدارة شركة غصن الياسمين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال توفير األغذية والمشروبات، من - 

عام 2021م وحتى اآلن.
عضو مجلس إدارة جمعية انجاب الصحية، وهي جمعية خيرية تساهم في مساعدة المتأخرين في اإلنجاب، من عام 2020م وحتى - 

اآلن.
عضو مجلس إدارة االتحاد السعودي للرياضة للجميع، وهي جهة رسمية تابعة لوزارة الرياضة تعنى بتطوير الرياضات المجتمعية، - 

من عام 2019م وحتى اآلن.
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ بدر حسن محمد العثمان(: 1٤الجدول رقم )

بدر حسن محمد العثمان

41العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارة المنصب 

ماجستير في إدارة المشاريع من جامعة كوينزالند للتكنولوجيا، بريسبان، أستراليا.المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 

الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة مشاريع األرجان، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال التطوير العقاري، من عام 2017م - 
حتى اآلن. 

المجمعات -  تطوير  تعمل في مجال  ذات مسؤولية محدودة،  العربية لالستثمار، وهي شركة  وابل  التنفيذي لشركة  الرئيس  نائب 
التجارية، من عام 2016م إلى عام 2017م.

عضو مجلس إدارة شركة الرائدة القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال وكاالت السيارات، من عام 2021م وحتى - 
اآلن. 

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ ابراهيم عبداهلل راشد الحديثي (: 15الجدول رقم )

ابراهيم عبداهلل راشد الحديثي

62العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارة المنصب

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعودالمؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 

الرئيس التنفيذي لشركة الشرق األوسط لالستثمار المالي، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال المصرفية االستثمارية، - 
من عام 2019م وحتى اآلن. 

العضو المنتدب لشركة الشرق األوسط لالستثمار المالي، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال المصرفية االستثمارية، من - 
عام 2009م إلى 2019م.

عضو مجلس إدارة شركة البصر للخدمات الطبية، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال الطبي، من عام 2017م وحتى اآلن.- 
عضو مجلس إدارة شركة ميراس القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال الطبي، من عام 2019م وحتى اآلن.- 
عضو مجلس إدارة شركة األندية الرياضية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الرياضة، من عام 2017م وحتى - 

اآلن.
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لألعالف، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال الزراعي، من عام 2022م وحتى اآلن.- 

المصدر: الشركة

اإلدارة التنفيذية  4-4

اإلدارة التنفيذية للشركة (: 16الجدول رقم )

الملكية غير المباشرةالملكية المباشرةالجنسيةتاريخ التعيينالمنصبالعمراالسم

--سعودي2021/12/22مالرئيس التنفيذي23ماجد عارف قايد المصباحي

--مصري2022/01/01ممدير عام40أحمد اسماعيل الخطيب

--مصري2022/09/01ممدير اإلدارة المالية47عمرو سمير عبدالرازق عبدالمطلب

--مصري2022/01/01ممدير التشغيل41تامر حمدي

--سعودية2021/10/06ممديرة الموارد البشرية30سحر محمد أحمد الغامدي
----إدارة المراجعة الداخلية*-شاغر*

المصدر: الشركة
*سيتم إنشاء إدارة مراجعة داخلية للشركة وتعيين مدير لها خالل الربع األول من العام 2023م 

وفيما يلي نبذة عن السير الذاتية لإلدارة التنفيذية للشركة:

السيرة الذاتية لـماجد عارف قايد المصباحي(: 17الجدول رقم )

ماجد عارف قايد المصباحي

23العمر

سعوديالجنسية

بكالوريوس تسويق، جامعة الملك عبدالعزيز، 2021مالمؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 

رئيس تنفيذي لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة منذ فبراير 2022م وحتى اآلن.- 
مدير عام لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة خالل الفترة من يونيو 2020م إلى فبراير 2022م.- 
مدير تطوير أعمال في شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة خالل الفترة من ديسمبر 2018م إلى يونيو 2020م.- 
أخصائي تسويق في شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة من يونيو 2017م إلى ديسمبر 2018م.- 

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية ألحمد اسماعيل الخطيب(: 18الجدول رقم )

أحمد اسماعيل الخطيب

40العمر

مصريالجنسية

المؤهالت العلمية 
ماجستير في إدارة األعمال، األكاديمية السويسرية إلدارة األعمال، سويسرا، 2021م.- 
ماجستير في إدارة األعمال، كلية التجارة الدولية الدنمارك، 2020م.- 
بكالوريوس فنون ومحاضرات قسم اللغة الفرنسية، جامعة المنوفية مصر، 2003م.- 

الخبرات العملية 

مدير عام لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة خالل الفترة من فبراير 2022م حتى اآلن.- 
مدير التشغيل لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة من يناير 2021م إلى يناير 2022م.- 
مدير التشغيل لشركة الوجبات السريعة )البيك( خالل الفترة من يوليو 2018م إلى ديسمبر 2020م.- 
مدير منطقة بالمنطقة الوسطى لشركة أمريكانا )كنتاكي( خالل الفترة من ابريل 2013م إلى يونيو 2018م.- 
مساعد مدير تدريب وموارد بشرية في شركة أمريكانا خالل الفترة من فبراير 2010م إلى ابريل 2013م.- 

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لعمرو سمير عبدالرازق عبدالمطلب(: 19الجدول رقم )

عمرو سمير عبدالرازق عبدالمطلب

47العمر

مصريالجنسية

بكالوريوس تجارة، جامعة طنطا، جمهورية مصر العربية، 1999م.- المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 

 مدير اإلدارة المالية لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة، منذ 2022م وحتى اآلن.- 
 مدير مالى لشركة روافد الحقول للوجبات السريعة، من 2021م إلى 2022م.- 
مساعد مدير مالي للشركة األهلية للصناعات الغذائية )امريكانا(، المملكة العربية السعودية، من 2010م الى 2020م- 
مساعد رئيس قسم للشركة األهلية للصناعات الغذائية )امريكانا(، المملكة العربية السعودية، من 2007م الى 2010م- 
محاسب اول بشركه بريستول مايرز، جمهورية مصر العربية، من 2002م الى 2006م- 
محاسب شركة انزا زادن، المملكة االردنية الهاشمية، من 2000م الى 2002م- 

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لتامر حمدي(: 20الجدول رقم )

تامر حمدي 

41العمر

مصريالجنسية

بكالوريوس جامعة حلوان تجاره وإدارة األعمال، 2002مالمؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 

مدير التشغيل لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة منذ فبراير 2022م وحتى اآلن.- 
مدير إقليمي لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة، خالل الفترة من فبراير 2021م إلى فبراير 2022م.- 
مدير إقليمي لشركة وحدة الغذاء )مطاعم جان برجر( خالل الفترة من نوفمبر 2019م إلى فبراير 2021م.- 
مدير إقليمي لشركة األولى للخدمات الغذائية )مطاعم برجر كينج(، جمهوريه مصر العربية، خالل الفترة من يناير 2015م إلى - 

2019م.
مدير مجموعه لشركة األولى للخدمات الغذائية )مطاعم برجر كينج(، جمهوريه مصر العربية خالل الفترة من مايو 2011م إلى - 

يناير 2015م.
مدير مطعم لشركة األولى للخدمات الغذائية )مطاعم برجر كينج(، جمهوريه مصر العربية، خالل الفترة من أغسطس 2008م - 

إلى مايو 2011م.
مدير مطعم لشركة أمريكانا )كنتاكي(، المملكة العربية السعودية، خالل الفترة من مايو 2004م إلى أغسطس 2008م.- 

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لسحر محمد أحمد الغامدي(: 21الجدول رقم )

سحر محمد أحمد الغامدي 

30العمر

سعوديةالجنسية

المؤهالت العلمية 
ماجستير إدارة الموارد البشرية، جامعة جدة، 2020م.- 
معهد ليمريك للغات، أيرلندا، 2016م.- 
بكالوريوس موارد بشرية، جامعة الملك عبدالعزيز، 2013م.- 

الخبرات العملية 

مدير الموارد البشرية لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة، منذ 2020م وحتى اآلن.- 
أخصائي موارد بشرية، شركة التوكيالت الحديثة للمقاوالت، خالل الفترة من مايو 2013م إلى أبريل 2014م.- 
مسؤول خدمة عمالء لدى شركة بيت الكهرباء، خالل الفترة من يناير 2013م إلى مايو 2013م.- 
مساعد إداري، لدى مجموعة زاد العالمية للمقاوالت، خالل الفترة من يناير 2009م إلى يناير 2012م.- 

المصدر: الشركة

لجان مجلس اإلدارة 4-5

لدى الشركة لجنتان منبثقتان عن مجلس اإلدارة وتتولى مسؤولياتها وتتبع في عملها إليه تتمثل في كال من لجنة الترشيحات والمكافآت 
ولجنة المراجعة. 

وفيما يلي ملخص لمهام اللجان ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة.

لجنة الترشيحات والمكافآت 4-5-1

تكوين اللجنة: 

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء تم تعيينها من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 1443/05/10هـ )الموافق 2022/01/13م(، وذلك لمدة 
ثالثة )3( سنوات.

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت: 

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي: 

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  	
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقأ للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح  	

أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة. 
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.  	
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.  	
المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخيرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.  	
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات التي يمكن إجراؤها.  	
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس  	

إدارة شركة أخرى. 
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين، واألعضاء غير التنفيذيين، واألعضاء المستقلين، وكبار التنفيذيين.  	
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.  	
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 	
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تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص المكافآت ما يلي: 

إعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة العادية، على  	
أن تشمل هذه السياسة ما يلي: 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. . 1
مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة. . 2
مكافآت اإلدارة التنفيذية. . 3

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.  	
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها. 	
التوصية لمجلس اإلدارة وفقا للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي: 	

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. . 1
مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. . 2
مكافآت كبار التنفيذيين.. 3

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء الموضحين في الجدول التالي: 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت(: 22الجدول رقم )

العمرالجنسيةالمنصباالسم
نسبة الملكية غير المباشرةنسبة الملكية المباشرة

تاريخ العضوية
بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

2022/01/13م39سعوديرئيس اللجنةأحمد خان الهاشمي
2022/01/13م--40%40%59سعوديعضو اللجنةعارف قايد علي المصباحي

2022/01/13م----43سعوديعضو اللجنةفارس هاني جمال التركي
المصدر: الشركة

وفيما يلي السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

السير الذاتية لـ أحمد خان الهاشمي(: 23الجدول رقم )

أحمد خان الهاشمي

39العمر
سعوديالجنسية

المؤهالت العلمية 
دكتوراه في الهندسة الميكانيكية - جامعة بوردو - فرنسا- من عام 2011م حتى عام 2014م.- 
ماجستير في الهندسة )األجواء والراحة في العمارة والعمران( من عام 2008م حتى عام 2010م.- 
بكالوريوس في الهندسة المعمارية - جامعة الملك عبدالعزيز - جدة من عام 2001م حتى عام 2006م. - 

الخبرات العملية 

وكيل كلية العمارة والتخطيط للتطوير مستشار تحت الطلب بالهيئة الملكية بالعال من فبراير 2021م. - 
عميد كلية الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز - أستاذ جامعي مساعد من عام 2017م حتى تاريخه.- 
مهندس - شريك- بولي ريتمك للهندسة - فرنسا من عام 2008م حتى تاريخه.- 
عضو في مركز أبحاث GRECCAU انساب - بوردو - فرنسا من عام 2011م حتى تاريخه.- 
مدرس مساعد في جامعة الملك عبد العزيز من عام 2007م حتى عام 2008م.- 
مستشار الهيئة الملكية للعال )مستشار عند الطلب( من عام 2011م حتى تاريخه.- 
مستشار في شركة اينوفيتور كونسلتنغ انجينير - جدة من عام 2012م حتى عام 2015م.- 
مهندس - شريك في شركة ركا ديزاين اركيتكتس )جدة والقاهرة( من عام 2006م حتى عام 2012م.- 

عضوية مجالس اإلدارة في 
ال يوجد شركات أخرى 

المصدر: الشركة
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وقد وردت السير الذاتية لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت عارف قايد علي المصباحي في الجدول رقم )11( والسيرة الذاتية لعضو لجنة 
الترشيحات والمكافآت فارس هاني جمال التركي في الجدول رقم )13(.

لجنة المراجعة 4-5-2
التزاماً بالمادة )101( من نظام الشركات والمادة )39( من النظام األساسي للشركة، التي تنص على إلزامية تشكيل لجنة مراجعة بقرار 
بتاريخ  العادية  العامة  الجمعية  قبل  من  المراجعة  لجنة  في  أعضاء  ثالثة  تعيين  على  الموافقة  تمت  فقد  العادية،  العامة  الجمعية  من 

1443/05/10هـ )الموافق 2022/01/13م(، لمدة ثالثة )3( سنوات.

مهام لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من 
أعضاء مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق 

مجلس إدارة الشركة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة، وتشمل مهام واختصاصات لجنة المراجعة ما يلي:

أوال: التقارير المالية

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان  	
نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني - بناًء على طلب مجلس إدارة الشركة - فيما إذا كان تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية للشركة عادلة  	
ونموذج عملها  وأدائها  للشركة  المالي  المركز  تقييم  والمستثمرين  للمساهمين  تتيح  التي  المعلومات  وتتضمن  ومفهومة  ومتوازنة 

واستراتيجيتها.
دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. 	
البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. 	
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. 	
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس إدارة الشركة في شأنها. 	

ثانيًا: المراجعة الداخلية

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. 	
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 	
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد  	

الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى لجنة المراجعة تقديم توصيتها 
إلى مجلس إدارة الشركة بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

التوصية لمجلس إدارة الشركة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. 	

ثالثًا: مراجع الحسابات

التحقق من استقاللهم  	 بعد  أدائهم،  أتعابهم وتقييم  الحسابات وعزلهم وتحديد  بترشيح مراجعي  الشركة  إدارة  التوصية لمجلس 
ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

القواعد  	 االعتبار  في  األخذ  مع  المراجعة،  أعمال  فعالية  ومدى  وعدالته،  وموضوعيته  الحسابات  مراجع  استقالل  من  التحقق 
والمعايير ذات العالقة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة،  	
وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. 	
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها. 	
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رابعًا: ضمان االلتزام

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 	
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. 	
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس إدارة  	

الشركة.
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس إدارة الشركة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. 	

أعضاء لجنة المراجعة 

تتكون لجنة المراجعة من األعضاء الموضحين في الجدول التالي: 

أعضاء لجنة المراجعة(: 2٤الجدول رقم )

تاريخ العضويةالعمرالجنسيةالمنصباالسم
نسبة الملكية غير المباشرةنسبة الملكية المباشرة

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

----2022/01/13م57سعوديرئيس اللجنةحمزة جوهرجي

-0.3%--2022/01/13م62سعوديعضو اللجنةإبراهيم عبداهلل راشد الحديثي

----2022/01/13م39سعوديعضو اللجنةأحمد خان الهاشمي 
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة 

السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة حمزة جوهرجي(: 25الجدول رقم )

حمزة جوهرجي

57العمر

سعوديالجنسية

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز, 1987مالمؤهالت العلمية 

الخبرات العملية 
مشرف باإلنابة للمنطقة الوسطى والغربية في شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو( خالل الفترة من نوفمبر 1995م إلى 2020م - 
محاسب أول للخدمات المالية في شركة سامارك خالل الفترة من نوفمبر 1991م إلى نوفمبر 1993م - 

 عضوية مجالس اإلدارة
ال يوجدفي شركات أخرى 

المصدر: الشركة 

وقد وردت السير الذاتية لعضو لجنة المراجعة إبراهيم عبداهلل راشد الحديثي في الجدول رقم )15( والسيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة 
أحمد خان الهاشمي في الجدول رقم )23(.
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5  
توزيع األرباح

تخضع عملية توزيع األرباح إلى قيود معينة وفقاً للنظام األساسي للشركة الصادر والمعتمد بتاريخ 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م(، 
حيث تنص كال من )المادة السابعة واألربعون المتعلقة بتوزيع األرباح، والمادة الثامنة واألربعون المتعلقة باستحقاق األرباح( من الباب السابع 

المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع األرباح من النظام األساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي:

يجنب 10% من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى  	
بلغ االحتياطي المذكور 30% من رأس مال الشركة المدفوع. 

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض  	
أو أغراض معينة. 

للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصالح الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان  	
على المساهمين.

للجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونيها ما يكون قائماً  	
من هذه المؤسسات.

للجمعية العامة العادية بناًء على توصية مجلس اإلدارة توزيع نسبة من صافي األرباح التي من الممكن توزيعها، ويجوز للشركة توزيع  	
أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. 

يستحق المساهم حصته في األرباح وفًقا 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. وتستحق األسهم محل الطرح حصتها 
من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها، هذا وال تقدم الشركة أي ضمانات بتوزيع 

أرباح في المستقبل.

ال تقدم الشركة أي ضمانات بتوزيع األرباح، وكذلك ال تقدم أي ضمان بقيمة هذه األرباح التي يمكن توزيعها خالل أي سنة بعينها، وإنما يعتمد 
ذلك على دخل الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وغيرها من العوامل، بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية 
المتاحة للشركة وحاجتها إلعادة االستثمار واالحتياجات النقدية والمتطلبات الرأسمالية والتوقعات المستقبلية، وكذلك اعتبارات قانونية 

ونظامية أخرى.

توزيعات األرباح خالل الفترة من عام 2020م إلى 30 يونيو 2022م(: 26الجدول رقم )

30 يونيو 2022م2021م2020مآالف الرياالت السعودية

2,36115,2687,146صافي ربح السنة / الفترة

-8,386-األرباح المقررة خالل السنة / الفترة

8,386-8,186توزيعات األرباح المدفوعة خالل السنة / الفترة

0.0%54.9%0.0%نسبة توزيعات األرباح المقررة إلى صافي ربح السنة/الفترة
المصدر: الشركة، القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والقوائم األولية المفحوصة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م.

خالل عام 2020م قامت الشركة بتوزيع أرباح بمبلغ ثمانية ماليين ومائة وخمسة وثمانين ألفاً وسبعمائة وثالثة وأربعين )8,185,743( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة كما في   -
تاريخ 01 يناير 2020م والبالغة ستة وثالثين مليوناً وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفاً وتسعمائة وخمسة وثالثين )36,788,935( ريال سعودي، وذلك بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 

2019/04/28م.
خالل النصف األول من 2022م قامت الشركة بتوزيع أرباح بمبلغ ثمانية ماليين وثالثمائة وستة وثمانين ألف )8,386,000( ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة كما في تاريخ 01 يناير   -
2022م والبالغة اثنا عشر مليون وأربعمائة وستة وستون ألفاً وثالثمائة وأربعة )12,466,304( ريال سعودي، وذلك بموجب قرار الشركاء بتوزيع مبلغ ثمانية ماليين )8,000,000( ريال 

سعودي الصادر بتاريخ 2021/10/18م، وقرار الشركاء بتوزيع مبلغ ثالثمائة وستة وثمانين ألف )386,000( ريال سعودي الصادر بتاريخ 2021/11/20م.
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6  
استخدام متحصالت الطرح

تبلغ القيمة المتوقعة إلجمالي متحصالت الطرح مبلغ ثالثة وخمسون مليوناً وسبعمائة وستون ألف )53,760,000( ريال سعودي، سيدفع 
منها تقريباً حوالي مليونان ومائتان وخمسون ألف )2,250,000( ريال سعودي كمصاريف للطرح. والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير 

االكتتاب والجهات المستلمة ومستشار العناية المهنية القانونية، وتكاليف التسويق والطباعة، مصاريف وتكاليف أخرى متعلقة بالطرح. 

ريال  وخمسمائة وعشرة آالف )51,510,000(  مليوناً  واحد وخمسون  بحوالي  والمقدرة  الطرح  توزيع صافي متحصالت  يتم  هذا وسوف 
سعودي على المساهمين البائعين بحسب قيمة األسهم المباعة من حصته في رأس مال الشركة، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من صافي 

متحصالت الطرح.
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7  
المعلومات القانونية

معلومات الشركة 7-1

تأسيس الشركة 7-1-1
تأسست شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة كمؤسسة فردية تمتلكها رندة حامد صدقة النجيمي وتم قيدها بالسجل التجاري في مدينة 
جدة بموجب شهادة رقم )4030205501( وتاريخ 1431/11/16هـ )الموافق 2010/10/24م( برأس مال قدره مائة ألف )100,000( ريال 
سعودي. وبتاريخ 1438/08/17هـ )الموافق 2017/05/23م( تم تحويلها من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال 
قدره مائة ألف )100,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف )10,000( حصة نقدية وبقيمة قدرها عشرة )10( ريال سعودي للحصة 
الواحدة مدفوعة القيمة بالكامل وتم تعديل هيكل ملكيتها لتصبح مملوكة من قبل رندة حامد صدقه النجيمي )3,000 حصة أي ما نسبته 

30% من رأس مال الشركة( وعارف قايد علي المصباحي )7,000 حصة أي ما نسبته 70% من رأس مال الشركة(.

وبتاريخ 1438/12/28هـ )الموافق 2017/09/19م( قام عارف قايد علي المصباحي بالتنازل عن ثالثة آالف )3,000( حصة من حصصه 
في الشركة )التي تمثل ثالثون )30%( من رأس مال الشركة( لصالح شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة. وبالتالي أصبح رأسمال 
الشركة موزع على الشركاء كالتالي: )1( رندة حامد صدقه النجيمي )تملك عدد 3,000 حصة أي ما نسبته )30%( من رأس مال الشركة( 
و)2( عارف قايد علي المصباحي )يملك عدد 4,000 حصة أي ما نسبته )40%( من رأس مال الشركة( و)3( شركة الفرص الغذائية الخاصة 

الثانية للتجارة )تملك 3,000 حصة أي ما نسبته )30%( من راس مال الشركة(. 

وبتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م( صدر القرار الوزاري رقم )722( بموافقة وزارة التجارة على تحول الشركة من شركة 
ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتمت زيادة رأس مال الشركة من مائة ألف )100,000( ريال سعودي، إلى اثنان وثالثون 
مليون )32,000,000( ريال سعودي، وذلك عن طريق تحويل ماقيمته واحد وثالثون مليون وتسعمائة ألف )31,900,000( ريال سعودي من 
حساب رصيد األرباح المبقاة القائم لدى الشركة إلى حساب رأس مال الشركة مع االحتفاظ بنفس االسم ورقم وتاريخ السجل التجاري 
للمركز الرئيسي وكافة فروعها. بتاريخ 1443/04/25هـ )الموافق 2021/11/30م( تم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بمدينة جدة، 
وتسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم )4030205501( وتاريخ 1431/11/16هـ )الموافق 2010/10/24م( والتي تنتهي صالحيتها 
السريعة )يشمل  الوجبات  أنشطة  التجاري في  السجل  الشركة بحسب  يتمثل نشاط  )الموافق 2022/06/05م(.  بتاريخ 1444/11/16هـ 

محالت البيتزا(. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، حي البساتين، شارع األمير سلطان.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي اثنان وثالثون مليون )32,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين ومائتي ألف )3,200,000( سهم عادي 
مدفوعة القيمة بالكامل قيمة كل سهم عشر )10( ريال سعودي وجميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة وال يعطي أي مساهم أي 
حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم )»المساهم«( أي كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( 
والتصويت فيها، كما تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي تليها 

)فضال راجع قسم رقم )5( »توزيع األرباح« في هذه النشرة(.

كما في تاريخ هذه النشرة فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس مالها هم رندة حامد صدقه النجيمي بنسبة 
ملكية )30%( من رأس مال الشركة وعارف قايد علي المصباحي بنسبة ملكية )40%( من رأس مال الشركة وشركة الفرص الغذائية الخاصة 
الثانية للتجارة بنسبة ملكية )30%( من رأس مال الشركة، )ولمزيد من التفاصيل حول المساهمين، فضال راجع قسم )4-1( »هيكل ملكية 
في الشركة قبل وبعد الطرح« في هذه النشرة(، ويحظــر على المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس مال الشركة 
التصــرف فــي أســهمهم لمــدة اثني عشر )12( شهراً )»فترة الحظر«( مــن تاريــخ بدء تداول أسهم الشركة في الســوق الموازيــة ويجوز لهم 

التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه فترة الحظر دون الحصول على موافقة هيئة السوق المالية )»الهيئة«( المسبقة.
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وكما في تاريخ النشرة قامت الشركة بتسجيل )7( سبعة سجالت تجارية فرعية لدى وزارة التجارة، وفيما يلي ملخص عن شهادات السجل 
التجاري:

السجالت التجارية الفرعية للشركة كما في تاريخ النشرة(: 27الجدول رقم )

الجهة المصدرةتاريخ انتهاء السجل التجاريتاريخ إصدار السجل التجاريرقم السجل التجارياسم السجل التجاري#

 1435/02/20هـ4030261800شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة1
)الموافق2013/12/23م(

 1444/11/29هـ
)الموافق 2023/06/18م(

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري بمدينة جدة

 1441/02/23هـ1010600527شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة2
)الموافق 2019/10/22م(

 1445/02/23هـ 
)الموافق 2023/09/08م(

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري بمدينة 

الرياض

 1443/02/14هـ4701102385شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة3
)الموافق 2021/09/21م(

 1445/02/14هـ 
)الموافق 2023/08/30م(

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري بمدينة 

أملج

 1438/07/16هـ 5900110380شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة4
)الموافق 2017/04/13م(

 1444/11/29هـ
)الموافق 2023/06/18م(

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري بمدينة 

جيزان

 1440/08/17هـ 4650210045شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة5
)الموافق 2019/04/22م(

 1444/08/17هـ
)الموافق 2023/03/09م(

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري بالمدينة 

المنورة

 1441/06/04هـ 5855346699شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة6
)الموافق 2020/01/29م( 

 1444/06/04هـ
)الموافق 2022/12/28م(

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري بمدينة 

خميس مشيط

 1443/04/23هـ 4030443960شركة سطل للوجبات السريعة*7
)الموافق 2021/11/28م(

 1445/04/23هـ
)الموافق 2023/11/07م(

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري بمدينة جدة

المصدر: الشركة
*لم يتم افتتاح الفرع بعد.

اعتادت الشركة على تشغيل مواقعها في المملكة من خالل الفروع القانونية المسجلة لدى الشركة. وفًقا لهذا الهيكل، تم تسجيل معظم 
المواقع التي تديرها الشركة تحت فرع قانوني منفصل برقم سجل تجاري منفصل.

أصدرت وزارة التجارة توجيًها في عام 2018م أشارت فيه إلى أن المواقع التي تعمل تحت نفس الكيان ونفس النشاط وفي نفس المحافظة 
ليست ملزمة بالحصول على شهادات تسجيل تجارية منفصلة. في ضوء توجيهات وزارة التجارة، قررت الشركة إجراء إعادة هيكلة داخلية 
يتم بموجبها تسجيل العديد من المواقع العاملة في نفس المدينة تحت نفس الفرع القانوني )»إعادة الهيكلة«(. بناء على ذلك قامت الشركة 
باالحتفاظ بالسجالت الفرعية المنصوص عنها أعاله والتي ستضم المواقع والعمليات التي تتم في هذه كل من المدن. )ولمزيد من التفاصيل 
حول االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة، )الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 7-4 »االلتزامات المستمرة التي تفرضها 

الجهات الحكومية على الشركة بصفتها »صاحب الترخيص«« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«(.

اسم الشركة 7-1-2
تم قيد الشركة بالسجل التجاري عند تأسيسها تحت االسم التجاري »شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة«. وحتى تاريخ نشر هذه النشرة، 

لم يحدث أي تعديل على االسم التجاري.

أغراض الشركة 7-1-3
وفق شهادة السجل التجاري، يجوز للشركة القيام بأنشطة الوجبات السريعة )يشمل محالت البيتزا(. وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة 
المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة. ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص التي حصلت عليها الشركة، 

الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية 7-3 »الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية« من هذا القسم.

مدة الشركة 7-1-4
نصت المادة )6( من النظام األساسي للشركة على أن تكون مدتها تسعة وتسعون )99( سنة هجرية تبدأ اعتباراً من تاريخ القيد بالسجل 
التجاري كشركة مساهمة ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل. تشير 

بيانات السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في 1534/04/10هـ )الموافق 2113/08/19م(.
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هيكل الملكية 7-1-5

التغييرات التي طرأت على ملكية الشركة  7-1-5-1

فيما يلي نبذة عن التعديالت التي طرأت على ملكية الشركة وفق التسلسل التاريخي منذ تأسيسها وحتى تاريخ نشر هذه النشرة:

تم تأسيسها مؤسسة فردية تملكها رندة حامد صدقة النجيمي وتم قيدها في السجل التجاري بمدينة جدة باسم )غذاء  	
السلطان للوجبات السريعة( بتاريخ 1431/11/16هـ )الموافق 2010/10/24م(. 

بتاريخ1438/08/27هـ )الموافق2017/05/23م( تم تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بمشاركة صاحبة  	
المؤسسة رندة حامد صدقه النجيمي ودخول شريك جديد وهو عارف قايد علي المصباحي، بما لها من حقوق وما عليها 
وتاريخ  واسم  برقم  االحتفاظ  مع  واإلدارية  والفنية  المالية  عناصرها  وجميع  وتراخيص  وتصنيف  وعمالة  التزامات  من 
السجل التجاري للمؤسسة كمركز رئيسي للشركة، كما تم تحويل فروع المؤسسة )وكان عددها في حينه )19( فرع( إلى 
وذلك  للشركة  فروع  إلى  تحويلها  عند  المؤسسة  لفروع  التجارية  السجالت  وتواريخ  بأرقام  االحتفاظ  مع  للشركة  فروع 
بموجب عقد التأسيس المثبت لدى كاتب العدل لدى وزارة التجارة بالرقم )381594265( وتاريخ 1438/11/07هـ )الموافق 
بالرقم )59059( وتاريخ 1438/12/27هـ  التجارة  2017/07/30م( وبموجب شهادة لمن يهمه األمر الصادرة عن وزارة 

)الموافق 2017/09/18م( وفقاً للتفاصيل التالية:

هيكل الملكية كما في تاريخ 1٤38/08/27هـ )الموافق 2017/05/23م( (: 28الجدول رقم )
النسبةاإلجماليقيمة الحصة )ريال(عدد الحصص )نقدية(الشركاء*

30%3,0001030,000رندة حامد صدقة النجيمي

70%7,0001070,000عارف قايد علي المصباحي

100%1,000,000-10,000اإلجمالي
المصدر: عقد تأسيس الشركة 

*يتم استخدام كلمة )مساهم/مساهمين( بدالً من كلمة )شريك/شركاء( في الشركات المساهمة.

في  	 بعض حصصه  عن  بالتنازل  المصباحي  علي  قايد  عارف  قام  2017/09/19م(  )الموافق  1438/12/28هـ  وبتاريخ 
الشركة والبالغ عددها )3,000( حصة، التي تمثل ثالثون )30%( من رأسمال الشركة لصالح شركة الفرص الغذائية الخاصة 
الثانية للتجارة. وبالتالي أصبح رأسمال الشركة موزع على الشركاء كالتالي: )1( رندة حامد صدقه النجيمي )تملك عدد 
ثالثة آالف )3,000( حصة أي ما نسبته 30% من الحصص( و)2( عارف قايد علي المصباحي )يملك عدد أربعة آالف 
)4,000( حصة أي ما نسبته 40% من الحصص( و)3( شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة )تملك عدد ثالثة 

آالف )3,000( حصة أي ما نسبته 30% من الحصص(. وتمت إعادة توزيع الحصص في الشركة وفقاً للتفاصيل التالية:

هيكل الملكية كما في تاريخ 1٤38/12/28هـ )الموافق 2017/09/19م((: 29الجدول رقم )

النسبةاإلجماليقيمة الحصة )ريال(عدد الحصصالشركاء*م

30%3,0001030,000رندة حامد صدقة النجيمي1

40%4,0001040,000عارف قايد علي المصباحي2

30%3,0001030,000شركة الفرص الغذائية الثانية3

100%10,000100,000اإلجمالي

المصدر: قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة
*يتم استخدام كلمة )مساهم/مساهمين( بدالً من كلمة )شريك/شركاء( في الشركات المساهمة.
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وبتاريخ 1443/04/20هـ )الموافق 2021/11/25م( صدر القرار الوزاري رقم )722( بموافقة وزارة التجارة على تحول  	
الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة مع زيادة رأس مال الشركة من مبلغ وقدره مائة ألف 
)100,000( ريال سعودي، إلى مبلغ وقدره اثنان وثالثون مليون )32,000,000( ريال سعودي، وذلك عن طريق تحويل مبلغ 
القائمة في  المبقاة  األرباح  ريال سعودي، من حساب رصيد  ألف )31,900,000(  وقدره واحد وثالثون مليون وتسعمائة 
الرئيسي وكافة  للمركز  التجاري  السجل  وتاريخ  بنفس االسم ورقم  الشركة مع االحتفاظ  إلى حساب رأس مال  الشركة 
فروعها. يقسم رأس مال الشركة البالغ اثنان وثالثون مليون )32,000,000( ريال سعودي إلى ثالثة ماليين ومائتي ألف 
)3,200,000( سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها عشر )10( رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة 
بالكامل، تم توزيعها على ثالثة شركاء بالشكل التالي: )1( رندة حامد صدقه النجيمي )تملك عدد تسعمائة وستين ألف 
)960,000( سهم أي ما نسبته 30% من األسهم( و)2( عارف قايد علي المصباحي )يملك عدد مليون ومائتين وثمانين ألف 
)1,280,000( سهم أي ما نسبته 40% من األسهم( و)3( شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة )تملك عدد تسعمائة 

وستين ألف )960,000( سهم أي ما نسبته 30% من األسهم(. وبالتالي توزيعها ليصبح هيكل الملكية على النحو التالي:

المساهمين الحاليين بالشركة(: 30الجدول رقم )

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهم

16%30512,000%10960,000 رياالترندة حامد صدقه النجيمي

24%30768,000%10960,000 رياالتشركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة

40%401,280,000%101,280,000 رياالتعارف قايد علي المصباحي

20%640,000--10 رياالتالجمهور 
 المصدر: الشركة

فترة حظر تداول األسهم 7-1-5-2

يخضع المساهمين الذين يملكون نسبة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة لفترة حظر )عدم التصرف في أسهمهم( لمدة )12( إثنا عشر شهراً 
من بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ويجوز له التصرف في أسهمه بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة مسبقة من 

الهيئة.

مجلس اإلدارة  7-2

تشكيل المجلس 7-2-1
وفقا لنص المادة )17( من النظام األساسي للشركة، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة )5( أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة 
العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوات، وسيتم تحديد أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية التحويلية. عينت الجمعية 
التأسيسية )التحويلية( المنعقدة بتاريخ 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م( أعضاء أول مجلس إدارة لمدة )3( ثالث سنوات تبدأ من 

تاريخ الجمعية التحويلية التأسيسية وتنتهي في 1446/5/20هـ )الموافق 2024/11/22م( وتم تعيين السادة التالية أسماؤهم وهم:

تفاصيل أعضاء مجلس اإلدارة(: 31الجدول رقم )

تاريخ العمرالجنسيةصفة العضويةالمنصباالسم
العضوية*****

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة****

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

رئيس مجلس إدارة عارف قايد علي المصباحي 
الشركة*

غير تنفيذي-غير 
--40%40%2021/11/22م59سعوديمستقل

نائب رئيس مجلس صدقي حامد صدقه النجيمي
إدارة الشركة**

غير تنفيذي-
----2021/11/22م62سعوديمستقل

إبراهيم عبداهلل راشد 
غير تنفيذي-غير عضوالحديثي

-0.3%--2021/11/22م62سعوديمستقل

غير تنفيذي- عضو فارس هاني جمال التركي
----2021/11/22م43سعوديمستقل
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تاريخ العمرالجنسيةصفة العضويةالمنصباالسم
العضوية*****

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة****

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

غير تنفيذي-عضو بدر حسن محمد العثمان
----2021/11/22م41سعوديمستقل 

أمين سر مجلس اإلدارة

----2022/10/16م30سعوديةسحر محمد أحمد الغامدي
المصدر: الشركة

* تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة للشركة بتاريخ 2021/11/23م.

** تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة للشركة بتاريخ 2021/11/23م.

*** يملك عضو مجلس اإلدارة ابراهيم عبداهلل راشد الحديثي بطريقة غير مباشرة ما نسبته )1%( من رأس مال شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة والتي تمتلك ما نسبته )%30( 
من رأس مال الشركة.

**** النسب تقريبية للملكية المباشرة وغير المباشرة

***** التواريخ الواردة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية للمجلس.

رئيس المجلس ونائب الرئيس  7-2-2
الشركة ملتزمة بالنظام األساسي والئحة الحوكمة لناحية التعيين اإللزامي في هذه المناصب، حيث وافق مجلس إدارة الشركة على المنعقد 
بتاريخ2021/11/23م على تعيين عارف قايد علي المصباحي )غير تنفيذي( رئيساً لمجلس اإلدارة، وتم كذلك تعيين صدقي حامد صدقه 
النجيمي في منصب نائب الرئيس. تم تحديد صالحيات مجلس اإلدارة في المادة )20( من النظام األساسي، كما تم تفصيل صالحيات 

الرئيس ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي وأمين السر في المادة )22( من النظام األساسي.

مكافآت المجلس 7-2-3
يبين نظام الشركة األساسي في المادة )21( طريقة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، على أن تكون في حدود ما نص عليه نظام الشركات 
ولوائحه، باإلضافة إلى صرف بدل حضور وبدل انتقال كما يحدده مجلس اإلدارة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ويشتمل 
تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة )العادية( على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب 
المجلس  بيان ما قبضه أعضاء  المذكور على  التقرير  المزايا؛ كما يتضمن  ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من 
بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية، ويشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد 

الجلسات التي حضرها كل عضو منذ تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
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الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية 7-3

حصلت الشركة )بما في ذلك فروعها( على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد  	
تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات 
الالزمة لمزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك وليس لديها فروع خارج السعودية وال تملك الشركة أية أسهم أو حصص في 

شركات أخرى )سواء داخل السعودية أو بالخارج(. 
توضح الجداول التالية التراخيص والموافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة: 	

التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة (: 32الجدول رقم )

نوع 
الجهة تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضالترخيص

المصدرة

السجل 
التجاري

قيد الشركة في 
سجل الشركات 

التجارية )بمدينة 
جدة(

شركة غذاء السلطان 
للوجبات السريعة 

شركة مساهمة سعودية 
مقفلة

 1431/11/16هـ4030205501
)الموافق2010/10/24م(

 1444/11/16هـ
)الموافق 

2023/06/05م(.

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 

التجاري 
بمدينة جدة

شهادة 
عضوية 

في الغرفة 
التجارية - 
غرفة جدة

التزاماً بأحكام 
نظام السجل 

التجاري 
استخرجت 

الشركة شهادة 
عضوية في 

الدرجة الثانية

شركة غذاء السلطان 
4030205501للوجبات السريعة

1431/11/16هـ
)الموافق2010/10/24م(

 1444/11/16هـ
)الموافق 

2023/06/05م(

الغرفة 
التجارية 
الصناعية 
بمدينة جدة

شهادة 
تسجيل 
عالمة 
تجارية

حفظ حق 
الشركة الحصري 

باستخدام 
العالمة على 

منتجاتها
)ذا كراون برجر(

شركة غذاء السلطان 
1443015047للوجبات السريعة

 1443/07/28هـ
)الموافق 

2022/03/01م(

 1453/04/30هـ
)الموافق 

2031/08/19م(

وزارة التجارة- 
إدارة العالمات 

التجارية
المملكة 
العربية

شهادة 
تسجيل 
عالمة 
تجارية

حفظ حق 
الشركة الحصري 

باستخدام 
العالمة على 

منتجاتها
 Sultan Delight(

)Burger

شركة غذاء السلطان 
1443007100للوجبات السريعة

 1443/02/22هـ
)الموافق 

2021/09/29م(

 1453/02/21هـ
)الموافق 

2031/06/11م(

وزارة التجارة- 
إدارة العالمات 

التجارية
المملكة 
العربية 
السعودية

شهادة 
اشتراك في 

التأمينات 
االجتماعية

التزاماً بنظام 
التأمينات 
االجتماعية

شركة غذاء السلطان 
49521914للوجبات السريعة

1444/03/09هـ
)الموافق 

2022/10/05م(

1444/04/09هـ
)الموافق 

2022/11/03م(

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

شهادة 
اشتراك في 

التأمينات 
االجتماعية

التزاماً بنظام 
التأمينات 
االجتماعية

فرع شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
)4030276549(

49615011
1444/03/13هـ

)الموافق 
2022/10/09م(

1444/03/13هـ
)الموافق 

2022/11/07م(

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

شهادة 
سعودة

لإلفادة بأن 
الشركة ملتزمة 
بنسبة التوطين 
المطلوبة منها 

وفق برنامج 
نطاقات

شركة غذاء السلطان 
2022/11/28م2022/08/07م905367-10958239للوجبات السريعة

وزارة الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية

شهادة الزكاة 
والدخل

لإلفادة بأن 
الشركة قدمت 

إقراراها السنوي 
والتزمت بسداد 

الزكاة

شركة غذاء السلطان 
2023/04/30م2022/05/19م1020254703للوجبات السريعة

هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك 
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نوع 
الجهة تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضالترخيص

المصدرة

رخصة 
منشأة 
غذائية

لإلفادة بأن 
الشركة لديها 

رخصة للعمل في 
مجال الغذاء

شركة رواحل المستقبل 
الهيئة العامة 2025/09/07م2020/09/09مWL - 2020- FO- 1344المحدودة*

للغذاء والدواء

شهادة 
تسجيل 

في ضريبة 
القيمة 

المضافة 

لإلفادة بأن 
الشركة قدمت 

إقراراها 
الضريبي 

والتزمت بسداد 
الضريبة 

المستحقة

شركة غذاء السلطان 
ال يوجد 2018/02/01م310170664100003للوجبات السريعة

هيئة الزكاة 
والضريبة 

والجمارك - 
الهيئة العامة 
للزكاة والدخل 

سابقا

*إن الرخصة تتعلق بالمستودع المستأجر من الشركة والواقع في عمر بن هارون الثقفي - النخيل - جدة. وقد صدرت الرخصة باسم المؤجر. ويقوم المؤجر حاليا بتجديد هذه الرخصة.

** جاري العمل حاليا من شركة رواحل على تجديد الرخصة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء

المصدر: الشركة

سجالت الفروع (: 33الجدول رقم )

سجالت الفروع 

الجهة المصدرةالنشاطتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالمقررقم السجلاسم الفرع

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
4030261800

جدة - حي 
أبحر الشمالية 
- طريق األمير 
عبداهلل الفيصل

1435/02/20هـ 
)الموافق2013/12/23م(

1444/11/29هـ
)الموافق 2023/06/18م(

أنشطة الوجبات السريعة، 
)يشمل محالت البيتزا(

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

جدة

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
1010600527

الرياض - حي 
الروضة طريق 

الثمامة

1441/02/23هـ 
)الموافق 2019/10/22م(

1445/02/23هـ
)الموافق 2023/09/08م(

أنشطة الوجبات السريعة، 
)يشمل محالت البيتزا(

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

الرياض

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
4701102385

6400 - طريق 
الملك فيصل - 
حي الضويحي 

3969 -

1443/02/14هـ 
)الموافق 2021/09/21م(

1445/02/14هـ
)الموافق 2023/08/30م(

أنشطة الوجبات السريعة، 
)يشمل محالت البيتزا(

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

أملج

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
5900110380

جيزان - 
الشاطئ - طريق 

الكورنيش 1

1438/07/16هـ 
)الموافق 2017/04/13م(

1444/11/29هـ
)الموافق 2023/06/18م(

أنشطة الوجبات السريعة، 
)يشمل محالت البيتزا(

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

جيزان

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
4650210045

المدينة المنورة 
- حي الحديقة 
- شارع عباس 

بن عبادة

1440/08/17هـ 
)الموافق 2019/04/22م(

1444/08/17هـ
)الموافق 2023/03/09م(

أنشطة الوجبات السريعة، 
)يشمل محالت البيتزا(

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 

التجاري بالمدينة 
المنورة

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
خميس مشيط - 5855346699

طريق المدينة
1441/06/04هـ 

)الموافق 2020/01/29م(
1444/06/04هـ

)الموافق 2022/12/28م(
أنشطة الوجبات السريعة، 

)يشمل محالت البيتزا(

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 
التجاري بمدينة 
خميس مشيط

شركة سطل 
4030443960للوجبات السريعة*

جدة - األمير 
سلطان - حي 

البساتين

1443/04/23هـ
)الموافق 2021/11/28م(

1445/04/23هـ
)الموافق 2023/11/07م(

أنشطة الوجبات السريعة، 
)يشمل محالت البيتزا(

وزارة التجارة 
-مكتب السجل 
التجاري بمدينة 

جدة
* لم يتم افتتاح الفرع بعد.

المصدر: الشركة



جدول
المحتويـات

53

وباستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية )2-1-4( »المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم 
تجديدها« من الفقرة )2-1( »المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها« من القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«، فإن الشركة ملتزمة 

باستكمال إجراءات تأسيس وفتح الفروع كما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه. 

رخص البلدية (: 3٤الجدول رقم )

رخص البلدية

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءرقم الترخيصصاحب الترخيصالغرض من الترخيصنوع الترخيص#

1

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت. 5855346699(

1444/09/14هـ 43099639027

أمانة منطقة عسير إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ 244425473655 ساعة

2

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت. 4030205501(

1446/10/24هـ39111342328
بلدية أبحر 

الشمالية - جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ 244425472388 ساعة

3

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1445/09/01هـ39111331644

بلدية جدة الجديدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ244425472780 ساعة

4

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
س.ت 4030205501

1445/01/19هـ39111294382
بلدية الجنوب - 

جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ244320706201 ساعة

5

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1444/11/11هـ431110019655
بلدية بريمان - 

السامر إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ244425474301 ساعة

6

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 1010600527(

1445/04/12هـ43047943626
بلدية النسيم 

-الرياض إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/04/12هـ*244320405218 ساعة

7

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 5900110380(

1444/05/06هـ41052642943
بلدية أحد السارحة 

- جازان إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706809 ساعة

8

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1444/05/01هـ39111341975

بلدية أبحر - جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ 244322624494 ساعة

9

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1444/08/02هـ39111424855
بلدية العزيزية - 

جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320705194 ساعة
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الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءرقم الترخيصصاحب الترخيصالغرض من الترخيصنوع الترخيص#

10

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت. 4030205501(

1445/11/01هـ39111454431

بلدية طيبة - جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ 244425472578 ساعة

11

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة 
)س.ت. 4030205501(

1444/12/27هـ39111414936
بلدية العزيزية - 

جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ244320705816 ساعة

12

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت. 4030205501(

1447/07/13هـ40072074925

بلدية جدة الجديدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ244320706501 ساعة

13

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة 
)س.ت 1010600527(

1445/05/07هـ41052642798
بلدية الروضة - 

الرياض إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ 244322627875 ساعة

14

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة 
)س.ت 1010600527(

1445/07/06هـ42075268161
بلدية العزيزية - 

الرياض إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ 244322628341 ساعة

15

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة 
)س.ت 1010600527(

1447/05/02هـ42044866585
بلدية شمال 

الرياض- الياسمين إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ 244322628280 ساعة

16

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة 
)س.ت 1010600527(

1445/03/25هـ42034229647
بلدية عرقة - 

الرياض إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ 244322628141 ساعة

17

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1446/08/17هـ390842984
بلدية العمرة 

الفرعية - العاصمة 
المقدسة

إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ 244322627665 ساعة

18

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1444/12/22هـ39111288988
بلدية الجنوب - 

جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706010 ساعة

19

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1444/05/03هـ40052021301
بلدية الشرائع 

الفرعية - العاصمة 
المقدسة

إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706661 ساعة
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20

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1446/09/18هـ3909520107
بلدية الشوقية 

الفرعية - أمانة 
العاصمة المقدسة

إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706134 ساعة

21

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1444/05/13هـ3909566635
بلدية العزيزية 

الفرعية - العاصمة 
المقدسة

إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ 244322627384 ساعة

22

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت. 4030205501(

1445/11/07هـ41103580827
بلدية شرق الطائف 

الفرعية إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ 244322628115 ساعة

23

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1444/12/16هـ39121529105
بلدية العزيزية 

الفرعية - العاصمة 
المقدسة

إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ244322627719 ساعة

24

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت. 450210045(

1446/07/07هـ40072070094
بلدية البيداء - 
المدينة المنورة إصدار ترخيص 

فتح محل 24 
ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706585 ساعة

25

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4650210045(

1445/11/27هـ42115923529
بلدية العوالي - 
المدينة المنورة إصدار ترخيص 

فتح محل 24 
ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ 244425473032 ساعة

رخصة نشاط 26
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
للشركة لمزاولة نشاطها

شركة غذاء السلطان للوجبات 
السريعة

)س.ت 4650210045(
بلدية قباء - 1445/08/25هـ40082146354

المدينة المنورة

27

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1444/06/14هـ39111432058

بلدية الصفا - جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ 244425473096 ساعة

رخصة نشاط 28
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
للشركة لمزاولة نشاطها

شركة غذاء السلطان للوجبات 
السريعة

)س.ت 4030205501(
بلدية ابرق الرغامة 1444/06/19هـ39111424749

- جدة

29

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4701102385(

1446/02/13هـ43026182509

بلدية أملج - تبوك إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ2444254732249 ساعة
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30

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1445/01/22هـ40011665389

بلدية جدة الجديدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706519 ساعة

31

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1445/02/27هـ41022592524
بلدية الشوقية 

الفرعية - العاصمة 
المقدسة

إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706734 ساعة

32

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 5900110380(

1444/05/05هـ41052642066

بلدية جازان إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244310706893 ساعة

33

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 5900110380(

1445/01/21هـ390995398

بلدية جازان إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706170 ساعة

34

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1446/06/24هـ39111451250

بلدية البلد - جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320705728 ساعة

35

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1445/10/09هـ39111456686

بلدية المطار - جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ 244322626096 ساعة

36

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1444/10/13هـ41012559060

بلدية خليص - جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706750 ساعة

37

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 5855346699(

1446/06/29هـ41063422104
بلدية خميس مشيط 

-عسير  إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706847 ساعة

38

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1446/08/21هـ3909369030

بلدية رابغ - جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ 244425473403 ساعة

39

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1444/12/22هـ39111414685

بلدية المطار -جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706038 ساعة
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40

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 5900110380(

1446/03/05هـ42024010829

بلدية صبيا - جازان إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706912 ساعة

41

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1447/06/27هـ42065217155
بلدية الشوقية 

الفرعية - العاصمة 
المقدسة

إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ 244322628474 ساعة

42

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4650210045(

1446/01/20هـ42013811245
بلدية ينبع - المدينة 

المنورة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/03/26هـ*244320159978 ساعة

43

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 10106002527(

1444/05/15هـ 43058072094
بلدية العريجاء - 

الرياض إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ 244322628598 ساعة

44

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 10106002527(

1444/04/29هـ 43048004764
بلدية الروضة - 

الرياض إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320707002 ساعة

45

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 10106002527(

1444/03/29هـ *41032618533
بلدية الروضة - 

الرياض إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/07/20هـ 244322627855 ساعة

46

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1444/05/24هـ 43058109279
بلدية شمال الطائف 
الفرعية - الطائف إصدار ترخيص 

فتح محل 24 
ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ244425474295 ساعة

47

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1446/08/08هـ 39111425843

بلدية المطار - جدة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1444/05/10هـ 244320706320 ساعة

48

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت1010600527(

1444/07/10هـ 43079308900
بلدية المعذر - 

النخيل إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ 244425474151 ساعة

49

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت1010600527(

1445/07/19هـ 43079370018

بلدية العليا- النزهة إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ244435473757 ساعة
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المحتويـات
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رخص البلدية

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءرقم الترخيصصاحب الترخيصالغرض من الترخيصنوع الترخيص#

50

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 1010600527(

1444/08/03هـ 43089437763

بلدية الروضة  إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة

تصريح البلدية لفتح المحل 
1445/02/17هـ 244425473869 ساعة

51

رخصة نشاط 
تجاري

تصريح البلدية المعطى 
شركة غذاء السلطان للوجبات للشركة لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 1010600527(

1444/07/29هـ 43079424389

بلدية شمال الرياض إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة
1445/02/17هـ4425474004البلدية لفتح المحل 24 ساعة

52

رخصة نشاط 
تجاري

البلدية المعطى للشركة 
شركة غذاء السلطان للوجبات لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1444/10/21هـ 43109792246

بلدية جدة - أبحر إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة
1445/02/17هـ 4435474430البلدية لفتح المحل 24 ساعة

53

رخصة نشاط 
تجاري

البلدية المعطى للشركة 
شركة غذاء السلطان للوجبات لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 4030205501(

1445/03/01هـ 440210501126
بلدية جدة - 

الشرفية إصدار ترخيص 
فتح محل 24 

ساعة
1445/03/01هـ 4435696827البلدية لفتح المحل 24 ساعة

54

رخصة نشاط 
تجاري

البلدية المعطى للشركة 
شركة غذاء السلطان للوجبات لمزاولة نشاطها

السريعة
)س.ت 5855346699(

1444/09/17هـ 43099649483
بلدية خميس 
مشيط - عسير إصدار ترخيص 

فتح محل 24 
ساعة

1445/02/17هـ 4425474474البلدية لفتح المحل 24 ساعة

رخصة نشاط 55
تجاري

البلدية المعطى للشركة 
لمزاولة نشاطها

شركة غذاء السلطان للوجبات 
السريعة

)س.ت 4650210045(
الهيئة الملكية 1445/02/04هـ 8824

- ينبع

* جاري العمل على تجديد الرخصة من قبل الشركة

المصدر: الشركة

وباستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية 2-1-4 »المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم 
تجديدها« من الفقرة 2-1 »المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها« من القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«، فإن الشركة ملتزمة 

باستكمال إجراءات تأسيس وفتح الفروع كما في تاريخ نشرة اإلصدار. 

رخص الدفاع المدني - سالمة(: 35الجدول رقم )

رخص الدفاع المدني - سالمة

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضالرقم

1
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000867572-1

1443/07/01هـ 
)الموافق 

2022/02/02م(

1444/07/01هـ 
)الموافق 

2023/01/23م(

مركز السالمة 
الميدانية بالمعذر

2
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000883695-1

1443/07/30هـ 
)الموافق 

2022/03/03م(

1444/07/29هـ 
)الموافق 

2023/02/20م(

مركز السالمة 
بجامعة اإلمام

3
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000885162-1

1443/08/03هـ 
)الموافق 

2022/03/06م(

1444/08/03هـ 
)الموافق 

2023/02/23م(

مركز السالمة 
الميدانية بالروضة
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المحتويـات
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رخص الدفاع المدني - سالمة

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضالرقم

4
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
1443/08/17هـ 43-000896450-1

)2022/03/20م(

1444/08/17هـ 
)الموافق 

2023/03/09م(

مركز السالمة 
الميدانية بالعزيزية

5
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000658798-2

1443/06/17هـ 
)الموافق 

2022/01/20م(

1444/06/17هـ 
)الموافق 

2023/01/09م(

مركز السالمة 
الميدانية بالشوقية

6
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000825614-1

1443/04/27هـ 
)الموافق 

2021/12/02م(

1444/04/27هـ 
)الموافق 

2022/11/21م(

مركز السالمة 
الميدانية بالشوقية

7
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000683263-2

1443/06/17هـ 
)الموافق 

2022/01/20م(

1444/06/17هـ 
)الموافق 

2023/01/09م(

مركز السالمة 
الميدانية بشرق 

الطائف

8
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000690644-2

1443/06/17هـ 
)الموافق 

2022/01/20م(

1444/06/17هـ 
)الموافق 

2023/01/09م(

مركز السالمة 
الميدانية بالعمرة

9
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000850778-1

1443/06/13هـ 
)الموافق 

2022/01/16م(

1444/06/13هـ 
)الموافق 

2023/01/05م(

مركز السالمة 
الميدانية بالشفاء

10
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000684382-2

1443/06/17هـ 
)الموافق 

2022/01/20م(

1444/06/17هـ 
)الموافق 

2023/01/09م(

مركز السالمة 
الميدانية بالعزيزية

11
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000847641-1

1443/06/07هـ 
)الموافق 

2022/01/10م(

1444/06/07هـ 
)الموافق 

2022/12/31م(

مركز السالمة 
الميدانية بالروضة

12
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000445222-2

1443/06/07هـ 
)الموافق 

2022/01/10م(

1444/06/07هـ 
)الموافق 

2022/12/31م(

مركز السالمة 
الميدانية بالروضة

13
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000466829-2

1443/06/07هـ 
)الموافق 

2022/01/10م(

1444/06/07هـ 
)الموافق 

2022/12/31م(

مركز السالمة 
الميدانية بالروضة

14
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000834963-1

1443/05/15هـ 
)الموافق 

2021/12/19م(

1444/05/15هـ 
)الموافق 

2022/12/09م(

مركز السالمة 
الميدانية بالسويدي 

وشبرا

15
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000841051-1

1443/05/24هـ
)الموافق 

2021/12/28م(

1444/05/24هـ
)الموافق 

2022/12/18م(

مركز السالمة 
الميدانية بشمال 

الطائف 

16
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000329359-2

1443/05/17هـ
)الموافق 

2021/12/21م(

1444/05/17هـ
)الموافق 

2022/12/11م(

مركز السالمة 
الميدانية جنوب 

المدينة

17
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
41-000292810-2

1443/05/17هـ
)الموافق 

2021/12/21م(

1444/05/17هـ
)الموافق 

2022/12/11م(

مركز السالمة 
الميدانية جنوب 

المدينة

18
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000836707-1

1443/05/17هـ
)الموافق 

2021/12/21م(

1444/05/17هـ
)الموافق 

2022/12/11م(

مركز السالمة 
الميدانية بشمال ينبع

19
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000828161-1

1443/05/03هـ
)الموافق 

2021/12/07م(

1444/05/03هـ
)الموافق 

2022/11/27م(

مركز السالمة 
الميدانية بشمال 

خميس مشيط
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رخص الدفاع المدني - سالمة

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضالرقم

20
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000828708-1

1443/05/04هـ
)الموافق 

2021/12/08م(

1444/05/04هـ
)الموافق 

2022/11/27م(

مركز السالمة 
الميداني

21
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة 
43-000827952-1

1443/05/03هـ
)الموافق 

2021/12/07م(

1444/05/03هـ
)الموافق 

2022/11/27م(

مركز السالمة 
الميداني

22
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-001038887-1

1444/04/12هـ
)الموافق 

2022/11/06م(

1445/04/12هـ
)الموافق 

2023/10/27م(

مركز السالمة 
الميدانية بالشاطئ

23
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000811860-1

1444/03/22هـ
)الموافق 

2022/10/18م(

1445/03/22هـ
)الموافق 

2023/10/07م(

مركز السالمة 
الميدانية بالعزيزية

24
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000204899-3

1444/03/22هـ
)الموافق 

2022/10/18م(

1445/03/22هـ
)الموافق 

2023/10/07م(

مركز السالمة 
الميدانية بالعزيزية

25
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000727932-2

1443/09/27هـ
)الموافق 

2022/04/28م(

1444/09/27هـ
)الموافق 

2023/04/18م(

مركز السالمة 
الميدانية بالشرائع

26
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000809987-2

1444/03/10هـ
)الموافق 

2022/10/06م(

1445/03/10هـ
)الموافق 

2023/09/25م(

مركز السالمة 
الميدانية بالمروة

27
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000811829-2

1444/03/22هـ
)الموافق 

2022/10/18م(

1445/03/22هـ
)الموافق 

2023/10/07م(

مركز السالمة 
الميدانية بالمروة

28
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000811851-2

1444/03/22هـ 
)الموافق 

2022/10/18م(

1445/03/22هـ 
)الموافق 

2023/10/07م(

مركز السالمة 
الميدانية بالشاطئ

29
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000418562-2

1443/04/19هـ
)الموافق 

2021/11/24م(

1444/04/19هـ
)الموافق 

2022/11/13م(

مركز السالمة 
الميدانية بالشوقية

30
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000720144-1

1443/08/28هـ
)الموافق 

2022/05/31م(

1444/08/28هـ
)الموافق 

2023/03/21م(

مركز السالمة 
الميداني

31
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000811823-2

1444/03/22هـ 
)الموافق 

2022/10/18م(

1445/03/22هـ 
)الموافق 

2023/10/07م(

مركز السالمة 
الميدانية بالمروة

32
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000814768-2

1444/04/09هـ
)الموافق 

2022/11/03م(

1445/04/09هـ
)الموافق 

2023/10/24م(

مركز السالمة 
الميدانية باإلسكان 

الجنوبي

33
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000739942-2

1443/10/14هـ
)الموافق 

2022/05/15م(

1444/10/14هـ
)الموافق 

2023/05/04م(

مركز السالمة 
الميدانية بالحمدانية

34
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000817066-1

1443/04/12هـ
)الموافق 

2021/11/20م(

1444/04/12هـ
)الموافق 

2022/11/07م(*

مركز السالمة 
الميدانية بالنسيم

35
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000826191-1

1443/04/29هـ
)الموافق 

2021/12/04م(

1444/04/29هـ 
)الموافق 

2022/11/23م(

مركز السالمة 
الميدانية بالروضة
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36
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000207235-3

1444/04/09هـ
)الموافق 

2022/11/03م(

1445/04/09هـ
)الموافق 

2023/10/24م(

مركز السالمة 
الميدانية بالساحل 

الجنوبي

37
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000820860-1

1443/04/19هـ
)الموافق 

2021/11/27م(

1444/04/19هـ
)الموافق 

2022/11/14م(

مركز السالمة 
الميدانية بالشوقية

38
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000719216-1

1443/08/28هـ
)الموافق 

2022/03/31م(

1444/08/28هـ
)الموافق 

2023/03/20م(

مركز السالمة 
الميدانية بالعزيزية

39
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000164785-3

1444/03/10هـ
)الموافق 

2022/10/06م(

1445/03/10هـ
)الموافق 

2023/09/25م(

مركز السالمة 
الميدانية بالشاطئ

40
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة

-000747693-2
43-

1443/11/15هـ
)الموافق 

2022/06/14م(

1444/11/15هـ
)الموافق 

2023/06/04م(

مركز السالمة 
الميدانية بشرق 

المدينة

41
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000784966-2

1444/02/09هـ
)الموافق 

2022/09/05م(

1445/02/09هـ
)الموافق 

2023/08/25م(

مركز السالمة 
الميداني

42
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000814846-2

1444/04/09هـ
)الموافق 

2022/11/03م(

1445/04/09هـ
)الموافق 

2023/10/24م(

مركز السالمة 
الميدانية بالبغدادية

43
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000316049-3

1444/04/09هـ
)الموافق 

2022/11/03م(

1445/04/09هـ
)الموافق 

2023/10/24م(

مركز السالمة 
الميداني

44
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000235113-3

1444/04/09هـ
)الموافق 

2022/11/03م(

1445/04/09هـ
)الموافق 

2023/10/24م(

مركز السالمة 
الميدانية بالمروة

45
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-000262905-4

1444/03/10هـ
)الموافق 

2022/10/06م(

1445/03/10هـ
)الموافق 

2023/09/25م(

مركز السالمة 
الميدانية بالشاطئ

46
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000874059-1

1443/07/19هـ 
)الموافق 

2022/02/20م(

1444/07/19هـ 
)الموافق 

2023/02/10م(

مركز السالمة 
الميداني بالسليمانية

47
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000917581-1

1443/09/17هـ 
)الموافق 

2022/04/18م(

1444/09/17هـ 
)الموافق 

2023/04/08م(

مركز السالمة 
الميدانية بجنوب 

خميس مشيط

48
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000915992-1

1443/09/14هـ 
)الموافق 

2022/04/15م(

1444/09/14هـ 
)الموافق 

2023/04/05م(

مركز السالمة 
الميدانية بغرب أبها

49
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000945606-1

1443/11/11هـ 
)الموافق 

2022/06/10م(

1444/11/11هـ 
)الموافق 

2023/05/31م(

مركز السالمة 
الميدانية بالسالمية

50
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000932634-1

1443/10/21هـ 
)الموافق 

2022/05/22م(

1444/10/21هـ 
)الموافق 

2023/05/11م(

مركز السالمة 
الميدانية بالشاطئ

51
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-001010475-1

1444/03/01هـ 
)الموافق 

2022/09/27م(

03/01/ 1445هـ 
)الموافق 

2023/09/16م(

مركز السالمة 
الميدانية بالبغدادية
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52
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000842173-1

1443/05/26هـ 
)الموافق 

2021/12/31م(

1444/05/26هـ 
)الموافق 

2022/12/20م(

مركز السالمة 
الميداني

53
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
44-001025189-1

1444/03/22هـ 
)الموافق 

2022/10/18م(

1445/03/22هـ 
)الموافق 

2023/10/07م(

مركز السالمة 
الميدانية بأبحر

54
التزام الشركة بمعايير السالمة 
والوقاية التي تطبقها المديرية 

العامة للدفاع المدني

شركة غذاء 
السلطان للوجبات 

السريعة
43-000913861-1

1443/09/11هـ 
)الموافق 

2022/04/13م(

1444/09/11هـ 
)الموافق 

2023/04/02م(

مركز السالمة 
الميداني

* جاري العمل على تجديد الرخصة من قبل الشركة

المصدر: الشركة

وباستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية 2-1-4 »المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم 
تجديدها« من الفقرة 2-1 »المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها« من القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«، فإن الشركة ملتزمة 

باستكمال إجراءات تأسيس وفتح الفروع كما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه.

االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها »صاحب الترخيص«  7-4

تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة )»وزارة التجارة«( 7-4-1
الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة جدة حيث المقر الرئيسي بموجب شهادة 
)الموافق  1444/11/16هـ  بتاريخ  صالحيتها  تنتهي  والتي  2010/10/24م(  )الموافق  1431/11/16هـ  وتاريخ   )4030205501( رقم 
مع  النظام األساسي للشركة وفقاً ألحكام نظام الشركات الجديد وتماشياً  2023/06/05م(. الشركة ملتزمة بنظام الشركات وقد صدر 
المقترح وتمت  النظام األساسي  التجارة على مسودة  التي أدخلت على نظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة وزارة  الجديدة  التعديالت 

الموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية التحويلية بتاريخ 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م(. 

العالمات  الفئة )43( وهي إحدى فئات  التجارية( تحت  العالمات  )إدارة  التجارة  وزارة  تم تسجيلها لدى  الشركة عالمتان تجاريتان  لدى 
التجارية والتي تختص في خدمات توفير األطعمة والمشروبات، وسيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية 
للمبنى أو المكاتب أو المحالت التجارية )الفروع( التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية 
الالزمة وفقا لنظام العالمات التجارية. ولم يتم تسجيل العالمة التجارية )Sultan Delight Burger( خارج المملكة. )ولمزيد من التفاصيل 

عن العالمات التجارية، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية )7-6( »العالمات التجارية« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«(. 

بموجب  الرئيسي  للمقر  والصناعة  التجارة  غرفة  في  عضوية  شهادة  استخراج  لناحية  التجاري  السجل  بنظام  ملتزمة  الشركة  أن  كما 
)الموافق  في 1444/11/16هـ  تنتهي صالحيتها  والتي  )الموافق2010/10/24م(  وتاريخ 1431/11/16هـ   )4030205501( رقم  الشهادة 

2023/06/05م(. 

الشركة غير ُملَزمة باستخراج سجل تجاري لكل نقطة بيع ويكتفي بإصدار ترخيص البلدية ورخصة الدفاع المدني، علماً أن السجل التجاري 
للمركز الرئيسي وسجالت الفروع اإلقليمية للمركز الرئيسي هي التي تظهر في رخص البلدية الخاصة بكل نقطة بيع وهذا يتوقف على 

موافقة أو عدم موافقة البلدية أو أمانة المنطقة التي تتبع لها نقطة البيع.

اعتادت الشركة على تشغيل مواقعها في المملكة من خالل الفروع القانونية المسجلة لدى الشركة. وفًقا لهذا الهيكل، تم تسجيل معظم 
المواقع التي تديرها الشركة تحت فرع قانوني منفصل برقم سجل تجاري منفصل.

أصدرت وزارة التجارة توجيًها في عام 2018م أشارت فيه إلى أن المواقع التي تعمل تحت نفس الكيان ونفس النشاط وفي نفس المحافظة 
ليست ملزمة بالحصول على شهادات تسجيل تجارية منفصلة. في ضوء توجيهات وزارة التجارة، قررت الشركة إجراء إعادة هيكلة داخلية يتم 
بموجبها تسجيل العديد من المواقع العاملة في نفس المدينة تحت نفس الفرع القانوني )»إعادة الهيكلة«(. في ضوء ما سبق، قامت الشركة 
بإعادة الهيكلة وأصدرت ثمانية )8( سجالت يتم بموجبها تسجيل العديد من المواقع العاملة في نفس المدينة تحت نفس الفرع القانوني. 

ستحتفظ الشركة بفروع منفصلة تابعة للشركة في كل مدينة، والتي ستضم المواقع والعمليات التي تتم في هذه المدينة.
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حصلت الشركة على خمسة وخمسين )55( رخصة بلدية وأربعة وخمسين )54( تصريح أمن وسالمة صادرة عن الدفاع المدني وفق ما هو 
مبين في الفقرة 7-3 »الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«.

تستعمل الشركة موقع المطبخ السحابي بموجب عقد تشغيلي مع المؤجر والذي بدوره يستخرج رخص البلدية والدفاع المدني الخاصة 
بالمطبخ السحابي. وفيما أن المؤجر يمتلك رخص البلدية والدفاع المدني الخاصة بالمطبخ السحابي الالزمة غير أنه من الممكن أن تطلب 

السلطات من الشركة أن تصدر هذه التراخيص باسمها بصورة مستقلة. 

أما بالنسبة لموقع مستودع التبريد، فيحافظ المؤجر أيًضا على رخصة البلدية والدفاع المدني التي تصدر باسمه وليس باسم الشركة ويقوم 
بتجديدها عند انتهائها. وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن المؤجر يحتفظ بترخيص البلدية والدفاع المدني لموقع المستودع ويجدده، 
فقد تطلب السلطات من الشركة إصدار هذه التراخيص باسمها بصفتها المستفيدة من هذا الموقع. أما بالنسبة للفرع الواقع في ينبع 
والتابع للهيئة الملكية، فال تقوم البلدية والدفاع المدني بإصدار تراخيص متعلقة بهذا الموقع كونه خاضع لرقابة الهيئة الملكية في الينبع.

وتجدر اإلشارة أنه في حال عدم قدرة الشركة إصدار رخص البلدية لمواقعها أو عدم تجديدها، سيعرضها إلى العقوبات المنصوص عليها 
بالئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية )الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 1422/08/06هـ( والتي حددت غرامات 
تتراوح قيمتها ما بين )1,000( ألف ريال بحد أدنى وقد تصل إلى )5,000( خمسة آالف ريال بحد أقصى، وقد تصل إلى حد إغالق الموقع 

)الفرع( المخالف، مما قد يؤثر سلباً على عمليات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

بتاريخ 1410/4/24هـ   DF الداخلية رقم 10 / ك و2 /  المدني الصادرة بموجب مرسوم وزير  الدفاع  أنه وفًقا لقواعد  يرجى مالحظة 
)الموافق 1989/11/23م(، فإن عدم االحتفاظ برخصة دفاع مدني سارية المفعول قد تؤدي إلى غرامة قد تصل قيمتها إلى مبلغ ثالثين ألف 

ريال سعودي )30,000 ريال سعودي( و/أو إغالق السلطات السعودية للفرع ذي الصلة لفترة زمنية محدودة أو غير محدودة.

وإن عدم الحصول على تصاريح أمن وسالمة التي تصدر من الدفاع المدني يعتبر مخالفة األمر الذي يُعرض الشركة للعقوبات والغرامات 
المنصوص عليها في المادة )30( من نظام الدفاع المدني، والتي تنص على أنه »يعاقب المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه 
أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على 30 ألف ريال أو بهما معاً« عن كل مخالفة كما 
قد تصل العقوبة إلى األمر بإغالق الموقع المستأجر من الشركة مما قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. )ولمزيد من التفاصيل حول الموافقات والتراخيص الحكومية، الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية )3-7( 

»الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية«( من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. 

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل  7-4-2
الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل مئة وعشرين 
الشركة  تم تسجيل  الزكاة والضريبة والجمارك.  التي تصدر عن هيئة  الشهادة  المالية وذلك لغرض تجديد  السنة  انتهاء  يوم من   )120(
بصفتها مكلف بموجب الرقم المميز )3101706641(، وقد حصلت على شهادة زكاة نهائية حتى عام 2021م بالرقم )10202547030( وتاريخ 

1443/10/18هـ )الموافق 2022/05/19م( التي تنتهي مدة صالحيتها في 2023/04/30م.

الضريبي  الرقم  تحت  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  لدى  مسجلة  وهي  التنفيذية  والئحته  المضافة  القيمة  بنظام ضريبة  ملتزمة  الشركة 
)310170664100003( بموجب شهادة صدرت بتاريخ 2018/01/14م.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )»وزارة الموارد البشرية«(  7-4-3
تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية برقم الملف )2104536-9( وفقاً لشهادة السعودة المستخرجة من وزارة الموارد البشرية. وكما بتاريخ 
نشر هذه النشرة، تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة الموارد البشرية وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 2022/08/07مـ 

صالحة حتى تاريخ 2022/11/28م لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها.

بحسب إفادة برنامج نطاقات، فإن نسبة التوطين لدى الشركة بلغت ما نسبته )30.8%( كما في 2022/10/06م وهي مصنفة ضمن مطاعم 
خدمة سريعة ومحالت اآليس كريم وتقع في النطاق األخضر المرتفع - منشأة متوسطة فئة )ج(.

أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين كما في تاريخ النشرة(: 36الجدول رقم )

المجموع الجهة 

91موظف سعودي - حسب شهادة التأمينات

117موظف غير سعودي - حسب شهادة التأمينات

7موظف سعودي - حسب شهادة التأمينات لفرع شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة

22موظف غير سعودي - حسب شهادة التأمينات لفرع شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة



جدول
المحتويـات

64

المجموع الجهة 
3عمالة مستأجرة - الشركة األهلية لالستقدام - ناترك*

113عمالة مستأجرة - شركة سفراء نجد*
5عمالة مستأجرة - مؤسسة قمة التميز للصيانة والنظافة*

56عمالة مستأجرة - مؤسسة أضواء العروبة للمقاوالت*
7عمالة مستأجرة - مؤسسة زاوية أمل للمقاوالت العامة*

57عمالة مستأجرة - شركة رؤية*
11عمالة مستأجرة - شركة إيهام عرب*

المصدر: الشركة
* ال تمثل جزءا في نسبة السعودة حيث أنها عمالة مستأجرة وغير مسجلة في التأمينات على الشركة.

الجديد بالذكر، إن إجمالي عدد الموظفين العاملين لدى الشركة ال يتطابق مع إجمالي عدد الموظفين بشهادة التأمينات االجتماعية للشركة 
وفرعها، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين المسجلين في التأمينات االجتماعية للشركة وفرعها كما في 2022/10/05م، عدد )237( موظف، 
أما عدد الموظفين وفق وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فيبلغ )321( عامل أي بفارق )84( موظف. إن التباين في أعداد الموظفين 
لدى سجالت الشركة والتأمينات االجتماعية، سببه فارق التوقيت في تحديث بيانات الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، بما فيها 

التأمينات االجتماعية.

1426/08/23هـ  وتاريخ  )م/51(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العمل  لنظام  تنفيذا  العمل  لتنظيم  داخلية  الئحة  الشركة  اعتمدت  وقد 
وتعديالته. 

كذلك يُلزم نظام العمل والئحته التنفيذية جميع أرباب العمل بأن يكون عقد العمل مع أي موظف وعامل مكتوب ومكون من نسختين. كذلك 
ألزمت وزارة الموارد البشرية أن يتم توثيق عقود العمل إلكترونياً من خالل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود عمل العاملين وإتاحة 
للتأمينات  العامة  العقود عبر بوابة الخدمات اإللكترونية للمؤسسة  بيانات عقودهم من خالل توثيق  التحقق من صحة  للعاملين  الفرصة 
االجتماعية، على أن يتم االنتهاء من ذلك وفقا للقرار الوزاري رقم )156309( وتاريخ 1440/08/18هـ )الموافق 2019/04/23م(، علما أنه 
يجب توثيق جميع عقود العاملين الذين يتم التعاقد معهم بعد تاريخ هذا القرار مباشرة، أما المتعاقد معهم مسبقاً فيكون توثيق عقودهم 
إلزامياً وعلى مراحل زمنية تنتهي بنهاية الربع الرابع من العام 2020م. وقد أكدت الشركة على أن جميع عقود العمل لديها موثقة إلكترونيا.

العمل  نظام  ومتطلبات  األجنبية  والعمالة  الوظائف  بتوطين  المتعلقة  »المخاطر   )25-1-2( الفرعية  الفقرة  في  ذكره  تم  ما  باستثناء 
األخرى« من القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بنظام العمل والالئحة التنفيذية والتعليمات والقرارات 

الصادرة عن وزارة الموارد البشرية.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 7-4-4
لدى  الشركة  لفرع  ملف  فتح  تم  كما   ،)526916425( االشتراك  برقم  االجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة  لدى  للشركة  ملف  فتح  تم 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية برقم االشتراك )606330006(.

هذا وتجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادات التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد )بحد 
أقصى( وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وقد بلغت قيمة االشتراكات المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن عام 2019م مبلغا وقدره )819,413( ريال سعودي. كما بلغت 
قيمة االشتراكات المسددة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مبلغ )571,914( ريال سعودي. وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 
مبلغ )780,398( ريال سعودي. كما أفادت إدارة الشركة بأنه ال يوجد لديها أي مالحظات أو غرامات من المؤسسة وأن الشركة ملتزمة بسداد 

االشتراكات الشهرية حتى تاريخ هذه النشرة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان )»وزارة البلدية«( 7-4-5
استأجرت الشركة عدد ستة وتسعون )96( عين مقسمة فيما بين خمسة وخمسون )55( عقد متعلق بالفروع وعقد واحد )1( متعلق بالمطبخ 
 )3-5-7( الفرعية  الفقرة  في  مبين  هو  ما  وفق  العمال  بسكن  متعلق   )39( وثالثون  وتسعة  بالمستودع  متعلق   )1( واحد  وعقد  السحابي 
»عقود إيجار العقارات« من هذا القسم، وذلك الستخدامها كنقاط بيع )مطاعم( ومستودع باإلضافة إلى سكن الموظفين؛ وقد استخرجت 
الشركة عدد )55( رخصة بلدية وعدد )54( رخصة )سالمة( التي تصدر عن الدفاع المدني وفق ما هو مبين في الفقرة )7-3( »الشهادات 
والتراخيص والتصاريح الحكومية« من هذا القسم. يجب استخراج رخصة بلدية للمنشآت الغذائية والمكاتب اإلدارية )المركز الرئيسي 
والفروع اإلقليمية( حتى تتمكن الشركة من تشغيلها مع األخذ باالعتبار أن البلدية تطلب الوثائق التالية: صورة السجل التجاري وصورة عقد 
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التأسيس )النظام األساسي( وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى أو المنشأة الغذائية أو المطاعم والفروع والمستودع 
الذي تم االستئجار فيه وصورة من ترخيص المكتب العقاري وتصوير المبنى من بعد ويشمل اللوحة )مع نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل 
ملكية العالمة التجارية للشركة ليتم استخدامها على الواجهة( باإلضافة إلى ترخيص الدفاع المدني. وينبغي المحافظة على سريان هذه 
التراخيص وتجديدها بشكل دوري. وكما بتاريخ هذه النشرة، لدى الشركة عدد من رخص بلدية وتصاريح سالمة )الدفاع المدني( منتهية 

الصالحية وجاري العمل على تجديدها أو لم يتم استخراجها بعد.

الفقرة 3-7  المدني وفق ما هو مبين في  الدفاع  أمن وسالمة صادرة عن  بلدية وعدد )54( تصريح  الشركة على )55( رخصة  حصلت 
»الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«.

تستعمل الشركة موقع المطبخ السحابي بموجب عقد تشغيلي مع المؤجر والذي بدوره يستخرج رخص البلدية والدفاع المدني الخاصة 
بالمطبخ السحابي. وفيما أن المؤجر يمتلك رخص البلدية والدفاع المدني الخاصة بالمطبخ السحابي الالزمة غير أنه من الممكن أن تطلب 

السلطات من الشركة أن تصدر هذه التراخيص باسمها بصورة مستقلة. 

أما بالنسبة لموقع مستودع التبريد، فيحافظ المؤجر أيًضا على رخصة البلدية والدفاع المدني التي تصدر باسمه وليس باسم الشركة ويقوم 
بتجديدها عند انتهائها. وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن المؤجر يحتفظ بترخيص البلدية والدفاع المدني لموقع المستودع ويجدده، 
فقد تطلب السلطات من الشركة إصدار هذه التراخيص باسمها بصفتها المستفيدة من هذا الموقع. أما بالنسبة للفرع الواقع في ينبع 
والتابع للهيئة الملكية، فال تقوم البلدية والدفاع المدني بإصدار تراخيص متعلقة بهذا الموقع كونه خاضع لرقابة الهيئة الملكية في الينبع.

وتجدر اإلشارة أنه في حال عدم قدرة الشركة إصدار رخص البلدية لمواقعها أو عدم تجديدها، سيعرضها إلى العقوبات المنصوص عليها 
بالئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية )الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 1422/08/06هـ( والتي حددت غرامات 
تتراوح قيمتها ما بين )1,000( ألف ريال بحد أدنى وقد تصل إلى )5,000( خمسة آالف ريال بحد أقصى، وقد تصل إلى حد إغالق الموقع 

)الفرع( المخالف، مما قد يؤثر سلباً على عمليات الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

يرجى مالحظة أنه وفًقا لقواعد الدفاع المدني الصادرة بموجب مرسوم وزير الداخلية رقم 10 / ك وDF / 2 بتاريخ 1410/4/24 هـ 
)الموافق 1989/11/23 م(، فإن عدم االحتفاظ برخصة دفاع مدني سارية المفعول قد تؤدي إلى غرامة قد تصل قيمتها إلى مبلغ ثالثين 

ألف ريال سعودي )30,000 ريال سعودي( و/أو إغالق السلطات السعودية للفرع ذي الصلة لفترة زمنية محدودة أو غير محدودة.

وإن عدم الحصول على تصاريح أمن وسالمة التي تصدر من الدفاع المدني يعتبر مخالفة األمر الذي يُعرض الشركة للعقوبات والغرامات 
المنصوص عليها في المادة )30( من نظام الدفاع المدني، والتي تنص على أنه »يعاقب المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه 
أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على 30 ألف ريال أو بهما معاً« عن كل مخالفة كما 
قد تصل العقوبة إلى األمر بإغالق الموقع المستأجر من الشركة مما قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. )ولمزيد من التفاصيل حول الموافقات والتراخيص الحكومية، الرجاء مراجعة الفقرة الفرعية )3-7( 

»الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية«( من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. 

كما بتاريخ هذه النشرة، ما زالت الشركة تخضع لرقابة وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لناحية استخراج رخصة ممارسة العمل في 
األنشطة المتعلقة بالغذاء ألي عامل يستوجب عمله الحصول على بطاقة صحية وقد التزمت الشركة باستخراج 324 بطاقة صحية.

باستثناء ما تم ذكره في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« )2-1-4( »المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح 
والشهادات الالزمة وعدم تجديدها« من هذه النشرة، ال يوجد أي مخالفات على الشركة لدى البلدية بهذا الخصوص.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء 7-4-6
تخضع أعمال الشركة لنظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1436/01/06هـ )الموافق 2014/10/30م( وذلك خالل 
كافة المراحل التي يمر بها الغذاء من اإلنتاج األولي وحتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، 
ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه الخ. وال يجوز ألي منشأة غذائية 

تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء. 

هذا وتجدر اإلشارة باستمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في ممارسة االختصاصات المتعلقة بالغذاء المنصوص عليها في نظام الغذاء 
التي كانت تتوالها قبل نفاذه - إلى حين مباشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتلك االختصاصات، وذلك وفًقا للترتيبات المنصوص عليها في 

قرار مجلس الوزراء رقم )470( بتاريخ 1435/12/26هـ.

وفقاً لالئحة االشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والخاصة بتنظيم الرقابة الصحية على المواد الغذائية وأماكن 
تداولها ومقدمي الخدمة، وحيث أن من الشروط األساسية التي يجب توافرها في مقدمي الخدمة داخل الفروع أن يكون لديهم بطاقة 
صحية تثبت صالحيتهم للعمل في القطاع الغذائي وخلوهم من األمراض المعدية، والتزاما من الشركة بهذه االشتراطات، فقد قامت الشركة 

باستخراج رخص صحية للعاملين في قنوات البيع لديها، وقد بلغ عدد هذه الرخص 324 بطاقة صحية.
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كما بتاريخ نشر هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأن الشركة غير خاضعة عملياً للتسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، 
وذلك بسبب خضوعها حاليا لوزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.

االلتزامات المستمرة حسب الئحة حوكمة الشركات 7-4-7
تَُعّد الئحة حوكمة الشركات استرشادية لجميع الشركات المدرجة أسهمها في السوق الموازية ما لم ينص نظام أو الئحة أخرى أو قرار صادر 

عن هيئة السوق المالية على إلزامية أيٍّ من أحكامها على الشركات المدرجة أسهمها في السوق الموازية.

في  والتسجيل  الطرح  عملية  مع  تزامناً  اإللزامية  الحوكمة  بقواعد  االلتزام  على  تعمل  الشركة  فإن  الشركات،  حوكمة  لالئحة  وبالنسبة 
وتاريخ  )م/51(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العمل  لنظام  تنفيذا  العمل  لتنظيم  داخلية  الئحة  الشركة  اعتمدت  وقد  الموازية.  السوق 

1426/08/23هـ وتعديالته. 

لجنة  والئحة  المراجعة  لجنة  الئحة  تشمل  والتي  الداخلية  السياسات  من  عدد  العادية  العامة  الجمعية  اعتمدت  2022/01/13م  بتاريخ 
الترشحيات والمكافآت وتم االستناد في إعداد اللوائح والسياسات الداخلية على أحكام نظام الشركات، والنظام األساسي للشركة، والئحة 
حوكمة الشركات الصادرة عن وزير التجارة بالقرار الوزاري رقم )44239( وتاريخ 1439/08/14هـ )الموافق 2018/04/30م( والئحة حوكمة 
الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( بناًء على نظام 
الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )3-

57-2019( وتاريخ 1440/09/15هـ )الموافق 2019/05/20م(.

العقود الجوهرية 7-5

عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة 7-5-1

مستحق إلى أطراف ذات عالقة خالل العام 2020م و2021م وفقًا للتفصيل التالي(: 37الجدول رقم )

طبيعة المعاملةالعالقةالجهة
القيمة كما في 
2020/12/31م
)ريال سعودي(

القيمة كما في 
2021/12/31م
)ريال سعودي(

القيمة كما في
30 يونيو 2022م
)ريال سعودي(

-153،105153،105أرباح ومكافآتشريكعارف قايد علي المصباحي *

-721,895721,895 أرباحشريكرندة حامد صدقة النجيمي
*خالل سنة 2019م تنازل الشريك عن مبلغ ستمائة وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وثالثة وستون )647,463( ريال سعودي من رصيد حسابه المستحق على الشركة.

المصدر: الشركة

مستحق من أطراف ذات عالقة بتاريخ 30 يونيو 2022م وفقًا للتفصيل التالي(: 38الجدول رقم )

القيمة كما في30 يونيو 2022مطبيعة المعاملةالعالقةالجهة
)ريال سعودي(

1,107,137أرباح ومكافآت وتسوية أرصدة ومصاريفشريكشركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة

410,014 مصاريفشريكرندة حامد صدقة النجيمي

546,685مصاريفشريكعارف النصباحي

إن جميع العقود والتعامالت التي تتم مع أطراف ذو عالقة يجب عرضها على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها وإقراراها بما يحقق 
مصلحة الشركة والمساهمين فيها وتقديم مصلحة الشركة على مصلحة األطراف ذات العالقة. باستثناء ما ذكر أعاله، تؤكد إدارة الشركة 

أنه ال يوجد تعامالت مع أطراف ذات عالقة ويشمل ذلك أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين وكبار التنفيذيين أو أقاربهم. 

عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية  7-5-2

العقارات المملوكة من الشركة 

ال تملك الشركة أي عقارات أو أراضي مسجلة باسمها.
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عقود إيجار العقارات 7-5-3
أبرمت الشركة عدد تسعة وتسعون )96( عقد إيجار بصفتها مستأجر من بينهم خمسة وخمسون )55( عقد متعلق بالفروع وعقد )1( متعلق بالمطبخ السحابي وعقد )1( متعلق بالمستودع وتسعة وثالثون )39( متعلق 

بسكن العمال وذلك في مختلف مناطق المملكة لغرض مزاولة نشاطها من خاللها. وفيما يلي نبذة عن عقود اإليجار هذه:

تفاصيل العقارات المستأجرة من الشركة: (: 39الجدول رقم )

الفروع

وجهة االستعمالمالحظاتمساحة العقارالقيمة اإليجارية السنويةمدة اإليجار/تاريخ االنتهاءتاريخ العقدرقم العقدموقع العقاراسم المؤجر#

ناصر عبدالرحمن 1
علي الحواس

6440،األمير محمد 
بن عبدالعزيز، حي 
العريض، المدينة 

المنورة

2026/02/15م2021/02/16م300002016553/0-1

150,000ريال سعودي
تدفع على قسطين بداية كل 
6 أشهر. والمبلغ اإلجمالي 

862,500 ريال سعودي

)183( م2
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

فرع المدينة العريض 
الحواس 

صالح الدرع2

مكة المكرمة - 
شارع ابراهيم 

الجفالي - لوكيشن 
سنتر

2017/05/03م-

5 سنوات انتهت بتاريخ 
1443/11/30هـ.

يجدد العقد برغبة الطرفين وفي 
حال عدم الرغبة بالتجديد يشعر 

الطرف اآلخر قبل انتهاء مدة 
العقد بشهرين 

190,000 ريال سعودي 
فرع العواليإن العقد غير مسجل مع إيجار***.)200( م2للسنة الواحدة.

3
الشركة السعودية 

لخدمات السيارات 
والمعدات _ساسكو(

محطة الرمال - 
من 2022/12/09م حتى 2022/09/18م20108751790/1طريق الهدا - مكة

2025/05/12م
إجمالي قيمة العقد هو مبلغ 

)50( م347,8772 ريال سعودي.
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.
فرع الهدا

ثنيان الثنيان4

الرياض - األمير 
سعد بن 

عبدالرحمن -مجمع 
بالزا التجاري 

2021/11/17م20609672646
من 2022/01/01م حتى 

2026/12/31م

160,000 ريال سعودي.
تدفع كل ستة شهور. القيمة 

اإلجمالية تبلغ 960,000 
ريال سعودي

)150( م2
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان 
فرع الرياض الروابي

الرياض - حي محمد العبيد5
2023/08/09م2020/08/10م1-300001984896/0الياسمين

128,600 ريال سعودي 
بالسنة وإجمالي العقد 
462960 ريال سعودي

)128( م2
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع الياسمين

الرياض - طريق عبداهلل العضيب6
2023/08/09م2020/08/10م1-300002074946/0النصر، العزيزية

150,000 ريال سعودي 
سنويا والمبلغ اإلجمالي 
540,000 ريال سعودي

)250( م2
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع العزيزية
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من 2023/04/21م حتى 2022/09/08م20976631052/1جدةفيصل أحمد المهدي7
2025/04/20م

القيمة اإلجمالية للعقد مبلغ 
)120(م287,5002 ريال سعودي

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

فرع األمير فواز
- سكني 

األمير سلطان - سعد القحطاني8
من 2021/08/09م حتى 202/05/31م1-300002781407/0البساتين - جدة

2031/08/08م

265,000 ريال سعودي. 
إجمالي العقد مبلغ 

304,650 ريال سعودي
)336(م2

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع البساتين وادارة 

أمانة محافظة جدة9

جدة - الواجهة 
البحرية بالكورنيش 

الشمالي - حي 
الشاطئ

-
1442/05/05هـ 

)الموافق 
2020/12/20م(

فرع الكورنيش-)370(م750,7502ريال سعودي 7 سنوات

المدينة المنورة - علي المحيسن10
177,000 ريال سعودي تدفع 2023/01/27م2021/01/28م1-300002390642/0حي الدفاع

)182(م2على دفعتين بالسنة.
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع المدينة الدفاع

جدة - حي اتحاد مالك عماره )1(11
-الفيصلية

1439/02/01هـ 
)الموافق 

2017/10/21م(

10 سنوات حتى1449/02/01هـ 
)الموافق 2027/07/05م( وتجدد 

تلقائيا
فرع الفيصليةإن العقد غير مسجل مع إيجار***.-****70,000 ريال سعودي سنويا

محمد عبدالرحمن 12
180,000 ريال سعودي 2023/04/30م2022/05/01م20022139990/4حائلالمغربي 

)290(م2بالسنة.
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع حائل

جدة - شارع شركة بنده للتجزئة13
2024/10/31م2020/11/01م1-300001920926/0الحمدانية

154,733ريال سعودي 
سنويا وإجمالي قيمة العقد 

690,964 ريال سعودي
)234(م2

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع الحمدانية

المدينة المنورة - ناصر الحواس14
-طريق العباس 

1441/04/19هـ
)الموافق 

2018/02/26م(

5 سنوات تنتهي في 
فرع المدينة الهجرةإن العقد غير مسجل مع إيجار***.)245(م200,0002ريال سعودي1446/08/09هـ تتجدد تلقائيا

مجموعة الصواري 15
للتنمية والتسويق

جدة - شارع 
األمير سلطان بن 
عبدالعزيز - أيس 

الند

200,000 ريال سعودي 2024/09/10م2022/09/11م20488186616/1
)110(م2بالسنة.

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

فرع أيس الند - 
سكني
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جازان - حي كمال زعبي16
اإليجار 140,000 سنوي 2024/06/14م2020/06/15م1-300001107082/0الروضة

)120(م2تدفع على قسطين 
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

فرع جازان الروضة 
- سكني

عبداهلل السباح17
الرياض - حي 

الروضة - خالد بن 
الوليد

2021/03/01م30000240810/0-1
من 2021/03/14م حتى 

2029/03/13م

180,000 ريال سعودي 
سنويا وإجمالي قيمة العقد 

1,656,000 ريال سعودي
)262,5(م2

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع الروضة

18
شركة عبدالعزيز 
حسين ال ناجي 

وأوالده

خميس مشيط - 
150,000 ريال سعودي 5 سنوات2019/02/17م-حي طيب االسم

)130(م2بالسنة
إن العقد غير مسجل مع إيجار***.

ال يجدد تلقائياً
فرع خميس مشيط

الرياض - الشفا - حسين الدوه19
2023/04/23م2020/04/24م1-300001005081/0حي ظهرة لبن

90,000 ريال سعودي 
تدفع على قسطين. وإجمالي 
قيمة العقد 270,000 ريال 

سعودي

)150(م2
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

فرع الرياض ظهرة 
لبن

حراء - جده - مكة علي الزهراني 20
150,000 ريال سعودي 2023/08/19م2021/08/20م20880458091المكرمة 

)158(م2بالسنة.

دة مماثلة  دة اإليجار تلقائياً لَمّ دد َمّ تتَجّ
ما لم يخطر أحد الَّطرفين الَّطرف اآلخر 

برغبته إنهاء العقد قبل )60( يوماً من 
دة اإليجار تاريخ انتهاء َمّ

فرع المروة - سكني

-جدة - حي الواحة فيصل الغامدي21
1439/01/01هـ 

)الموافق 
2017/09/21م(

1444/02/01هـ )الموافق 
معملإن العقد غير مسجل مع إيجار***.ال مساحة ****130,000ريال سعودي 2022/08/28م( تجدد تلقائياً

شركة صالح وحسن 22
نوري

مكة المكرمة - حي 
الشرائع - شارع 
محمد صالح 
ابراهيم خزامي

290717
1439/06/10هـ 

)الموافق 
2018/02/26م(

5 سنوات يجدد تلقائيا لمدة 
فرع الشرائعإن العقد غير مسجل مع إيجار***.)67,68(م150,0002 ريال سعودي مماثلة

الشيخ صديق صادق 23
88,000 ريال سعودي 2024/09/30م2021/10/01م20543025690/1شارع أبحرالشاولي

)100( م2بالسنة.
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان. 
فرع أبحر

مكة المكرمة - حي منصور الشريف24
200,000 ريال سعودي 2024/02/29م2019/03/01م1-200000575867/0بطحاء قريش

)327(م2بالسنة. 
تنتهي مدة اإليجار مع انتهاء مدة العقد، 
وإذا رغب الطرفان بالتجديد، فتتم كتابة 

عقد جديد يتفق عليه الطرفان 
فرع بطحاء قريش
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رابغ - مقابل بنك حامد الغانمي25
5 سنوات تجدد تلقائيا2018/04/01ًم-الرياض

85,000 ريال سعودي.
اعتبارا من تاريخ 

2020/03/25م أصبحت 
قيمة اإليجار السنوي 

120,000 ريال سعودي تدفع 
سنويا شاملة السكن.

ال يوجد****
إن العقد غير مسجل مع إيجار***.

المأجور كناية عن محل وشقة غرفتين
فرع رابغ - سكني

جدة - الكيال - حي محمد براده26
2019/11/12م1-300000736538/0الروضة س 

من 2020/03/11م حتى
2023/03/10م

121,800 ريال سعودي 
)50(م2سنويا

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع الروضة

خالد الدرسي27
طريق الملك فهد 

بن عبدالعزيز - حي 
الفيصلية - صبيا

120,000 ريال سعودي 2024/04/17م2020/10/18م300001744940/0-1
)290(م2بالسنة

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع جازان صبيا

)57(م52,5002 ريال سعودي سنويا2022/12/31م 2022/01/01م20491136122/1جدة - حي األجاويدشركة بنده للتجزئة28
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

فرع- معرض 19 
السنابل

مؤسسة قمة العشرة 29
2022/08/08م2021/08/09م20373648758جدة - مجمع بالزاالتجارية

160,000 ريال سعودي 
بالسنة.

تدفع على قسطين.
)50(م2

دة مماثلة  دة اإليجار تلقائياً لَمّ دد َمّ تتَجّ
ما لم يخطر أحد الَّطرفين الَّطرف اآلخر 

برغبته إنهاء العقد قبل )60( يوماً من 
دة اإليجار. تاريخ انتهاء َمّ

فرع صاري

يوسف مرجي معتاد 30
)120(م207,0002 ريال سعودي2022/12/04م2021/12/25م20236775741الشوقية السهلي 

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان. 
فرع الشوقية

عبدالعزيز مندوره31
جدة - األمير محمد 

بن عبدالعزيز - 
العزيزية )التحلية(

2021/03/08م300002444033/0-1
من 2021/01/14م حتى 

2022/01/13م*
100,000 ريال سعودي.

تدفع على قسطين.
)129(م2

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان 
فرع التحلية

شركة زمزم للتطوير 32
العقاري واالستثمار

الطائف - شارع 
-شهار العام

1439/09/01هـ 
)الموافق 

2018/05/17م(

 1444/08/30هـ
)الموافق 2023/03/22م(

قيمة إجمالية تبلغ
169,884 ريال سعودي.

)188,176(م2
ال يجدد تلقائياً

إن العقد غير مسجل مع إيجار***.
فرع الطائف شهار

204,320ريال سعودي 2024/12/31م2022/01/01م206190208842الرياض - الثمامةشركة بيوت األرجان 33
)216,22(م2بالسنة.

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع الثمامة
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شركة لمار المتحدة34
أملج - تبوك 

- الملك فيصل 
الدولي 

100,00 ريال سعودي 2030/10/06م2021/10/07م20156462324
)150(م2بالسنة.

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع أملج

35
الشركة السعودية 

لخدمات السيارات 
والمعدات - ساسكو

مكة المكرمة - 
طريق مكة - جدة 

السريع
-

1438/11/15هـ 
)الموافق 

2017/08/07م(

5 سنوات انتهت في 
1443/11/14هـ )الموافق 

2022/06/13م(* ال تجدد تلقائيا
)100(م270,0002ريال سعودي.

إذا رغبت الشركة بتجديد العقد عليها 
إخطار المؤجر خطيا قبل انتهاء مدة 
العقد بثالثة أشهر شريطة موافقة 

المؤجر على التجديد كتابيا.
إن العقد غير مسجل مع إيجار***.

فرع الزايدي ساسكو

الرياض - شارع حمد اليحيى36
من 2021/11/20م حتى 2021/09/16م20271445167حمزة 

2026/11/19م

110,000 ريال سعودي.
تدفع على قسطين 

متساوين.
والقيمة اإلجمالية مبلغ 
657,500 ريال سعودي

)100(م2
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان 
فرع البديعة

2027/01/05م2022/01/06م20446682353الرياض - الرميحيمحمد سعيد 37

130,000 ريال سعودي 
بالسنة

تدفع على قسطين 
متساوين.

)93(م2
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

فرع النخيل تركي 
األول

شركة بولي فارد 38
الثرياء العقارية

الطائف - مكة 
المكرمة - مجمع 

بالزا
2026/12/31م2022/01/01م20702318715

100,000 ريال سعودي 
سنويا والقيمة اإلجمالية 

624,000 ريال سعودي
)105(م2

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

فرع الطائف الحوية 
الجديد

العنود عبدالرحمن 39
الحمود

الرياض -عثمان بن 
120,000 ريال سعودي 2025/02/14م2022/02/15م20009798275عفان

)120,44(م2بالسنة
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

فرع الرياض عثمان 
بن عفان

شركة أرجان الرياض 40
2026/10/10م2021/10/11م20861451965الرياض - قرطبة العقارية

147,000 ريال سعودي 
بالسنة.

تدفع على قسطين 
متساوين.

)153(م2
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع الرياض قرطبة

41
مؤسسة الكفاية 

العربية للمقاوالت 
العامة

120,000 ريال سعودي 2025/03/03م2022/03/04م2/20331850383مكة - طريق الليث 
)57(م2بالسنة.

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان 

فرع مكة طريق الليث 
- سكن
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مكتب أعمال دلمون 42
162,000 ريال سعودي تدفع 2022/08/08م2021/08/09م20923718122جازانللعقارات 

)320(م2على قسطين متساوين.

دة مماثلة  دة اإليجار تلقائياً لَمّ دد َمّ تتَجّ
ما لم يخطر أحد الَّطرفين الَّطرف اآلخر 

برغبته إنهاء العقد قبل )30( يوماً من 
دة اإليجار  تاريخ انتهاء َمّ

فرع جازان الكورنيش

مكة المكرمة - أحمد السلمي43
2026/10/09م2021/10/10م20405267020الشارع العام

105,000 ريال سعودي 
سنويا.

يدفع على قسطين.
)72(م2

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

عمارة - سكني - 
تجاري فرع خليص

44
شركة ابو الخير 

للتجارة والمقاوالت 
المحدودة

أبها - طريق الملك 
من 2022/04/16م حتى 2022/04/14م20576222608/1فهد 

2027/04/15م
إجمالي قيمة العقد هو مبلغ 

)150( م862,5002 ريال سعودي
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.
فرع أبها

2027/04/30م2022/05/01م20185304783/1جدةمنصور السريع45
142,800 ريال سعودي 

بالسنة والقيمة اإلجمالية 
821100 ريال سعودي

)130( م2
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.
محل السامر الجديد

46
شركة جوان الغربية 

لنقل المنتجات 
البترولية

220,000 ريال سعودي 2025/08/31م2022/09/01م20873707751/1جدة، مكة المكرمة
)118( م2بالسنة

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.
محل النسيم جدة

150,000 ريال سعودي 2025/01/08م2022/01/09م20089074661الرياضمحمد العباسي47
)135( م2بالسنة

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

محل الرياض طريق 
الملك سلمان

217,391 ريال سعودي 2025/03/23م2022/03/24م20266669278/1مكةنبيلة قطب48
)128( م2بالسنة

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.
محل المحمدية

)200(م100,0002 ريال سعودي2027/03/31م2022/04/01م20167127856/2خميس مشيطعلي القحطاني49
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

محل الراقي خميس 
مشيط

100,000 ريال سعودي 2024/12/31م2022/01/01م20284520913الرياضفوزية السلوم50
)97.5( م2بالسنة

دة مماثلة  دة اإليجار تلقائياً لَمّ دد َمّ تتَجّ
ما لم يخطر أحد الَّطرفين الَّطرف اآلخر 

برغبته إنهاء العقد قبل )30( يوماً من 
دة اإليجار. تاريخ انتهاء َمّ

محل الرياض الخليج
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مؤسسة علي عمر 51
156,000 ريال سعودي 2025/06/20م2022/06/21م20057664370/2المدينة المنورةحسين الكاف التجارية

)75( م2بالسنة
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

محل ينبع الهيئة 
الملكية
سكني

إجمالي القيمة 93,600 ريال 2023/02/11م2022/02/12م20596253919/1أحد المسارحهشركة بنده للتجزئة52
)95( م2سعودي

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع أحد المسارحه

القيمة اإلجمالية 111550 2022/12/31م2022/01/01م20989972403/1جدهمحفوظ بابدر53
)76.4(م2ريال سعودي

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
فرع الرحاب - سكني

إجمالي قيمة العقد 2022/12/31م2022/01/01م20208870441/1جدةبدر بابدر54
)152.28( م1311002 ريال سعودي

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.
فرع حراء

2019/07/15م-ينبع - مروج بالزاشركة بيوت األرجان55

خمس سنوات وال يتم التجديد 
إذا لم يخطر أحد الطرفين اآلخر 
برغبته في التجديد قبل 120 يوم 

من تاريخ انتهاء العقد خطيا.

من السنة األولى إلى السنة 
الثالثة 144,000 ريال 

سعودي بالسنة ومن بداية 
السنة الرابعة إلى السنة 
الخامسة 152,000 ريال 

سعودي لكل سنة

معرضإن العقد غير مسجل مع إيجار***.)160( م2

المطابخ السحابية

شركة التخزين الذكي 1
لالستثمار 

الرياض - شارع 
5,990 ريال سعودي بالشهر 24 شهر2021/08/25مالسويدي

مطبخ سحابيإن العقد غير مسجل مع إيجار***.)18.80(م2لكل مطبخ يستعمله العميل

المستودعات

رواحل المستقبل 1
 قيمة اإليجار الشهريسنة تجدد تلقائيا 2020/07/01مجدة المحدودة

100,000 ريال سعودي
إن العقد غير مسجل مع إيجار***.ال يوجد****

مستودع - الغرض 
من العقد استئجار 

غرفة تبريد

مساكن عمال

ال يوجد ****28,000 ريال سعودي2023/07/05م2022/07/06م10133290639جدةوليد أبو الجدائل1
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

سكني السامر 
الجديد



74

جدول
المحتويـات

الفروع

وجهة االستعمالمالحظاتمساحة العقارالقيمة اإليجارية السنويةمدة اإليجار/تاريخ االنتهاءتاريخ العقدرقم العقدموقع العقاراسم المؤجر#

ال يوجد ****2023/08/148,000م2022/08/15م10819781600ينبعحسن النعيمي2
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.
سكن ينبع الهيئة

ال يوجد****60,000 ريال سعودي2023/02/24م2022/02/05م20825716306مكةسليم السفياني3
دة العقد. وإذا رغب الَّطرفان  انتهاء َمّ
بالَّتجديد، فتتُّم كتابة عٍقد جدٍيد يَّتفق 

عليه الَّطرفان.

سكن البساتين وأبحر 
وفرع األمير سلطان

رانسي جدة للوحدات 4
4,700 ريال سعودي 2022/10/27م*2022/09/27مجدةالسكنية

)شهري(
ال يوجد****

إن العقد غير مسجل مع إيجار***.
ال يجدد تلقائيا

سكن

المجمع السكني 5
ال يوجد****10,800 ريال سعوديسنوي2022/06/15م-جدةللعائالت

إن العقد غير مسجل مع إيجار***.
ال يجدد تلقائيا

سكن أبها

المجمع السكني 6
ال يوجد****21,600 ريال سعوديسنوي2022/04/01م-جدةللعائالت

العقد غير مسجل مع إيجار***.
ال يجدد تلقائيا

سكن أبها

)100(م16,5002 ريال سعودي2022/11/14م2021/11/15م10243948908الرياض إبراهيم الميمان7
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

سكن الرياض الروابي 
الجديد -تجاري

ال يوجد****21,600 ريال سعودي2022/11/24م2021/11/25م10852530408جدة - مكة المكرمة محمد العمري8
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.
سكن السنابل الجديد

الرياض - األمير محمد السبيعي9
)100(م24,0002 ريال سعودي2022/11/29م2021/11/30م1/10774936058بندر

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

سكن الرياض الخليج 
والروضة والنزهة

مقديشيو - جدة - رضا األموي10
2022/12/31م2022/01/01م10481955124مكة المكرمة

22,000 ريال سعودي.
تدفع كل 6 أشهر

)90( م2
دة العقد  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.
سكن حائل الجديد

فهد سليمان صالح 11
النمري

الرياض - حي 
سكن ايس الندإن العقد غير مسجل مع إيجار***.ال يوجد****18,000 ريال سعودي سنة تجدد تلقائيا2018/06/03م-الوادي
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الرياض - القماري عبداهلل السديري12
ال يوجد****21,800 ريال سعودي2021/10/14م*2020/10/15م300001825376- حي المونسية

المستأجر هو عارف المصباحي وليس 
الشركة**

دة العقد  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

سكن

المزاحمية - شارع محمد عبداهلل جفري 13
ال يوجد****16,000 ريال سعودي.2021/06/30م2020/07/11م300001289324الملك سعود

المستأجر هو عارف المصباحي وليس 
الشركة**

دة مماثلة  دة اإليجار تلقائياً لَمّ دد َمّ تتَجّ
ما لم يخطر أحد الَّطرفين الَّطرف اآلخر 

برغبته إنهاء العقد قبل )60( يوماً من 
دة اإليجار(. تاريخ انتهاء َمّ

سكن صاري

ال يوجد****18,000ريال سعودي2020/04/09م2019/04/10م300000371139مكة المكرمةمحمد السالمي14

المستأجر هو عارف المصباحي وليس 
الشركة**

دة مماثلة  دة اإليجار تلقائياً لَمّ دد َمّ تتَجّ
ما لم يخطر أحد الَّطرفين الَّطرف اآلخر 

برغبته إنهاء العقد قبل )60( يوماً من 
دة اإليجار(. تاريخ انتهاء َمّ

سكن الشرائع

ال يوجد****18,000ريال سعودي2020/04/09م*2019/04/10م1/300000371139مكة المكرمةمحمد السالمي15
دة العقد وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد  َمّ

فتتُّم كتابة عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه 
الَّطرفان.

سكن فرع طريق 
الليث

25,0001 ريال سعودي 2023/02/28م2022/03/01م2/10937274359جدةمحمد غربي16

دة مماثلة  دة اإليجار تلقائياً لَمّ دد َمّ تتَجّ
ما لم يخطر أحد الَّطرفين الَّطرف اآلخر 

برغبته إنهاء العقد قبل )60( يوماً من 
دة اإليجار. تاريخ انتهاء َمّ

سكن الروضة الجديد

سكن الفيصليةإن العقد غير مسجل مع إيجار***.ال يوجد****23,000 ريال سعودي2019/02/05م تجدد تلقائيا2018/02/05م-جدة - الفيصليةوليد سمان17

-الزايديخالد المروان18
1441/11/25هـ 

)الموافق 
2020/07/16م(

1442/11/24هـ )الموافق 
ال يوجد****2021/07/0430,000م( 

إن العقد غير مسجل مع إيجار***.
في حال الرغبة في اإلخالء من العين 

يجب أن يخطر أحد الطرفين اآلخر قبل 
انتهاء مدة العقد بشهرين

سكن الزايدي ساسكو
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حي الروضة - كمال زغبي19
18,0001.0 ريال سعودي2022/12/14م2021/12/15م3/10879640129جزان

المستأجر هو عارف المصباحي وليس 
الشركة.**

دة العقد  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

سكن جازان الروضة

حي نعمان - مكة فاطمة حسن حنجور20
12,0001.0 ريال سعودي2022/11/15م2021/11/16م10684467603المكرمة

المستأجر هو عارف المصباحي وليس 
الشركة.**

دة العقد  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

سكن الطائف الهدا 
- تجاري

حي العوالي - مكة عبداهلل العتيبي21
ال يوجد****25,000 ريال سعودي2021/07/21م*2020/07/22م300001498874المكرمة

المستأجر هو عارف المصباحي وليس 
الشركة.**

دة العقد  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

سكن العوالي

ال يوجد****26,000 ريال سعودي2023/07/31م 2022/08/01م10974283539مكة المكرمةعبدالرحمن باعفيف22

المستأجر هو عارف المصباحي وليس 
الشركة.* *

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

سكن أفراد - بطحاء 
قريش

أحد المسارحة - شويعر السويدي23
ال يوجد****24,000 ريال سعودي2023/01/14م2022/01/15م5/10272031801جازان

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.
سكن أحد المسارحه

خميس مشيط - فايز القحطاني24
ال يوجد****15,600 ريال سعودي2022/10/31م*2021/11/01م10874211110عسير

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

سكن أفراد خميس 
الراقي

المستأجر هو عارف المصباحي وليس ال يوجد****19,200 ريال سعودي2023/10/31م2022/11/01م10821551693المدينة المنورةمنصور الخربوش25
الشركة.**

سكن - تجاري - 
شقة المدينة الهجرة

ينبع - المدينة حجي عيد الجهني26
ال يوجد****15,000 ريال سعودي2022/10/06م*2021/10/07م 10021404071المنورة

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

سكن أفراد ينبع 
الجديد
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ال يوجد****32,000 ريال سعودي2023/01/31م2022/02/01م1/10765911902المعذر - الرياضيوسف العيوني27
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

سكن أفراد رياض 
النخيل والملك 

سلمان

)120( م19,0002 ريال سعودي سنويا2023/07/29م2022/07/30م20286941814الرياضصالح المزيد28
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان.

سكن رياض البديعة 
الجديد

المستأجر هو لينون فرايسيا ايال وليس ال يوجد****30,000 ريال سعودي سنوياسنة*2017/08/13م-جازان الكزرنيشمحمد سعيد العكاسي29
الشركة.**

سكن جازان 
الكورنيش

)80( م18,0002 ريال سعودي2022/12/24م2021/12/25م10517903173الطائفعلي الثبيتي30

المستأجر هو عارف المصباحي وليس 
الشركة.**

دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

سكن الحوية الطائف 
- تجاري

ال يوجد****24,000 ريال سعودي2023/03/19م2022/03/20م10287641192مكة المكرمةمحمد بانبيله31
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
سكن الشوقية

ال يوجد****18,000 ريال سعودي2023/03/23م2022/04/02م10852181200الطائفمنصور القرشي32
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

سكن الطائف شهار 
- تجاري

)60( م26,0002 ريال سعودي2023/03/31م2022/04/01م10195855859جدةمحمد القرشي33
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
سكن الكورنيش جدة

17,0001.0 ريال سعودي2023/07/05م2022/07/06م10697340105المدينة المنورةعلي الجهني34

دة مماثلة  دة اإليجار تلقائياً لَمّ دد َمّ تتَجّ
ما لم يخطر أحد الَّطرفين الَّطرف اآلخر 

برغبته إنهاء العقد قبل )60( يوماً من 
دة اإليجار تاريخ انتهاء َمّ

سكن المدينة الدفاع

ال يوجد****35,000 ريال سعودي2023/10/31م2022/11/01م10819074068جدةعبدالمجيد سيف35

دة مماثلة  دة اإليجار تلقائياً لَمّ دد َمّ تتَجّ
ما لم يخطر أحد الَّطرفين الَّطرف اآلخر 

برغبته إنهاء العقد قبل )60( يوماً من 
دة اإليجار تاريخ انتهاء َمّ

سكن فرع النسيم 
جدة 
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17,0001.0 ريال سعودي2023/06/19م2022/06/20م8/10697340105المدينة المنورةعلي الجهني36
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان

سكن المدينة 
العريض

سكن أملجإن العقد غير مسجل مع إيجار***.ال يوجد****11,000 ريال سعودي2023/09/07م2022/09/07م-أملجسعيد الفايدي37

)100(م25,0002 ريال سعودي2022/11/29م2021/11/30م10774936058الرياضمحمد السبيعي38
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد
سكن قرطبة الجديد

ال يوجد****14400 ريال سعودي2023/09/30م2022/10/01م1/10076801663صبياخالد عقيلي39
دة العقد.  دة اإليجار مع انتهاء َمّ تنتهي َمّ
وإذا رغب الَّطرفان بالَّتجديد، فتتُّم كتابة 

عٍقد جدٍيد يَّتفق عليه الَّطرفان
سكن صبيا

المصدر: الشركة
*العقد منتهي الصالحية. وفي حين أن الشركة ال تزال تستخدم المأجور غير أنه لم يتم تجديده بعد ويجري العمل على تجديده.

** العقد ليس مبرم مع الشركة غير أن الشركة تستفيد من الموقع.

***تجدر اإلشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم )292( وتاريخ 1438/05/16هـ المتضمن عدم اعتبار عقد اإليجار غير المسجل في الشبكة اإللكترونية عقداً صحيحاً منتجاً آلثاره اإلدارية والقضائية، وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار بالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان 
في تاريخ 1439/05/17هـ وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد بتاريخ 1440/05/04هـ )الموافق 2019/01/10م(.

**** هذا العقد لم يذكر فيه مساحة العين المستأجرة وال يوجد أي مستند قانوني يوضح المساحة.
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القروض والتسهيالت االئتمانية 7-5-4
فيما يلي نبذة عن اتفاقيات التسهيالت والقروض التي حصلت عليها الشركة والتي ما زالت قائمة كما في تاريخ هذه النشرة:

اتفاقية التمويل والخدمات المصرفية المبرمة مع البنك األهلي السعودي . 1

أبرمت الشركة اتفاقية تمويل وخدمات مصرفية مع البنك األهلي السعودي في1442/02/20هـ )الموافق 2020/10/07م(، وافق بموجبها 
البنك األهلي السعودي على تقديم تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية للشركة بقيمة إجمالية تبلغ خمسة ماليين )5,000,000( 

ريال سعودي، بهدف تمويل التوسعات الرأس مالية من خالل افتتاح فرع جديد للشركة.

استفادت الشركة من هذه التسهيالت من خالل سحب مبلغ مليونين ومائتين )2,200,000( ريال سعودي والتي استحقت بتاريخ 2021/12/16م 
وتحمل التسهيالت معدالت فائدة تجارية وهي مضمونة بضمانات شخصية من الشركاء. وقد قامت الشركة بتجديد العقد غير أن الشركة 

لم تبرم عقد جديد مع المصرف.

وقد قدمت الشركة الضمانات التالية:

كفالة غرم وأداء من قبل الشركاء في الشركة )مجتمعين ومنفردين(. 	
كفالة صندوق التنمية الصناعية السعودي برنامج كفالة بمبلغ أربعة ماليين وسبعمائة وخمسين ألف )4,750,000( ريال  	

سعودي.

العقود والتعامالت المتعلقة بالموردين 7-5-5
قامت الشركة بتوقيع عدد من االتفاقيات مع الموردين حيث يتم التعامل معهم من خالل اتفاقيات أو أمر شراء.

تفاصيل عقود الموردين(: ٤0الجدول رقم )

تاريخ االنتهاء*مدة االتفاقيةتاريخ بداية االتفاقيةالغرض من العقدأطراف االتفاقية#

توريد مواد غذائيةالشركة وشركة اليسرة لألغذية 1
1439/03/04هـ

)الموافق 2017/11/22م(
سنة تتجدد 

تلقائياً
2018/12/31م

ويجدد العقد تلقائياً

خدمات تخزين وتوزيع الشركة وشركة اليسرة لألغذية2
-**-2018/01/01مبضائع

الشركة وشركة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 3
لصناعة المرطبات

توريد المرطبات السائلة 
4 سنوات2018/04/01موالغازية والمياه الصحية

2022/03/31م
يجدد العقد تلقائياً

2021/12/31م*سنة2021/01/01متوريد منتجات برايدالشركة وشركة الصناعات الغذائية المتحدة.4

-**-2017/09/01متوريد الورق الصحيالشركة وشركة الورق الصحي المحدودة.5

الشركة وشركة مصنع هاجر للصناعات 6
يجدد العقد تلقائياًسنة2019/01/01مسحب الزيوت المستعملة التحويلية.

المصدر: الشركة
*تبرم الشركة هذا العقد بشكل سنوي. 

**العالقة التعاقدية مستمرة مع الموردين من خالل أوامر شراء يتم من خاللها تزويد المورد بطلب توريد المنتجات ويحدد بها اسم البضاعة والكمية المطلوبة.



جدول
المحتويـات

80

كما تقوم الشركة بالتعامل مع بعض الموردين على أساس أمر شراء وليس من خالل إبرام عقود.

اتفاقيات تقديم خدمات توظيف(: ٤1الجدول رقم )

تاريخ االنتهاءمدة االتفاقيةتاريخ االتفاقيةالغرض من العقدأطراف االتفاقية

الشركة وشركة أبراج الوطنية 1
تقديم خدمات عمالية للشركةللتشغيل والصيانة

1442/11/21هـ 
)الموافق 

2021/07/01م(
سنة

2022/07/11م
يجدد العقد تلقائياً

سنتين2021/06/29متقديم خدمات توفير/تأجير عمال للشركةالشركة وشركة سفراء نجد2
2023/04/20م

يجدد العقد تلقائياً

الشركة والشركة األهلية 3
12 شهراً من تاريخ 2020/11/30متقديم خدمات عمالية للشركةلالستخدام

استالم كل عامل
يجدد العقد تلقائياً

الشركة وشركة أضواء العروبة 4
تقديم خدمات توفير/تأجير عمال للشركةللمقاوالت

1442/11/21هـ 
)الموافق 

2021/07/01م(

سنة قابلة للتجديد 
2022/07/2711متلقائياً

الشركة ومؤسسة زاوية أمل 5
سنتين قابلة للتجديد 2020/08/12متقديم خدمات توفير/تأجير عمال للشركةللمقاوالت العامة

2022/08/12متلقائياً

الشركة ومؤسسة قمة التميز 6
سنتين قابلة للتجديد 2021/05/31متقديم خدمات توفير/تأجير عمال للشركةللصيانة والنظافة

2023/05/31متلقائياً

المصدر: الشركة 

عقد تطوير وتسويق للعالمة التجارية(: ٤2الجدول رقم )

تاريخ االنتهاءمدة االتفاقيةتاريخ االتفاقيةالغرض من العقدأطراف االتفاقية

الشركة ومكتب ديوان التنمية للخدمات التجارية1

تطوير نموذج العمل الذي سيتم العمل به- 
إدارة التسويق واالتصال وخدمة العمالء- 
بناء النظام التشغيلي واللوجستي للعالمة التجارية- 
بناء النظام القانوني- 

2024/10/13م3 سنوات2021/10/13م

العالمات التجارية 7-6

لدى الشركة عالمتان تجاريتان تم تسجيلها لدى وزارة التجارة )إدارة العالمات التجارية( في المملكة العربية السعودية تحت الفئة )43( وهي 
إحدى فئات العالمات التجارية والتي تختص بخدمات توفير األطعمة والمشروبات واإليواء المؤقت، وسيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها 
وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب أو المحالت التجارية التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها 

الحماية القانونية الالزمة وفقا لنظام العالمات التجارية.

تفاصيل العالمتان التجاريتان المندرجتان تحت الفئة )٤3( والخاصة بالشركة(: ٤3الجدول رقم )

دولة التسجيلنهاية الحمايةبداية الحمايةتاريخ التسجيلالشركة المالكةرقم الشهادةشكل العالمة

شركة غذاء السلطان 1443007100
للوجبات السريعة

1443/05/06هـ 
)الموافق 

2021/12/10م(

1443/02/22هـ 
)الموافق 

2021/09/29م(

1453/02/21هـ 
)الموافق 

2031/06/11م(

المملكة العربية 
السعودية

شركة غذاء السلطان 1443015047
للوجبات السريعة

1443/07/28هـ
)لموافق 

2022/03/01م(

1443/05/01هـ
)الموافق 

2021/12/05م(

1453/04/30هـ
)الموافق 

2031/08/19م(

المملكة العربية 
السعودية

المصدر: الشركة 
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التأمين 7-7

لدى الشركة وثيقة تأمين صحي لموظفيها وأسرهم مبرمة مع شركة التعاونية وهي شركة مرخص لها للعمل في المملكة وذلك بموجب وثيقة 
الضمان الصحي تبدأ من تاريخ 2022/07/01م وتنتهي في 2023/06/30م؛ وتُغطي هذه الوثيقة الرعاية الصحية من خالل شبكة مقدمي 

الخدمة المعينين من ِقبل الشركة وبشرط أن تكون الحالة مشمولة بالتغطية التأمينية.

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية )2-1-20( »المخاطر المتعلقة بعدم وجود غطاء تأميني« من القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة«، 
فإن الشركة ملتزمة باستخراج وثائق التأمين اإللزامية كما بتاريخ هذه النشرة.

التقاضي 7-8

تعرضت الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى أقامها مزودي الخدمات. وكما بتاريخ هذه النشرة يوجد ثالث دعاوى قائمة ضد 
الشركة يبلغ مجموعها )686,155( ريال سعودي، وفق ما هو مبين أدناه:

الدعاوى القضائية(: ٤٤الجدول رقم )

الحالة المبلغ )ريال سعودي( المدعى المدعى عليه نوع الدعوى

منظورة 402,399 وقت الفريق الشركة تجارية - مطالبة بمبالغ بموجب عقد خدمات

منظورة 161,756 وقت الفريق الشركة تجارية - مطالبة بمبالغ بموجب عقد خدمات

منظورة 80,160 الشركة شركة المصنع السعودي لتصنيع األشكال 
الحديدة المدرفلة محكمة عامة- تعويض

منظورة 122,000 علي بكر حسن قلعص الشركة محكمة عمالية

منظورة 835,761 الشركة شركة التطبيقات الملهمة التجارية طلب تنفيذ حكم

منظورة 765,761 الشركة شركة التطبيقات الملهمة التجارية طلب تنفيذ حكم

وبخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم، بالنسبة للقضايا المشار لها أعاله تؤكد الشركة أن هذه الدعاوى ليس لها أثر جوهري على 
أعمال الشركة أو وضعها المالي.
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8 
اإلقرارات 

إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل الـ )12( شهراً . 1
األخيرة.

لم تُمنح أّي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ . 2
طلب التسجيل وطرح األسهم فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم.

لم يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل . 3
وطرح األسهم.

بخالف ما ورد في الفقرة )4-3( »أعضاء مجلس إدارة الشركة« من هذه النشرة والفقرة الفرعية )2-1-28( »المخاطر المتعلقة . 4
بحاالت تعارض المصالح« والفقرة الفرعية )2-1-31( »المخاطر المتعلقة بالتعامالت والعقود المبرمة مع األطراف ذات العالقة« 
وفي الفقرة الفرعية )7-5-1( »عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة«، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍيّ من أقربائهم أّي أسهم 

أو مصلحة من أي نوع في الشركة.
باستثناء الفقرة الفرعية )7-1-5-2( »فترة حظر تداول األسهم« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«، ال يوجد أية قيود أو . 5

رهونات على أسهم المساهمين الحاليين الواردة أسماؤهم في هذه النشرة؛
لم يسبق أن أُشهر إفالس أي من المساهمين الحاليين في أي وقت تحت أي والية قضائية ولم يكن أحداً منهم طرفاً في ترتيب صلٍح . 6

واٍق من اإلفالس في أي وقت ولم يخضعوا إلجراءات إفالس؛
ليس ألي من أقارب المساهمين الحاليين أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة؛ باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية )28-1-2( . 7

»المخاطر المتعلقة بحاالت تعارض المصالح« والفقرة الفرعية )2-1-31( »المخاطر المتعلقة بالتعامالت والعقود المبرمة مع 
األطراف ذات العالقة«. وفي الفقرة الفرعية )7-5-1( »عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة«؛

الشركة ليست طرفا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية مجتمعة أو منفردة قائمة أو من المحتمل إقامتها، . 8
عدا ما تم ذكره في الفقرة الفرعية )7-8( »التقاضي« من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«، من شأنها أن تؤثر جوهريا على 

أعمال الشركة أو وضعها المالي؛
ليس لدى الشركة أي أصول غير ملموسة فيما عدا عالماتها التجارية )فضاًل راجع الفقرة الفرعية )7-6( »العالمات التجارية« . 9

من القسم رقم )7( »المعلومات القانونية«(؛
إن المساهمين الحاليين هم المالك القانونيون لألسهم وال يوجد مالك نفعيون؛. 10
ال يحكم عالقة المساهمين إال النظام األساسي وعقد التأسيس؛. 11
ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو تسهيالت بنكية ولم تبرم أي اتفاقيات من نوع اإليجار التمويلي مع أي من البنوك السعودية وغير . 12

السعودية )باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية )7-5-4( »القروض والتسهيالت االئتمانية« من القسم رقم )7( »المعلومات 
القانونية«(؛

لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها وأنها لم تقدم أي ضمانات ألي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو . 13
موظفيها مع الغير، ولم تفتح أي اعتمادات بنكية. كما أن الشركة لم تمنح قروضا ألي من الموظفين.

أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها باستثناء ما ورد في الفقرة )3-7( . 14
»الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية »، أما فيما يتعلق بالمطبخ السحابي فأنه ال يستلزم إصدار رخص بلدية ودفاع مدني 
خاصة بموقع المطبخ السحابي حيث يتم العمل بموجب عقد تشغيلي مع شركة التخزين الذكي لالستثمار والتي بدورها تستخرج 

رخص البلدية والدفاع المدني الخاصة بالمطبخ السحابي.
ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوي أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في . 15

وضعها المالي.
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باستثناء التعامالت مع األطراف ذات العالقة الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية )7-5-1( »عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة« من . 16
هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت أطراف ذات عالقة أخرى وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة العادية 

على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة في تاريخ 1444/04/15هـ )الموافق 2022/11/09م(.
السعودي . 17 األهلي  البنك  مع  مصرفية  وخدمات  تمويل  اتفاقية  في  الواردة  التعاقدية  التزاماتها  بجميع  ملتزمة  الشركة  أن 

في1442/02/20هـ )الموافق 2020/10/07م(. وتم الحصول من البنك األهلي السعودي على خطاب عدم الممانعة بإدراج أسهم 
الشركة في السوق الموازية.

ال يوجد لدى الشركة أي نزاعات أو مطالبات متعلقة بالفروقات الزكوية وال يوجد نزاعات قائمة من قبل هيئة الزكاة والضريبة . 18
والجمارك حتى تاريخ هذه النشرة.

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية )2-1-3( »المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة«، . 19
لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة منافسة للشركة، كما في تاريخ هذه النشرة.

أن الشركة ملتزمة بإنشاء إدارة مراجعة داخلية وتعيين مدير لها خالل الربع األول من عام 2023م. . 20
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9  
المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 

تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية 9-1

تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه، وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها 

الهيئة، كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق الموازية.

يجب على جميع المستثمرين المؤهلين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن التوقيع 
على نموذج طلب االكتتاب وتسليمه من خالل النظام اإللكتروني يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام الطرح المذكورة.

االكتتاب باألسهم المطروحة 9-2

سوف يتم طرح ستمائة وأربعون ألف )640,000( سهم عادي ذو قيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، تمثل 20% من 
رأس مال الشركة، سيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر )84( ريال سعودي للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها ثالثة وخمسون 

مليوناً وسبعمائة وستون ألفاً )53,760,000( ريال سعودي، ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعينت بشروط . 2

تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة 
إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها . 3
الهيئة، أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة، أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال . 4
اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في . 7 األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق 

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. . 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير . 10
اآلتية:

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن أ. 
عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهرا الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ج. 
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.ه. 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11
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سعر الطرح والقيمة االسمية لكل سهم 9-3

ال توجد صفقات طرح خاص تمت مؤخرا على أسهم الشركة، وفي حال حدثت مثل هذه الصفقات فإنه يتم نقل الملكية بموجب عقد بيع 
بين الطرفين وليس للشركة عالقة في معرفة سعر البيع الذي تم بينهم.

تم تحديد سعر الطرح من خالل تحديد القيمة السوقية العادلة للشركة والتي قامت بها شركة اإلنماء لالستثمار )اإلنماء لالستثمار(. يبلغ 
سعر الطرح للسهم أربعة وثمانون )84( ريال سعودي، وتبلغ القيمة االسمية للسهم عشرة )10( رياالت سعودية، ومما تجدر اإلشارة إليه 
بأن رأس مال الشركة يبلغ اثنان وثالثون مليون )32,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثالثة ماليين ومئتان ألف )3,200,000( سهم عادي 

مدفوعة القيمة بالكامل.

يتم تحديد سعر االفتتاح للسهم بناًء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق )9:30 
إلى 10:00صباحاً(، ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر  صباحاً 
العادل الذي يتم عنده تنفيذ األوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر االفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها 
تبلغ )30% ارتفاعاً وهبوطاً(. ويعتبر السعر االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية العادلة وهو سعر الطرح لليوم األول فقط، ويحسب 

السوق أسعار االفتتاح واإلغالق حسب اآلتي: 

يحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية.. 1
إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها، يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد األدنى المتبقي، . 2

وهو عدد األوراق المالية غير المطابقة بهذا السعر.
إذا وجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:. 3

األعلى سعراً عند عدم توازن الكمية غير المتطابقة في طرف الشراء فقط.أ. 
األقل سعراً عند عدم توازن الكمية غير المتطابقة في طرف البيع فقط.ب. 
متوسط أسعار )أ( و)ب( عند عدم توازن الكمية غير المتطابقة في الطرفين )البيع والشراء(، يقرب متوسط السعرين ج. 

إلى أقرب وحدة تغيير السعر عند اإلمكان.

يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس، باستثناء العطالت الرسمية في المملكة. ويتبع يوم التداول تسلسل الجلسات المحدد 
في الجدول اآلتي:

الجدول الزمني الجلسة

9:30-10:00الجلسة األولى: مزاد االفتتاح

10:00-15:00الجلسة الثانية: السوق مفتوح-تنفيذ

15:00-15:10الجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق

15:10-15:20الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق

15:00-16:00الجلسة الخامسة: السوق مغلق

الرابعة، ويتاح تعديل  	 الثالثة والجلسة  الثانية والجلسة  يتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة 
صالحية األمر وإلغاؤه خالل الجلسة الخامسة، ويتاح تعطيل األوامر غير المنفذة خالل يوم التداول.

األولى  	 الجلسة  السعر( خالل  السوق بحسب  السعر عند مستوى سعري محدد )عرض  األوامر مجتمعة بحسب  تعرض 
والجلسة الثالثة.

تطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة. 	
يحدد وقت انتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يومياً 30 ثانية وفق األوقات المحددة للجلستين في الجدول أعاله.
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طريقة االكتتاب 9-4

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب والجهة المستلمة »شركة اإلنماء لالستثمار« من خالل نظام 
االكتتاب اإللكتروني الخاص به والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، أو من خالل 
القنوات اإللكترونية لمصرف الراجحي »جهة مستلمة« أو من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص لشركة الخبير المالية »جهة مستلمة«، 
على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعد أقصاه الساعة الرابعة مساء من تاريخ اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح 
جميع المستندات الداعمة والمطلوبة حسب التعليمات. ويقر كل مستثمر، من خالل إكماله طلب االكتتاب بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، 

ويرغب بناء على ذلك في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب. 

ويجب على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب إلكترونياً وفقا لتعليمات االكتتاب الموضحة في نموذج االكتتاب وفي هذه النشرة. وينبغي على 
المكتتب الموافقة على كافة الشروط واألحكام وأن يستكمل كافة األقسام ذات الصلة في نموذج االكتتاب. 

تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب، جزئياً أو كلياً، وذلك في حالة عدم استيفاء أي من شروط وأحكام االكتتاب أو عدم اتباع 
التعليمات الالزمة. ال يجوز إدخال أي تعديالت على نموذج طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه، حيث يمثل نموذج طلب االكتتاب بمجرد 

تقديمه اتفاقا ملزماً قانونياً بين المكتتب والشركة.

يمتلك المساهمون الحاليون 100% من رأس مال الشركة، وسوف يمتلكون ما نسبته 80% من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح، ويمكن 
للمستثمرين الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب من المستشار المالي ومدير االكتتاب من خالل 

معلومات االتصال الموضحة أدناه:

المستشار المالي ومدير االكتتاب والجهة المستلمة

شركة اإلنماء لالستثمار
برج العنود 2- طريق الملك فهد، حي العليا، الرياض

ص.ب. 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5999 218 )11( 966+
فاكس: 5970 218 )11( 966+

www.alinmainvestment.com :موقع إلكتروني
info@alinmainvestment.com :بريد إلكتروني

الجهات المستلمة

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد 

ص.ب 28، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2515 828 )11( 966+
فاكس: 8190 279 )11( 966+

 www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

شركة الخبير المالية
طريق المدينة 

ص.ب 128289، جدة 21362
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8001247555
 www.alkhabeer.com :الموقع اإللكتروني
info@alkhabeer.com :البريد اإللكتروني
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فترة الطرح وشروطه 9-5

سيكون االكتتاب متاحاً للمستثمرين المؤهلين بدًء من يوم األحد 1444/08/20هـ )الموافق 2023/03/12م( ولغاية يوم األحد 1444/08/27هـ 
)الموافق 2023/03/19م(. وعند استكمال طلب االكتتاب سيقوم مدير االكتتاب أو الجهة المستلمة لطلب االكتتاب بإشعار المكتتب بذلك عن 

طريق رسالة نصية، وفي حال عدم اكتمال طلب االكتتاب أو عدم صحة المعلومات المقدمة فيه، فإن طلب االكتتاب يعتبر الغياً.

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب والجهة المستلمة »شركة اإلنماء لالستثمار« من خالل نظام 
االكتتاب اإللكتروني الخاص به والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، أو من خالل 
القنوات اإللكترونية لمصرف الراجحي »جهة مستلمة« أو من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص لشركة الخبير المالية »جهة مستلمة« 
على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعد أقصاه الساعة الرابعة مساء من تاريخ اإلقفال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح 
جميع المستندات الداعمة والمطلوبة حسب التعليمات. ويقر كل مستثمر، من خالل إكماله طلب االكتتاب بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، 

ويرغب بناء على ذلك في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب. 

يجب على المستثمر أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل 
ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها في سعر الطرح البالغ أربعة وثمانون )84( ريال سعودي للسهم الواحد. الحد األدنى لالكتتاب هو 

عشرة )10( أسهم. بينما الحد األقصى لالكتتاب هو مائة وتسعة وخمسين ألف وتسعمائة وتسعون )159,990( سهم لكل مكتتب.

يجب تقديم نموذج طلب االكتتاب إلكترونياً خالل فترة الطرح مع إرفاق المستندات التالية )حسبما ينطبق الحال(:

أصل ونسخة عن بطاقة األحوال المدنية )للمكتتب الفرد(.. 1
أصل ونسخة عن صك الوكالة الشرعية )عندما يكون طلب االكتتاب مقدماً من الوكيل بالنيابة عن المكتتب(.. 2
نسخة عن السجل التجاري ونسخة عن التفويض بالتوقيع نيابة عن الشركة )إذا كان المكتتب شركة(.. 3
نسخة عن السجل التجاري وصورة هوية المفوض بالتوقيع وصورة تراخيص هيئة السوق المالية )في حال كان المكتتب . 4

صندوق استثماري أو شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، ويضاف نسخة عن االتفاقية بين المكتتب والشركة المرخصة 
في حال المحافظ أو اتفاقيات االستثمار بالنيابة(.

أي مستندات أخرى يتم طلبها أو االطالع عليها.. 5

يجب أن تسدد كامل قيمة األسهم المكتتب بها بإجراء حوالة مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بالطرح، ويحق للشركة أن ترفض نموذج 
طلب االكتتاب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف شروط وأحكام الطرح، وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن 

األسهم التي طلب االكتتاب بها.

طريقة التخصيص ورد الفائض  9-6

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة الستالم مبالغ االكتتاب. ويجب على كل مكتتب تعبئة طلب االكتتاب إلكترونياً وتسليمه في النظام 
اإللكتروني والذي سوف يتم توفيره في الموقع اإللكتروني للمستشار المالي ومدير االكتتاب والجهات المستلمة وتحويل المبالغ المكتتب بها 

في حساب األمانة الخاص بالطرح.

األمانة  إلى حساب  األموال  وتحويل  اإللكتروني  النظام  في  إلكترونياً  االكتتاب  طلب  تقديم  من خالل  الطرح  أسهم  في  االكتتاب  سيكون 
المخصص للطرح. 

وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي ومدير االكتتاب بالتشاور مع الشركة، وسيتم اإلعالن عن 
عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الخميس 1444/09/01هـ )الموافق 2023/03/23م( وسيكون رد الفائض 
خالل )4( أيام عمل من تاريخ التخصيص، ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة أو الشركة 

لمتحصالت الطرح أو المستشار المالي ومدير االكتتاب أو الشركة.

سوف يقوم المستشار المالي ومدير االكتتاب والجهات المستلمة بإرسال إشعارات للمكتتبين توضح العدد النهائي لألسهم المخصصة لكل 
منهم والمبالغ الفائضة التي سيتم ردها لهم، إن وجدت.

ولمزيد من المعلومات يتعين على المكتتبين التواصل مع المستشار المالي أو مدير االكتتاب.
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أحكام متفرقة:

يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل . 1
لهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أوعن 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 . 2
طبقاً لها.

سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.. 3
مع مراعاة متطلبات المادة )79( التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة . 4

بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين ما يلي: 

وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدارأ. 
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.ب. 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل طلب اكتتابه 
في تلك األسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقا للفقرة )د( من المادة )79( التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

المستمرة. 

األوقات الظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة 9-7

تعليق الطرح أو إلغائه

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا في أي من الحاالت اآلتية:أ. 

إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1
إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهريا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.. 2
إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.. 3
إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق الموازية.. 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن . 5

معلومات كافية تتعلق بالكيان 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. 

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر . 6
إبالغ السوق وفقاً لذلك.

إذا لم تستوفي متطلبات السيولة المحددة في الفقرة )ب( من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد مضي . 7
المدة المحددة في الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )د( من المادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله . 8
لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للُمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.. 9
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية . 10

للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للُمصدر بموجب نظام اإلفالس.. 11

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:ب. 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.. 1
أن رفع التعليق. من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2
التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. . 3
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للُمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن . 4 المالي  التنظيم  بافتتاح إجراء إعادة  النهائي  عند صدور حكم المحكمة 
ُموقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )8( 

من الفقرة )أ( أعاله.
عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس . 5

ما لم يكن ُموقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهات المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة 
الفرعية )9( من الفقرة )أ( أعاله.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للُمصدر في أي من الحاالت اآلتية:ج. 

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة. . 1
عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة . 2

الرأي المعارض أو االمتناع عن إبداء الرأي. 
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها . 3

السوق المالية للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور . 4

القرار.

ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( و)2( من الفقرة )ج( أعاله، بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي د. 
انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة تداول أسهم الُمصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة 

جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت أنه من المرجح ه. 

حدوث أي من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( أعاله.
يجب على الُمصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.و. 
إذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة )6( أشهر من دون أن يتخذ الُمصدر إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، ز. 

فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية للُمصدر.
عند إكمال الُمصدر لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم الُمصدر. وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه، فعليه ح. 

تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه وفقاً لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح 
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

ال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات ط. 
العالقة.

اإللغاء االختياري لإلدراج

ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة سابقة من الهيئة. وللحصول على موافقة . 1
الهيئة، يجب على الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل الطلب 

المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء أو التعليق.أ. 
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في البند )ث( أدناه.ب. 
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من أي وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية ج. 

استحواذ أو أي إجراء آخر تتخذه الشركة.
اللوائح التنفيذية ذات د.  أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب 

العالقة.

يجوز للهيئة أن تقبل وترفض طلب التعليق أو اإللغاء حسب تقديرها.. 2
يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.. 3
عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن . 4

يتضمن اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة. 
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التعليق المؤقت للتداول 

يجوز للشركة أن تطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب أ. 
اإلفصاح عنه من دون تأخير 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 لذلك المصدر فور تلقيها للطلب. 
عند تعليق التداول مؤقتا بناًء على طلب الُمصدر، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور في -أقرب وقت ممكن- عن سبب ب. 

التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة. 
يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر ج. 

في نشاطات الشركة، وترى 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.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق البند )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في د. 

نشاطات الشركة، ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في البند )ب( المذكور أعاله، ما لم ترى ه. 

الهيئة أو السوق المالية خالف ذلك.

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

إذا رغب الُمصدر في إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج. 

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها 9-8

تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم بما في ذلك:

العادية . 1 العامة  للجمعية  بالتوصية  2021/12/26م(،  )الموافق  1443/5/22هـ  بتاريخ  الصادرة  اإلدارة  مجلس  توصية 
بالموافقة على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية - نمو.

موافقة الجمعية العامة العادية غير العادية بتاريخ 1443/07/30هـ )الموافق 2022/03/02م(، على طرح أسهم الشركة . 2
في السوق الموازية - نمو.

موافقة من شركة تداول السعودية »تداول« على اإلدراج بتاريخ 1443/10/29هـ )الموافق 2022/05/30م(، وهذه الموافقة . 3
مشروطة بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

بتاريخ إعالنها في موقعها . 4 وذلك  الهيئة  التي طلبتها  المؤيدة  المستندات  وكافة  الهيئة على نشرة اإلصدار هذه  موافقة 
الرسمي يوم اإلثنين 1444/05/11هـ )الموافق 2022/12/05م(.

الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر( 9-9

يحظر على كبار المساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة )الرجاء مراجعة »المساهمون الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر« من أسهم 
الشركة في صفحة )ز( التصرف فيما يملكونه من أسهم قبل مضي فترة )12( اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل وإدراج أسهم الشركة في 
السوق الموازية )فترة الحظر(. وبخالف فترة الحظر المفروضة من الهيئة على المساهمين الكبار، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع 

التصرف في أسهم معينة.

السوق المالية السعودية )تداول( 9-10

تداول هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، تشّكلت في شهر مارس 2021م بعد تحول شركة السوق المالية السعودية 
)تداول( إلى شركة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية. وتتوّلى شركة تداول السعودية مسؤولية إدراج وتداول األوراق المالية للمستثمرين 
في  بالسوق  المتعلقة  المعلومات  لجميع  الرسمي  والمصدر  التداول  بأنشطة  المعنية  المالية  األوراق  باعتبارها سوق  والدوليين  المحليين 
المملكة. كما تقوم الشركة بدور محوري في تحقيق خطط النمو االستراتيجية للمجموعة وتزويد المشاركين في السوق بفرص استثمارية 

جذابة ومتنوعة.
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بينما تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في 
المملكة عام 1990م. تتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم 
عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً ويتم خاللها تنفيذ 

األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً.

ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً 
وهي األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً 

لتوقيت اإلدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق 
بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومين. أي أن نقل الملكية لألسهم يتم بعد يومين 

عمل من تنفيذ الصفقة.

تداول  وتتولى  »تداول«.  للمستثمرين عبر نظام  بالنسبة  المهمة  الجوهرية  والمعلومات  القرارات  الشركة اإلفصاح عن جميع  وينبغي على 
مسؤولية مراقبة السوق مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.
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10 
اإلقرارات والتعهدات الخاصة 

التعهدات الخاصة باالكتتاب 10-1

بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب االكتتاب.. 1
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. . 2
الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار.. 3
عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار هذه . 4

على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب 
باالكتتاب في حال إضافتها في النشرة.

أنه لم يسبق له وألي من أفراد عائلته المشمولين في نموذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم المطروحة . 5
ويوافق على أن للشركة الحق في رفض طلبات االكتتاب المزدوجة.

الواردة في الطلب وفي . 6 قبوله األسهم المخصصة بموجب نموذج طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب 
نشرة اإلصدار.

ضمان عدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة.. 7

سجل األسهم وترتيبات التعامل 10-2

تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من 
هذه األسهم.

تداول األسهم في السوق الموازية 10-3

تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، كما تم تقديم طلب إلى شركة تداول السعودية 
إلدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة، وتعتبر التواريخ 
واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها أوتمديدها بموافقة هيئة السوق المالية.

وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في »تداول«، وتسجيل الشركة وإدراج 
أسهمها في السوق الموازية، ويحظر التداول في أسهم الشركة حظر تام قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك 

األنشطة المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أو أي من مستشاريها أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.

يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين )فضال راجع القسم )1( »التعريفات والمصطلحات«(.

إجراءات عدم اكتمال الطرح 10-4

إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبين في نشرة اإلصدار هذه )فضاًل راجع »التواريخ المهمة وإجراءات الطرح« 
في صفحة )ي( من هذه النشرة(، سيقوم المستشار المالي خالل )10( عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابياً بعدم اكتمال 
الطرح ومن ثم سيقوم بإشعار المكتتبين، وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من المكتتبين )إن وجدت( من دون 

خصم أي عموالت أو رسوم.

وتؤكد الشركة التزامها بأي قرارات أو تعليمات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم اكتمال الطرح.
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11  
المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الساعة 9 صباحاً 
إلى الساعة 4 مساًء أو من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي )شركة اإلنماء لالستثمار(، وذلك ابتداء من الخميس 
1444/08/17هـ )الموافق 2023/03/09م( وحتى يوم األحد 1444/08/27هـ )الموافق 2023/03/19م( )على أال تقل تلك الفترة عن )7( 

أيام قبل نهاية فترة الطرح(:

السجل التجاري الرئيسي للشركة.. 1
النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس وجميع التعديالت المدخلة عليها. . 2
توصية مجلس إدارة الشركة على طرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية - نمو.. 3
موافقة الجمعية العامة للشركة على الطرح ألسهم الشركة في السوق الموازية. . 4
موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية.. 5
موافقة شركة تداول السعودية )تداول السعودية( على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية. . 6
تقرير العناية المهنية القانوني المؤرخ في 2022/10/21م.. 7
القوائم المالية المراجعة للسنة 2021م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.. 8
اآللية التي ُحدد بناًء عليها سعر الطرح )تقرير التقييم للشركة المعد من قبل المستشار المالي »شركة اإلنماء لالستثمار«(.. 9

خطابات الموافقة على تضمين االسم والشعار واإلفادة في نشرة اإلصدار لكٍل من:. 10

المستشار المالي للشركة؛ شركة اإلنماء لالستثمار. 	
المستشار القانوني للشركة؛ شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان للمحاماة واالستشارات القانونية.  	
المحاسب القانوني للشركة؛ شركة محمد العمري وشركاه بي. دي. أو - محاسبون قانونيون. 	
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12 
تقرير المحاسب القانوني
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة  
  مساهمة سعودية مقفلة شركة

 

 القوائم المالية للسنة المنتهية 
 م 2021ديسمبر  31في 

 وتقرير مراجع الحسابات المستقل
 

الملحق )1(: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م  12-1
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 السريعةشركة غذاء السلطان للوجبات 
 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 القوائم المالية للسنة المنتهية 
  م2021ديسمبر  31في 

 وتقرير مراجع الحسابات المستقل
 
 
 

 فــهــرس
 

 
 

 صـفـحـة  
 
 
 3-2 تقرير مراجع الحسابات المستقل -  
 
 

 4 قائمة المركز المالي - 
 
 

 5 قائمة الدخل الشامل - 
 
 

 6 حقوق الشركاءقائمة التغيرات في  - 
 
 

 7 قائمة التدفقات النقدية - 
 
 

 40-8 ايضاحات حول القوائم المالية - 
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 قائمة المركز المالي 

 )باللاير السعودي(
 
 

    ديسمبر 31كما في    

  إيضاح الموجودات
 م2020  م2021

 معدله
 م2020يناير  1  

 معدله
        الموجــودات المتداولة

 9,867,576  3,900,059  13,738,430  7 نقد وما في حكمه
 730,697  390,602  3,988,880  8 ذمم  مدينة

 2,954,208  4,711,485  6,576,867  9 مخزون
 5,113,468  6,061,478  6,680,849  10 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 1,202,566  -  -  11 مستحق من أطراف ذوي عالقة
 19,868,515  15,063,624  30,985,026   مجموع الموجودات المتداولة

        

   الموجودات غير المتداولة
    

 

 -  14,654,429  13,703,473   موجودات حق االستخدام
 26,775,134  27,902,647  30,748,394  12 ممتلكات ومعدات

 26,775,134  42,557,076  44,451,867   غير المتداولة مجموع الموجـودات
 46,643,649  57,620,700  75,436,893   مجموع الموجـودات

        وحقوق الشركاء المطلــوبات
        المطلــوبات المتداولة

 2,935,855  1,457,609  4.681.584   ذمم دائنة 
 -  4,819,018  4.428.018  15 التزامات اإليجار

 1,738,566  3,021,311  2,779,553  13 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
 1,758,184  875,000  875,000  11 مستحق إلى أطراف ذوي عالقة

 -  2,505,926  2,223,986  22 األجل رقرض قصي
 615,840  427,281   678,048  14 مخصص الزكاة

 7,048,445  13,106,145  15,666,189   مجموع المطلوبات المتداولة
        

        غير المتداولة المطلــوبات
   10,372,186  9,929,514  15 التزامات اإليجار

 2,028,806  2,726,791  3,170,579  16 التزامات المنافع المحددة للموظفين
 2,028,806  13,098,977  13,100,093   متداولةالمجموع المطلوبات غير 

 9,077,251  26,205,122  28,766,282   مجموع المطلوبات
        حقوق الشركاء

 100,000  100,000  32,000,000  17 رأس المال
 30,000  30,000  1,556,844   احتياطي نظامي

 647,463  647,463  647,463   خر آاحتياطي 
 36,788,935  30,638,115  12,466,304   مبقاةأرباح 

 37,566,398  31,415,578  46,670,611   مجموع حقوق الشركاء
 46,643,649  57,620,700  75,436,893   مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

 
 

 المالية( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم 27( إلى رقم )1إن االيضاحات المرفقة من رقم )
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 قائمة الدخل الشامل
 )باللاير السعودي(

 
 
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في    
 م2020  م2021  إيضاح 

 64,469,506  107,079,201   المبيعات
 (47,940,124)  (63,493,240)  18 تكلفة المبيعات

 16,529,382  43,585,961   مجمل الربح
      

 (4,062,708)  (13,549,161)  19 مصاريف بيع وتوزيع
 (8,056,537)  (13,988,451)  20 مصاريف عمومية وإدارية

 4,410,137  16,048,349   الربح التشغيلي
      

 (830,616)  (696,442)   تكاليف تمويل 
 (841,958)  510,625   أخرى / )مصاريف( إيرادات

 2,737,563  15,862,532   الربح قبل الزكاة
      

 (376,409)  (594,092)  14 الزكاة
 2,361,154  15,268,440   صافي ربح السنة

      
      بنود الدخل الشامل اآلخر

      البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن األرباح أو الخسائر:
 (60,750)  (13,407)  16 اكتوارية إلعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفينخسارة 

 (60,750)  (13,407)   إجمالي الخسارة الشاملة اآلخر
 2,300,404  15,255,033   إجمالي الدخل الشامل للسنة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتجزأ من هذه القوائم المالية( تعتبر جزءاً ال 27( إلى رقم )1إن االيضاحات المرفقة من رقم )
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 قائمة التغيرات في حقوق الشركاء

 )باللاير السعودي(
 

  
 المجموع رباح مبقاةأ خراحتياطي آ احتياطي نظامي رأس المال الــبــيــان

 37,566,398 36,788,935 647,463 30,000 100,000 م2020يناير  1الرصيد في 

تأثير التحول إلى المعيار الدولي إلعداد 
 (265,480) (265,480) - - - (2-6)إيضاح رقم  16التقارير المالية رقم 

 37,300,918 36,523,455 647,463 30.000 100.000 م2020يناير  1كما في  المعدل الرصيد

 2,361,154 2,361,154 - - - صافي ربح السنة

 (60,750) (60,750) - - - الخسارة الشاملة األخرى

 2,300,404 2,300,404 - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 (8,185,744) (8,185,744) - - - توزيعات أرباح 

 31,415,578 30,638,115 647,463 30,000 100,000 م 2020ديسمبر  31الرصيد في 

      

 15,268,440 15,268,440 - - - صافي ربح السنة

 (13,407) (13,407) - - - الخسارة الشاملة األخرى

 15,255,033 15,255,033 - - - اجمالي الدخل الشامل للسنة

 - (1,526,844) - 1,526,844 - الى احتياطي نظامي محول

 - (31,900,000) - - 31,900,000 رأس المال  زيادة

 46,670,611 12,466,304 647,463 1,556,844 32,000,000 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية27( إلى رقم )1إن االيضاحات المرفقة من رقم )
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 

 قائمة التدفقات النقدية
 السعودي()باللاير 

 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

 م2020  م2021  إيضاح التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 2,737,563  15,862,532   الربح قبل الزكاة 

      تعديالت لتسوية البنود غير النقدية:  
 3,756,950  4,336,333   استهالك موجودات حق استخدام

 1,956,956  2,130,601  12 ومعداتاستهالك ممتلكات 
 863,333  252,535   خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

 410,929  -  8 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 739,433  916,280  16  المنافع المحددة للموظفينمخصص 

 -  (96,473)   الربح من انهاء عقود االيجار
 830,616  696.442   تكاليف تمويل 

   24,098,250  11,295,779 
      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (70,834)  (3,598,278)   ذمم مدينة
 (1,757,277)  (1,865,382)   مخزون

 1,043,965  (619,371)   مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
 103,332  -   مستحق من أطراف ذوي عالقة

 (1,478,246)  3,223,975   ذمم دائنة
 1,282,746  (241,758)   وأرصدة دائنة أخرى مستحقات

 8,025  -   مستحق إلى أطراف ذوي عالقة
 10,427,490  20,997,436   النقد الناتج من العمليات

 (348,918)  (343,325)  14 زكاة مدفوعة
 (102,198)  (485,899)  16 المدفوعة التزامات المنافع المحددة للموظفين

 (100,237)  -   تكاليف تمويل مدفوعة
 9,876,137  20,168,212   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (1,782,815)  (1,596,554)  12 إضافات ممتلكات ومعدات

 (4,164,987)  (3,632,329)   اضافات مشاريع تحت التنفيذ
 (5,947,802)  (5,228,883)   صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 -  (2,505,926)   مدفوعة قروض قصيرة أجل

 2,505,926  2.223.986   قروض قصيرة األجل متحصالت
 (4,216,034)  (4,819,018)   المدفوعةمطلوبات اإليجار 

 (8,185,744)  -   أرباح مدفوعة
 (9,895,852)  (5,100,958)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

      

 (5,967,517)  9,838,371   صافي التغير في النقد وما في حكمه
 9,867,576  3,900,059   السنةنقد وما في حكمه في بدايـة 

 3,900,059  13,738,430   نقد وما في حكمه في نهاية السنة
      المعامالت غير النقدية

 -  31,900,000   المبقاةرباح زيادة رأس المال من األ
 4,376,876  2,958,669  (12) محول من مشاريع تحت التنفيذ

 2,000,000  -  (10) ذمم مدينة مقابل مبيعات اآلالت 
 (216,050)  -  14)) زكاة مستحقة نيابة عن الشريك 

 819,209  -  (11) تسوية ارصدة اطراف ذات عالقة 
 

 ( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية27( إلى رقم )1إن االيضاحات المرفقة من رقم )
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 

 نبذة عن الشركة  -1

والتي تم تسجيلها في المملكة العربية السعودية  مساهمة مقفلةإن شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة )"الشركة"( هي شركة 
ـ الموافق 1431ذو القعدة  16في جدة بتاريخ  4030205501بموجب السجل التجاري رقم سابقاً كممسسة  م. 2010أكتوبر  24ه

 .م2021 نوفمبر 17بتاريخ  شركة مساهمة سعودية مقفلةإلى  من شركة ذات مسئولية محدودة القانونيتم تحويل الكيان 
 

 يتمثل نشاط الشركة في بيع الوجبات السريعة ويشمل البيتزا. 
 

 المملكة العربية السعودية. ،11860جدة  - 21320ب  .مقر الشركة الرئيسي في شارع األمير سلطان، حى البساتين ص
 
 

 :القوائم المالية تتضمن القوائم المالية للمركز الرئيسي في جدة و الفروع التابعة له
 

                                

التجاريالسجل  رقم رخصة النشاط التجاري  موقع الفرع الموقع 
 جدة البساتين 4030205501 39111341975
 جدة العزيزية 4030221358 39111424855
 جدة البغدادية الغربية 4030205501 39111451250
 جدة الواحة 4030205501 39111424749
 جدة أبحر 4030261800 39111342328
 جدة الهنداوية 4030205501 39111449099
 جدة حراء 4030261793 39111456686
 رابغ الفرنسية الغربية 4602005088 3909369030
 جدة الحمدانية 4030276549 3911454431
 جدة المنتزهات 4030205501 39111365480
 جدة الرحاب 4030205501 39111414936
 جدة األجاويد 4030205501 39111288988
 جدة الفيصلية 4030205501 39111414685
 جدة ةالمرو 4030205501 39111432058
 مكة المكرمة أم الجود 4030205501 3909524013
 مكة المكرمة الشوقية 4030205501 3909520107
 جدة بترومين 4030205501 39111434186
 جازان الكورنيش 5900110380 390995398
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (مساهمة سعودية مقفلةشـركة )

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 

 نبذة عن الشركة )تتمة( -1
 

 القوائم المالية تتضمن القوائم المالية للمركز الرئيسي في جدة والفروع التابعة له )تتمة(:
 

 موقع الفرع الموقع السجل التجاري رقم رخصة النشاط التجاري
 جدة الشاطئ 4030586546 39111331644
 جدة حي األمير فواز 4030297431 39111294382
 جدة الفيصلية 4030205501 39111425843
 جدة السامر 4030298615 39111425842
 مكة المكرمة الهدا 4031102231 3909566635
 مكة المكرمة ام الجود 4031102232 390842984

 جدة الروضة 4030205501 40072074925
 جدة السالمة 4030205501 40011665389
 مكة المكرمة العوالي 4031102232 39121529105
 مكة المكرمة حي الشرايع 4030205501 40052021301
 المدينة المنورة حي الدفاع 4650210045 40072070094
 المدينة المنورة  الحديقة 4030205501 40082146354
 مكة المكرمة بطحاء قريش 4030205501 41022592524
 خليص  السالم 4030205501 41012559060
 الرياض  الروضة 1010600527 41052642798
 الرياض  المونسية 1010600527 41032618533
 الطائف  شهار 4032242074 41103580827
 جازان  الروضة 5900110380 41052642066
 جازان  المنزم 5900110380 41052642943
 جازان  االسكان الخيري 5900110380 42024010829
 خميس مشيط طيب اإلسم 5855346699 41063422104
 ينبع حي المروج  4650210045 42013811245
 الرياض  ظهرة لبن 1010600527 42034229647
 الرياض  الياسمين 1010600527 42044866585
 الرياض  العزيزية 4030205501 42075268161
 المكرمةمكة  الغزة الجديد 4030205501 42065217155
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة 
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 

 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 أسس اإلعداد  -2

 

 بيان االلتزام 2-1
م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 2021ديسووومبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسووونة المنتهية في 

 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
 

للمعايير الدولية للتقرير هي أول بيانات مالية سوونوية يتم إعدادها وفقًا  2021ديسوومبر  31هذه البيانات المالية للسوونة المنتهية في 
"تطبيق المعايير الدولية  1فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، وبناًء عليهالمالي المعتمدة في المملكة العربية السوووووووعودية

 لمالية ألول مرة" كما هو معتمد في تم تطبيق المملكة العربية السعودية.للتقارير ا
 

للحصووووول على معلومات حول كيفية قيام الشووووركة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير  6 رقم يرجى الرجوع إلى اإليضوووواح
 المالية على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية.

 
  أسس القياس 2-2

منافع الوذلك باسووتخدام أسوواس االسووتحقاق للمحاسووبة، باسووتثناء التزامات  ،إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية تم
 محددة للموظفين التي يتم قياسها بالقيمة الحالية.ال
 

 عملة العرض والعملة الوظيفية 2-3
 تعد أيضاً العملة الوظيفية للشركة.تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والتي 

 
 

 حكام المحاسبية الهامة األواالفتراضات و التقديرات -3
قامت اإلدارة خالل إعداد هذه القوائم المالية بإصوووودار أحكام وتقديرات وافتراضووووات تمثر على تطبيق السووووياسووووات المحاسووووبية 

 والمصاريف. قد تختلف النتيجة الفعلية عن هذه التقديرات.والمبالغ المعترف بها للموجودات والمطلوبات واإليرادات 
 

يتم تقييم التقديرات واألحكام بشووكل مسووتمر بناء على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى، بما في ذلك توقع األحداث المسووتقبلية 
كبيرة والتي قد تتسبب في إجراء التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف. إن التقديرات واإلفتراضات التي تنطوي على مخاطر 

 يلي: كماتعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية، قد تم توضيحها 
 

 تقدير العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية 3-1
يرتبط العمر اإلنتاجي المسوووتخدم السوووتهالك الممتلكات واآلالت والمعدات باألداء المسوووتقبلي المتوقع لتصوووول المكتسوووبة وحكم 

فيها المنفعة االقتصوووادية من األصووول. تسوووتمد الرسووووم المتعلقة باالسوووتهالك  سوووتنتجاإلدارة على أسووواس التقييم الفني للفترة التي 
ر اإلنتاجي المتوقع لتصووووووول والقيمة المتبقية المتوقعة في نهاية عمر األصووووووول. إن العمر المتوقع الدوري بعد تحديد تقدير العم

على االسووتهالك في قائمة األرباح أو الخسووائر والدخل الشووامل اآلخر. يتم  لتصوول والقيمة المتبقية المتوقعة له لديها تأثير مباشوور
شوووووووركة من قبل اإلدارة بناًء على التقييم الفني في الوقت الذي يتم فيه اقتناء تحديد األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية ألصوووووووول ال

األصووول ومراجعته سووونوياً للتأكد من مالئمته. وتعتمد أعمار األصوووول على الخبرة التاريخية مع األصوووول المماثلة وكذلك توقع 
 أحداث مستقبلية قد تمثر على أعمارها مثل التغيرات في التكنولوجيا.

 
 مراجعة هبوط القيمة 3-2 

موجودات غير محددة للتحقق من عدم وجود هبوط للتتطلب المعايير الدولية للتقارير المالية قيام اإلدارة بإجراء اختبار سوووووونوي 
إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشوووووووير إلى أن القيمة الدفترية ألصووووووول ما قد ال  موجودات محددة األجلالاألجل، و

ادها. اختبار الهبوط في القيمة هو مجال يشوووووتمل على حكم إداري، والذي يتطلب من بين أمور أخرى تقييم ما إذا يمكن اسوووووترد
كانت القيمة الدفترية للموجودات يمكن دعمها عن طريق القيمة الحالية الصوووووافية للتدفقات النقدية المسوووووتقبلية المشوووووتقة من هذه 

ستخدام توقعات التدفقات النق دية التي تم خصمها بمعدل مناسب. عند حساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الموجودات با
 المستقبلية، يجب إجراء بعض االفتراضات فيما يتعلق بأمور غير ممكدة للغاية بما في ذلك توقعات اإلدارة بما يلي:

 
10/40  



جدول
المحتويـات

106

 

 

 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة 
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 

 )تتمة(حكام المحاسبية الهامة واالفتراضات واأل التقديرات  -3
 

 )تتمة( مراجعة هبوط القيمة 3-2
 

 .االستهالك واإلطفاء نمو األرباح قبل العمولة والضريبة واالستهالك واإلطفاء، وتحسب كربح تشغيلي معّدل قبل -
 توقيت وكمية النفقات الرأسمالية المستقبلية -
 معدالت النمو طويل األجل -
 اختيار أسعار الخصم لتعكس المخاطر التي تنطوي عليها -
 

ة تغيير االفتراضات التي اختارتها اإلدارة وخاصة معدل الخصم وافتراضات معدل النمو المستخدمة في توقعات التدفقات النقدي
 .يمكن أن يمثر بشكل كبير على تقييم هبوط القيمة للشركة وبالتالي النتائج

 
 خسائر الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى 3-3

يتم إثبات الذمم المدينة التجارية واألرصووودة المدينة األخرى بالتكلفة المطفأة كما يتم تخفيضوووها عن طريق مخصوووصوووات مناسوووبة 
للمبالغ المقدرة غير القابلة لالسووترداد. يتم تحديد المبالغ المقدرة غير القابلة لالسووترداد باسووتخدام طريقة خسووارة االئتمان المتوقع 

 م شطب الذمم المدينة التجارية الفردية عندما ترى اإلدارة أنها غير قابلة للتحصيل.(. يت5-1-3-5)إيضاح 
 

 قياس التزامات المنافع المحددة 3-4
عن طريق تقدير مبلغ المنافع المسووووتقبلية التي للموظفين المحددة  المنافع ببرامجيتم احتسوووواب صووووافي التزام الشووووركة فيما يتعلق 

ويتم خصم القيمة  ،لتحديد قيمتها الحالية المنافعيتم خصم هذه  .خدمتهم في الفترات الحالية والسابقةحصل عليها الموظفون مقابل 
المركز المالي من قبل خبير  قائمةالعادلة ألية أصوووووووول. يتم تحديد القيمة الحالية لاللتزام بناًء على التقييم االكتواري في تاريخ 

والتي تعترف بكل فترة خدمة على أنها تمدي إلى إنشاء وحدة إضافية  ،مان المتوقعةاكتواري مستقل باستخدام طريقة وحدة االئت
من اسووتحقاق مزايا الموظفين. يتم قياس االلتزام بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المسووتقبلية المقدرة. يتم احتسوواب معدالت الخصووم 

باستخدام العائد على سندات الشركات األمريكية  للموظفين المحددة المنافعالمستخدمة لتحديد القيمة الحالية لاللتزام بموجب خطة 
 فكعالية الجودة )حيث أن اللاير السوووووووعودي مرتبط بالدوالر األمريكي( معدلة من أجل عالوة مخاطر إضوووووووافية تعكس إمكانية 

 .االرتباط
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (سعودية مقفلةشـركة مساهمة )

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 هم السياسات المحاسبية الهامةملخص أل -4
معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد 4-1  

تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.  فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة، والتي لم
 تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ما انطبقت عليها، عند دخولها حيز التنفيذ:
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 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي
التحسينات السنوية على المعايير 

التقارير المالية: الدولية إلعداد 
م2020-م2018دورة   

م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت 2020في مايو 
، التطبيق ألول 1طفيفة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

مرة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والمعيار الدولي للتقارير 
الزراعة  41ومعيار المحاسبة الدولي األدوات المالية،  9المالية 

واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 عقود اإليجار. 16

م2022يناير  1  

 

اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية 
)التعديالت على المعيار الدولي 

(3إلعداد التقارير المالية   

( IASB) المحاسبة الدوليم أصدر مجلس معايير 2020في مايو 
لتحديث ،  11.3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية 
 كدمج األعمال.

تقدم التعديالت إستثناًء من متطلبات اإلعتراف العام لإللتزامات 
واإللتزامات المحتملة المكتسبة في تجميع االعمال ضمن نطاق معيار 

، المخصصات والمطلوبات واألصول  37المحاسبة الدولي رقم 
 .12المحتملة وترتيبات إمتياز الخدمة العام رقم 

م2022يناير  1  

 16لي معيار المحاسبة الدو
المتحصل قبل حق  -)التعديل 

 االستخدام(

 

( IASBم، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )2020في مايو 
، والتي تحظر على الشركة 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

خصم المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة بينما تقوم الشركة 
تكلفة الممتلكات واآلالت بإعداد األصل لالستخدام المقصود من 

والمعدات. بدالً من ذلك، سوف تعترف الشركة بمتحصالت المبيعات 
 هذه وأي تكاليف ذات صلة في الربح أو الخسارة.

م2022يناير  1  

 37معيار المحاسبة الدولي 
العقود المحملة  -)التعديل 

تكلفة إتمام العقد( -بااللتزامات   

 (IASB) المحاسبة الدولية م أصدر مجلس معايير2020في مايو 
أ، والتي تحدد  68فقرة  37تعديالت على معيار المحاسوووووبة الدولي 

التكاليف التي تتضوومنها الشووركة عند تقييم ما إذا كان العقد سوويتسووبب 
في خسوووووووارة أم ال، وبالتالي يتم االعتراف به كعقد محمل باإللتزام. 

المزيد من العقود من المتوقع أن تمدي هذه التعديالت إلى احتسووواب 
ها تزيد من نطاق التكاليف المدرجة  كعقود محملة باإللتزامات ألن

 .في تقييم العقود المحملة باإللتزامات

م2022يناير  1  
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة( هم السياسات المحاسبية الهامةملخص أل  -4

 )تتمة( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد 4-1
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 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

4 معيار الدولي للتقارير الماليةلا انتهاء صالحية نهج تعديالت بخصوص تاريخ  -عقود التأمين  
 التأجيل.

م2023يناير  1  

9المعيار الدولي للتقارير المالية   4المتعلقة بالترابط بين معيار تعديالت بخصوص التعديالت  
. 9معيار و  

م2023يناير  1  

17 المعيار الدولي للتقارير المالية  

 

 

 

 

لمحاسبة نهجاً متسقاً دولياً  17يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 
، كان 17عقود التأمين. قبل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

هناك تنوع كبير في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالمحاسبة 
واإلفصاح عن عقود التأمين، حيث يسمح المعيار الدولي للتقارير 

بمواصلة اتباع العديد من مناهج المحاسبة السابقة )غير  4المالية 
يير الدولية إلعداد التقارير المالية(. سينتج عن المعيار الدولي المعا

تغييرات كبيرة للعديد من شركات  17إلعداد التقارير المالية 
 التأمين، مما يتطلب تعديالت على األنظمة والعمليات الحالية.

م2023يناير  1  

)التعديل  1 المحاسبة الدولي معيار
تصنيف المطلوبات لمتداولة أو  -

 غير متداولة(

 

قرر مجلس معايير المحاسبة الدولي في إجتماعاته المنعقدة في 
فيما يتعلق  1م تعديل معيار المحاسبة الدولي 2021يونيو ويوليو 

بتصنيف اإللتزامات الخاضعة لشروط مثل اإلفصاح عن 
م 2020المعلومات حول هذه الشروط وتأجيل تاريخ نفاذ تعديل 

 م.2024حتى يناير  لمدة عام واحد على األقل

 

تتطلب التعديالت تأجيل تسوية اإللتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر 
شهراً بعد فترة التقرير لتكون متاحة في فترة التقرير و/أو الحق 
في تأجيل التسوية لمدة إثني عشر شهراً على األقل بعد فترة 
ً إللتزام المنشأة بشروط محددة. قدم  التقرير والذي يخضع أيضا

 لتعديل توضيحاً حول معنى "المقاصة" لغرض تصنيف اإللتزام.ا

 

م2023يناير  1  
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة( المحاسبية الهامةملخص الهم السياسات   -4

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سارية المفعول في السنة الحالية 4-2

فيما يلي المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على المعايير السارية في السنة الحالية والتي لم تمد إلى تغييرات في السياسات 
 على قوائمها المالية:المحاسبية للشركة وليس لها أي تأثير 

 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي
تعديالت  -معيار سعر الفائدة 

على المعيار الدولي  2المرحلة 
ومعيار  9للتقارير المالية 

 39المحاسبة الدولي 
 

توفر التعديالت الرئيسية اإلعفاء من متطلبات محاسبة التحوط 
المحددة. باإلضافة إلى ذلك، تم تعديل المعايير لتتطلب التغيير من 

IBOR  إلى سعر مرجعي بديل يتم احتسابه عن طريق تحديث
 سعر الفائدة الفعلي.

 

 

 م2021يناير  01

لقووووة  ع ت م ل تيووووازات اإليجووووار ا م ا
 لموووا بعووود  19كورونوووا بفيروس 

 م2021يونيو  30

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً م2021في مارس 
الذي مدد  16على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يونيو  30إلى ما بعد  19امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس كورونا 
ارير السنوية التي ويسري هذا التعديل من فترة إعداد التق. م2021

يَسمح بالتطبيق المبكر، بما في ذلك . م2021أبريل  1تبدأ في أو بعد 
 .م2021مارس  31إلصدارها في  في البيانات المالية غير مصرح

 

 م2021ابريل  01

 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -5
 

 القوائم المالية:فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تم تطبيقها عند إعداد هذه 
 

 

 نقد و ما في حكمه  5-1
يتضوومن النقد وما في حكمه األرصوودة البنكية والودائع قصوويرة األجل والتي يكون إسووتحقاقها خالل ثالثة أشووهر أو أقل من تاريخ 

على المكشوف شرامها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية والتي تخضع لخطر من التغيرات في القيمة. يظهر السحب 
 من البنوك، إن وجد، ضمن القروض في المطلوبات المتداولة على قائمة المركز المالي.

 
 المخزون 5-2

ستخدام طريقة المتوسط المرجح  ،يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم التوصل إلى التكلفة با
في شووووووراء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة في توصوووووويل المخزون إلى  موقعه وحالته  وتتضوووووومن التكلفة النفقات المتكبدة

مطروحاً منه التكاليف المقدرة  ،الحاليين. تتكون صووووووافي القيمة القابلة للتحقق من سووووووعر البيع المقدر في سووووووياق العمل المعتاد
 لإلكمال ونفقات البيع.

 
بتقييم المخزون لتحديد ما إذا كان هناك اي هبوط في قيمته. في حالة وجود   المالية تقوم الشوووركة عند كل تاريخ إلعداد التقارير

يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى سوووووووعر البيع مطروحاً منه تكاليف اإلكمال والبيع ويتم االعتراف  ،أي هبوط في قيمة المخزون
 بخسارة الهبوط مباشرةً في قائمة الدخل الشامل.
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 غذاء السلطان للوجبات السريعةشركة 
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -5
 

 األدوات المالية 5-3
األحكام التعاقدية لتداة. األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه ارتفاع يتم إثبات األدوات المالية عندما تصوووووووبح الشوووووووركة طرفاً في 

 أصل مالي ألحد المنشآت والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
 

 األصول المالية 5-3-1
األصول المالية تحدد الشركة تصنيف أصولها المالية عند االعتراف المبدئي. يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المنشأة إلدارة 

 والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
 

 التصنيف 5-3-1-1
 يتم تصنيف الموجودات المالية في فئات القياس التالية:

 تلك التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (أ)
 تلك التي يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل، و (ب)
 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. (ج)

 
 القياس 5-3-1-2 

عند اإلثبات المبدئي، تقوم الشووركة بقياس أي أصوول مالي بالقيمة العادلة زائداً، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة 
الموجودات المالية. يتم إدراج تكاليف العادلة من خالل الربح أو الخسوووووووارة، تكاليف المعاملة التي تنسوووووووب مباشووووووورة إلى اقتناء 

معامالت الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسووارة في قائمة األرباح أو الخسووائر والدخل الشووامل 
 اآلخر عند تكبدها.

 
 أداة الدين 5-3-1-3

األصول وخصائص التدفقات النقدية لتصل. تقوم الشركة يعتمد القياس الالحق ألدوات الدين على نموذج أعمال الشركة إلدارة 
 بتصنيف أدوات الدين )إن وجدت( بالتكلفة المطفأة بناًء على ما يلي:

 يحتفظ األصل ضمن نموذج أعمال بهدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و أ(
ون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ الرئيسي ب( الشروط التعاقدية تفسح المجال في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تك

 المعلق.
 

يتم احتسووواب التكلفة المطفأة عن طريق مراعاة أي خصوووم أو عالوة عند االسوووتحواذ والرسووووم أو التكاليف التي تشوووكل جزءاً ال 
 يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.

 
 إلغاء االعتراف باألصول المالية 5-3-1-4

االعتراف بأصول مالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات، أو عندما تقوم بتحويل تقوم الشوركة بإلغاء 
الموجودات المالية وما يقارب جميع مخاطر ومزايا ملكية أصووول إلى طرف آخر. إذا لم تقم الشوووركة بنقل أو االحتفاظ بما يقارب 

رة على الموجودات المحولة، تعترف الشركة بحصتها المحتفظ بها في األصل جميع مخاطر ومزايا الملكية واستمرت في السيط
عن المبالغ التي قد تضوووووووطر إلى دفعها. إذا احتفظت الشوووووووركة بما يقارب جميع مخاطر ومزايا ملكية  وااللتزام ذات الصووووووولة

 تراض المضمون للعائدات المستلمة.الموجودات المالية المحولة، تستمر الشركة في االعتراف باألصل المالي وتقر أيضاً باالق
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -5
 

 (تتمة) األدوات المالية 5-3
 (تتمة)األصول المالية  5-3-1

 
 ةالهبوط في قيمة األصول المالي 5-3-1-5

طر لمخارض لتعوالمالية ودات اجولمالقيمة علی رة هبوط اخسان مق لتحقس واقع للقياولمتن االئتمارة اخساوذج کة نمرلشق ابطت
 وأرصدة مدينة أخرى.ية رينة تجادمم مذل لمثال اعلی سبية فأطلمابالتکلفة س تقان وير أدوات دلتي تعتبن االئتماا
 

الخسوووائر االئتمانية المتوقعة هي التقدير المرجح الممكن للخسوووائر االئتمانية )على سوووبيل المثال القيمة الحالية لجميع أوجه العجز 
قاً للعقد والتدفقات النقدي( على مدى العمر المتوقع لتصووووووول المالي. العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المسوووووووتحقة وف

النقدية التي تتوقع الشركة استالمها. تأخذ خسائر االئتمان المتوقعة في االعتبار مبلغ وتوقيت السداد، وبالتالي تنشأ خسارة ائتمان 
ييم حتى إذا كانت الشوووووركة تتوقع أن تسوووووتلم الدفع بالكامل ولكن بعد الموعد المتوقع. تتطلب طريقة خسوووووارة االئتمان المتوقعة تق

مخاطر االئتمان والتخلف عن السوووداد وتوقيت التحصووويل منذ االعتراف األولي. ويتطلب هذا تحديد مخصوووص خسوووائر االئتمان 
المتوقعة في قائمة األرباح أو الخسووووائر والدخل الشووووامل اآلخر حتى بالنسووووبة للمبالغ المسووووتحقة القبض التي نشووووأت حديثاً أو تم 

 اكتسابها.
 

شووهراً أو خسووائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياة،  12لموجودات المالية إما كخسووائر ائتمانية متوقعة لمدة يتم قياس هبوط قيمة ا
 12اعتماداً على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. تمثل "خسائر االئتمان المتوقعة خالل 

شهراً بعد تاريخ اإلفصاح.  12ة عن األحداث االفتراضية التي تكون ممكنة في غضون شهراً " خسائر االئتمان المتوقعة الناتج
تمثل "خسوووائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر" الخسوووائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع األحداث االفتراضوووية المحتملة 

 على مدى العمر المتوقع لتصل المالي.
 

الخسووارة التاريخية ومعدالت الخسووارة المشووتقة على أسوواس االثني عشوور شووهراً الماضووية وتعديل معدالت تسووتخدم الشووركة تاريخ 
الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات حول الظروف الحالية والتنبمات المعقولة والداعمة للظروف االقتصادية المستقبلية. تختلف 

 موعد استحقاقها وهي أعلى عموماً بالنسبة لتلك األكثر أقدمية.معدالت الخسارة بناًء على أقدمية المبالغ التي فات 
 

 االلتزامات المالية 5-3-2
 تحدد الشركة تصنيف التزاماتها المالية عند االعتراف المبدئي.

 
 التصنيف 5-3-2-1

 يتم تصنيف االلتزامات المالية في فئات القياس التالية:
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وأ( تلك التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة )
 ب( تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.)
 

 القياس 5-3-2-2
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تدرج جميع االلتزامات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم تسجيلها الحقاً بالتكلفة المطفأة

 

بحساب التكلفة المطفأة ألداة الدين من خالل تخصيص رسوم فائدة على فترة معدل الفائدة الفعلية تقوم طريقة معدل الفائدة الفعلي 
ذات الصووولة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بالضوووبط بتخفيض التدفقات النقدية المسوووتقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع 

ءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط األخرى الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جز
عند االقتضوواء، فترة أقصوور، لصووافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي.  ،أو الخصووومات( خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو

 وتنطبق هذه الفئة بشكل عام على القروض والذمم الدائنة التجارية الخ.
 

 مل المطلوبات المالية للشركة على الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة.تشت
 
 

16/40  



جدول
المحتويـات

112

 

 

 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 السعودي()باللاير 
 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -5
 

 (تتمة) األدوات المالية 5-3
 (تتمة)تزامات المالية لاال 5-3-2

 
 مقاصة األدوات المالية 5-3-3

تتم مقاصوووة الموجودات والمطلوبات المالية والمبلغ الصوووافي المعترف به في قائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق قانوني 
االلتزام في آن واحد.  قابل للتنفيذ لمقاصووة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوووية على أسوواس صووافي أو تحقيق األصوول وتسوووية

يجب أن ال يكون الحق القابل للتنفيذ القانوني مشووروطاً بأحداث مسووتقبلية ويجب أن يكون قابالً للتنفيذ في سووياق العمل االعتيادي 
 سداد أو اإلعسار أو اإلفالس للشركة أو الطرف المقابل.وفي حالة التخلف عن ال

 
 قياس القيمة العادلة 5-3-4

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في 
ل االلتزام يتم إما:لبيع األصل أو نقتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن المعاملة   

في السوق الرئيسي لتصل أو االلتزام، أو•   
في حالة عدم وجود سوق رئيسي، في السوق األكثر فائدة لتصل أو االلتزام.•   

من قبل الشركة.متاح يجب أن يكون الوصول إلى السوق الرئيسي أو األكثر فائدة   
زام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو الت

مصالحهم االقتصادية.لفضل األ لتحقيقالمطلوبات، بافتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون   
 

منافع اقتصادية باستخدام يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية في الحسبان قدرة المشارك في السوق على توليد 
 األصل بأعلى وأفضل استخدام له أو ببيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم هذا األصل بأعلى وأفضل استخدام له.

 
تستخدم الشركة أساليب تقييم مناسبة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مما يزيد من استخدام 

الممكن رصدها ذات الصلة ويقلل من استخدام المدخالت التى ال يمكن رصدها.المدخالت   
 

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل 
مستوى للمدخالت المهمة بالنسبة لقياس القيمة العادلة الهرمي للقيمة العادلة، كما هو موضح على النحو التالي، بناًء على أدنى 

 ككل:
 

مماثلةت باولطمول أو ة ألصطلنشواق األسالة( في دلمعر ا)غيوق المعلنة لسر اسعاأ -ول ألوى المستا•   
لقيمة اس لقياللمدخالت المهمة نی وى أدلمسترة مباشر غيرة أو مباش مالحظتهايمكن لتي ت التقييم اتقنيا -لثاني وى المستا• 
لةدلعاا  

لةدلعاالقيمة س القياوى للمدخالت المهمة نی مستألد مالحظتهايمكن  اللتي ت التقييم اتقنيا -ث لثالوى المستا•   
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية على أساس متكرر، تحدد الشركة ما إذا كانت التحويالت قد 
تسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستوى للمدخل المهم بالنسبة لقياس حدثت بين مستويات في ال

 القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.
 يتم تقييم السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة بشكل دوري.

الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد فئات 
  الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -5
 
 الممتلكات والمعدات  5-4

 تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و خسائر الهبوط المتراكمة، إن وجدت.
 

مقارنةً بالتكلفة اإلجمالية لتصوول، وعندما أيضووا تكون هذه عندما تكون أجزاء األصوول في الممتلكات والمعدات ذات تكلفة عالية 
األجزاء ذات أعمار إنتاجية مختلفة عن بعضووووها، ويتطلب اسووووتبدال هذا األجزاء في فترات مختلفة، تقوم الشووووركة بتسووووجيل هذه 

اإلصووالح والصوويانة األجزاء كأصووول مسووتقلة عن بعضووها وإهالكها حسووب العمراإلنتاجي المحدد. كما يتم إدراج جميع تكاليف 
 األخرى في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

 

يبدأ احتسوواب اسووتهالك األصوول عندما يكون متاحا لالسووتخدام أو فيما يتعلق باألصووول التي يتم تشووييدها ذاتياً عندما تكون جاهزة 
 لالستخدام.

 

بما فيها تكاليف االقتراض لتمويل األصووووول  تتضووووومن المشووووواريع تحت التنفيذ جميع التكاليف التي يتم اضوووووافتها على المشوووووروع
 والمشاريع الرأسمالية والتي لم يتم تصنيفها كأحد األصول أدناه.

 

 يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لتصول كما يلي:
 

 السنوات 
 سنة 20-10 مباني وتحسينات على مباني مستاجرة 

 ةسن 14-7 سيارات
 ةسن 14-7 أدوات ومعدات

 ةسن 14-7 أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية               
 ةسن 14-7 مصانع ومعدات

 ال يتم استهالكها  مشاريع تحت التنفيذ
 

على أثر إذا كان هناك ممشر على حدوث تغيير جوهري في العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية لتصل، فإنه يتم تعديل االستهالك 
 مستقبلي ليعكس التقديرات الجديدة.

 

يتم حذف األصووول أو جزء األصووول الجوهري الذي تم االعتراف به سوووابقا عند االسوووتبعاد أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصوووادية 
تبعاد مسووتقبلية من اسووتخدامه. يتم احتسوواب أي أرباح أو خسووائر ناتجة عن اسووتبعاد األصووول بالفرق بين صووافي متحصووالت االسوو

 والقيمة الدفترية لتصل، ويتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل الشامل.
 
 قيم الموجودات غير الماليةفي بوط هال

تقوم الشوووركة في تاريخ اعداد التقاريرالمالية بتقييم ما إذا كان هناك ممشووور بأن أحد األصوووول قد تعرض لهبوط في القيمة. وفي 
هذا الممشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألي أصل متأثر )أو مجموعة من األصول ذات الصلة( ومقارنتها حال وجود مثل 

 ،يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى قيمتها المقدرة القابلة لالسوووترداد ،بالقيمة الدفترية. إذا كانت القيمة المقدرة القابلة لالسوووترداد أقل
 ط القيمة مباشرةً في قائمة الدخل الشامل.ويتم االعتراف بخسائر هبو

 

لدفترية لكل  ية، يتم تقييم المخزون لتحديد الهبوط في القيمة من خالل مقارنة القيمة ا وبالمثل، عند تاريخ اعداد التقارير المال
بيع. إذا هبطت عنصوور من عناصوور المخزون )أو مجموعة من العناصوور المماثلة( بسووعر البيع مطروحاً منه تكاليف اإلكمال وال

قيمة عنصوور المخزون )أو مجموعة من العناصوور المتشووابهة(، يتم تخفيض قيمته الدفترية إلى سووعر البيع ناقصوواً تكاليف اإلكمال 
 والبيع، ويتم االعتراف بخسارة هبوط القيمة مباشرةً في قائمة الدخل الشامل.

 

القيمة الدفترية لتصل )أو مجموعة األصول ذات الصلة( بقيمة وفي حال عكس خسارة هبوط القيمة في وقت الحق، يتم زيادة 
التعديل المقدر من القيمة القابلة لالسووترداد )سووعر البيع مطروحاً منه تكاليف اإلكمال والبيع، في حالة المخزون(، ولكن تقيد قيمة 

الهبوط في قيمة األصووووووول )مجموعة من الزيادة حيث ال تتجاوز القيمة التي كان سووووووويتم تحديدها لو لم يتم االعتراف بخسوووووووارة 
 األصول ذات الصلة( في السنوات السابقة. يتم إدراج عكس خسارة هبوط القيمة مباشرة في قائمة الدخل الشامل.

 

 اإليجارعقود 
ة إعادة تعيد الشوووووورك ،في بداية العقد. لجميع ترتيبات اإليجار هذه ،تقوم الشووووووركة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار

صووياغة حق االسووتخدام ومطلوبات اإليجار باسووتثناء عقود اإليجار قصوويرة األجل وعقود اإليجار لتصووول منخفضووة القيمة على 
 النحو التالي:
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021 ديسمبر 31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -5
 

 (تتمة)عقود اإليجار 5-5
 

 موجودات حق االستخدام
تعترف الشوووركة بأصوووول حق االسوووتخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي تاريخ توفر األصووول األسووواسوووي لالسوووتخدام(. يتم قياس 

ً أصووووول حق االسووووتخدام بالتكلفة، ناقصوووو ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات  ،أي اسووووتهالك متراكم وخسووووائر هبوط القيمة ا
اإليجار. تتضوومن تكلفة أصووول حق االسووتخدام مبلغ التزامات اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشوورة األولية المتكبدة ودفعات 

ً اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء ناقص شكل معقول من الحصول أي حوافز إيجار مس ا شركة متأكدة ب تلمة. ما لم تكن ال
على ملكية األصوول الممجر في نهاية مدة اإليجار، يتم اسووتهالك أصووول حق االسووتخدام المعترف بها على أسوواس القسووط الثابت 

 على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإليجار، أيهما أقصر. تخضع أصول حق االستخدام للهبوط في القيمة.
 

 التزامات اإليجار
يتم قياس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية للمدفوعات التعاقدية المسووتحقة للممجر على مدة عقد اإليجار، مع تحديد معدل الخصووم 
بالرجوع إلى السوووعر المالزم في عقد اإليجار ما لم يكن )كما هو الحال عادة( محدداً بسوووهولة، في هذه الحالة يتم اسوووتخدام معدل 

شركة عند بدء عقد اإليجار. يتم تضمين مدفوعات اإليجار المتغيرة فقط في قياس التزام اإليجار إذا كانت ا القتراض اإلضافي لل
تعتمد على ممشوور أو معدل. في مثل هذه الحاالت، يفترض القياس األولي اللتزام اإليجار أن العنصوور المتغير سوويبقى على حاله 

 ع مصاريف اإليجار المتغيرة األخرى في الفترة التي تتعلق بها.طوال مدة عقد اإليجار. يتم دف
 عند االعتراف المبدئي، تشمل القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار:

 

المبالغ المتوقع دفعها بموجب أي ضمان للقيمة المتبقية؛•   
الخيار؛سعر الممارسة ألي خيار شراء ممنوح لصالح الشركة إذا كان من المعقول تقييم ذلك •   
أي غرامات مستحقة إلنهاء عقد اإليجار، إذا تم تقدير مدة عقد اإليجار على أساس خيار اإلنهاء الذي تمارسه.•   
   يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئيا بمبلغ التزام اإليجار، ويتم تخفيضه مقابل أي حوافز إيجار متلقاه،  •

 وزيادة لـ:
  قبل بدء اإليجار؛مدفوعات اإليجار المدفوعة في أو 
 التكاليف المباشرة األولية المتكبدة؛ و 
 .مقدار أي مخصص معترف به عندما يَطلب من الشركة تعاقدياً تفكيك أو إزالة أو استعادة األصل الممجر 

 
فيض بعد القياس المبدئي اللتزامات العقود، تزداد االلتزامات الناتجة عن الفائدة بمعدل ثابت على الرصووووووويد المسوووووووتحق وتخ

لمدفوعات اإليجار المدفوعة. يتم إطفاء موجودات حق االسوووتخدام على أسووواس القسوووط الثابت على مدى فترة اإليجار المتبقية أو 
على مدى العمر االقتصادي الباقي لتصل، إذا كان، نادراً، أقصر من مدة عقد اإليجار. يتم إعادة قياس التزامات اإليجار عندما 

فوعات اإليجار المسوووتقبلية الناشوووئة عن تغيير في ممشووور أو معدل أو عندما يكون هناك تغيير في تقييم يكون هناك تغيير في مد
 مدة أي عقد إيجار.

 
 الذمم المدينة 5-6

 تظهر الذمم المدينة بالقيمة العادلة ويتم الحقاً قياسوووها بالقيمة المطفأة باسوووتخدام أسووولوب الفائدة الفعلي. كما في تاريخ التقرير يتم
 (5-1-3-5)ايضاح مراجعة القيم الدفترية للذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المبالغ غير قابلة لالسترداد. 

 
 الذمم الدائنة التجارية  5-7

يتم  يتم  إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بسووووعر المعاملة ويتم قياسووووها الحقاً بالتكلفة المطفأة باسووووتخدام أسوووولوب الفائدة الفعلي.
تقرير تحويل الذمم الدائنة التجارية المقومة بعملة أجنبية إلى عملة العرض باسووووووتخدام سووووووعر الصوووووورف كما في تاريخ إعداد ال

 يتم إدراج أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية في اإليرادات األخرى أو المصاريف األخرى. المالي.
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة 
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 ملخص الهم السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -5
 

 المخصصات  5-8
سابق، ويكون من المحتمل  شركة التزام حالي  )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدث  يتم إثبات المخصصات فقط عندما يكون لدى ال

 يقة يمكن االعتماد عليها.أنه سوف يتطلب من الشركة تحويل موارد اقتصادية لتسوية االلتزام، ويمكن تقدير االلتزام بطر
 

ساس القيمة الحالية للنفقات النقدية المتوقع أن يكون مطلوبا لتسوية االلتزام باستخدام معدل ما قبل  يتم قياس المخصصات على أ
المخصص يتم تسجيل الزيادة في  الضريبة الذي يعكس تقويمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باإللتزام.

 بسبب مرور الوقت كمصاريف فائدة.
 

 اإللتزامات المحتملة 5-9
 يتم االفصاح عن االلتزامات المحتملة عندما:

يوجد التزام محتمل ينشأ عن أحداث سابقة وال يتم تأكيد وجوده إال بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير ممكدة ال • 
 أوتقع بالكامل في نطاق سيطرة الشركة؛ 

يوجد التزام حالي ينشأ عن أحداث سابقة ولكن من غير المحتمل أن يتطلب تدفق الموارد التي تنطوي على منافع اقتصادية • 
 لتسوية االلتزام أو ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بكفاءة كافية.

 
 األجنبيةمعامالت العمالت  5-10

ت. يتم تحويل لمعامالت اقوفي دة لسائرف الصر اسعاأ أساسعلى  السعودي اللاير إلى األجنبية بالعمالتت لمعامالا تحويل يتم
الموجودات والمطلوبات المقومة بالعمالت األجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. 

 ة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.تدرج األرباح والخسائر من السداد وتحويل المعامالت بالعملة األجنبية في قائم
 

 الزكاة  5-11
فى المملكة العربية السعودية، ويتم احتساب مخصص الزكاة على  والضريبة والجماركلزكاة ايتم إثبات الزكاة وفقاً ألنظمة هيئة 

ناتجة عن الربط النهائي فيتم ، وفي حال وجود فروقات أسووواس مبدأ اإلسوووتحقاق. يتم تحميل المخصوووص في قائمة الدخل الشوووامل
 االعتراف بها خالل الفترة.

 
 منافع الموظفين 5-12

 

 التزامات قصيرة األجل
قة باألجور والمرتبات بااللتزامات المتعل قدية واإلجازات المتراكمة ،يتم االعتراف  تذاكر  ،بما في ذلك المنافع غير الن وأجرة 

السووووفر، المتوقع تسووووويتها بالكامل في غضووووون اثني عشوووور شووووهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة  فيما يتعلق 
 بخدمات الموظفين حتى نهاية فترة التقرير، ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات.

 
 التزامات منافع محددة للموظفين

ن اإللتزام أو األصول المعترف بها في قائمة المركز المالي فيما يتعلق بخطة التزامات منافع محددة للموظفين هي القيمة الحالية إ
لإللتزامات المحددة كما في نهاية فترة التقرير. ويتم حسووووواب االلتزامات المحددة من قبل خبراء اكتواريين مسوووووتقلين باسوووووتخدام 

 لمخططة.طريقة وحدة اإلئتمان ا
 

يتم إدراج هذه  اللتزام المحدد لنهاية الخدمة.ايتم احتساب صافي تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على صافي رصيد 
يتم االعتراف بأرباح وخسووائر إعادة القياس في نفس الفترة  التكلفة في مصوواريف اسووتحقاقات الموظفين في قائمة الدخل الشووامل.

 إدراجها مباشرة في قائمة الدخل الشامل. يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الدخل الشامل. التي تحدث فيها ويتم
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة 
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 ملخص الهم السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -5
 
 

 المقاصة 5-13
يتم مقاصوووووووة الموجودات والمطلوبات المالية وتظهر بالصوووووووافي على قائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق قانوني ملزم 

الموجودات وتسوية االلتزامات في لتسوية المبالغ المعترف بها وعندما تنوي الشركة تسوية صافي القيمة للموجودات أو تحقيق 
 آن واحد.

 
 االحتياطي النظامي 5-14

٪ من صوووافي الربح السووونوي لتكوين االحتياطي النظامي حتى يبلغ 10تمشوووياً مع متطلبات عقد تأسووويس الشوووركة فإنه يتم تجنيب 
 ٪ من رأس المال.30

 
 المعامالت واألرصدة بالعملة األجنبية 5-15

مالت بالعملة األجنبية من قبل الشوووركة وفقاً لتسوووعار الفورية للعملة الوظيفية في التاريخ الذي تعتبر فيه يتم مبدئياً تسوووجيل المعا
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المقومة بالعمالت األجنبية بأسووووووعار الصوووووورف الفورية للعملة  المعاملة قابلة لإلثبات.

 الوظيفية في تاريخ إعداد التقرير المالي.
 

 يتم إدراج الفروق الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل.
 

 إثبات االيراد 5-16
 يتم إثبات اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:

 

 .وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للشركة 
 .يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها 

 
اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المحصوول أو المسووتحق التحصوويل مع األخذ في الحسووبان شووروط الدفع المحددة تعاقدياً يتم قياس 

 باستثناء أية ضرائب أو رسوم. يتم االفصاح عن المبيعات بالصافي من المردودات.
 

انتقال المخاطر والمنافع المهمة بملكية السولع  يتم إثبات اإليرادات من المبيعات عند تسوليم أو شوحن المنتجات التي يتم بمقتضواها
بالسوويطرة الفعلية على  أوإلى المشووتري وعدم احتفاظ الشووركة بحق التدخل اإلداري المسووتمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية 

 السلع المباعة. يتم تسجيل المبيعات بالصافي من المردودات والخصم التجاري والحسومات.
 

في حال الطلب من خالل االنترنت يقوم  .دات الشوووركة من منتجات األغذية والمشوووروبات بالفروع عندما يتم بيعهايتم اثبات إيرا
 العميل بدفع كامل القيمة عند حصوله على المنتج اما في حال الشراء من خالل الفرع فيقوم العميل بالدفع قبل مغادرة الفرع.

 
 المصاريف 5-17

بإنتاج االطعمة تعتبر تكلفة المبيعات. المصووواريف العمومية واإلدارية تتضووومن المصووواريف المباشووورة جميع المصووواريف المتعلقة 
، أما مصواريف البيع والتوزيع فتشومل المصواريف الخاصوة بالتسوويق واإلعالن وغير المباشورة التي ال عالقة لها بتكلفة المبيعات

ساس  والبيع والتوزيع يف العمومية واإلدارية وتكلفة المبيعاتويتم توزيع المصاريف، إذا دعت الحاجة لذلك، بين المصار على أ
تكلفة المبيعات والمصووووواريف  وعليه يتم إضوووووافتها إلىدارة زيع األخرى غير جوهرية بالنسوووووبة لإلثابت. مصووووواريف البيع والتو

 . اإلدارية العمومية
 

 توزيعات األرباح 5-18
كإلتزام في قوائم الشووووووركة في الفترة التي يتم اعتمادها من قبل الشووووووركاء. يتم إثبات يتم إثبات توزيعات األرباح على الشووووووركاء 

 توزيعات األرباح المرحلية كالتزام في الفترة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -5
 

 عقود اإليجار 5-19

بينما عقود اإليجار  17محل معيار المحاسبة الدولي رقم  16م، حل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2019يناير  1اعتباراً من 
 ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار أم ال. 4يحدد التفسير الدولي رقم 

نموذجاً محاسبياً واحداً للمستأجر، ويتطلب االعتراف بالموجودات والمطلوبات  16يوفر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
، أو عندما يكون شهراً أو أقل 12مدة عقد اإليجار ندما تكون إلى جانب خيارات الستبعاد عقود اإليجار ع ،لجميع عقود اإليجار

المعيار  إلى حد كبير محاسبة الممجر في 16األصل األساسي ذا قيمة منخفضة. يطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 لي.، مع التمييز بين عقود اإليجار التشغيلي وعقود اإليجار التموي17المحاسبي الدولي رقم 

 
 طريقة التحّول واستخدام المنفعة العملية

باستخدام نهج األثر الرجعي المعّدل، مع االعتراف بالتعديالت  16اعتمدت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
أرقام المقارنة. اختارت الشركة تطبيق الوسيلة العملية  تعديل(، دون إعادة م2020يناير  01االنتقالية في تاريخ التطبيق األولي )

لعدم إعادة تقييم ما إذا كان عقد ما أو يحتوي على عقد إيجار في تاريخ تقديم الطلب األولي. لم يتم إعادة تقييم العقود المبرمة قبل 
. تم تطبيق 4والتفسير الدولي رقم  17رقم تاريخ االنتقال والتي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

 1على العقود المبرمة أو التي تم تغييرها في أو بعد  16تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 م.2020يناير 

، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتبني على بعض الوسائل العملية االختيارية 16ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
على عقود اإليجار  16األولي للمعيار. طبقت الشركة الوسائل العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 :17المصنفة سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 واحد على محفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول؛تطبيق معدل خصم • 
استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس أصول حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي لعقود اإليجار حيث تم تحديد أصل • 

 منذ تاريخ البدء؛ 16رقم حق االستخدام كما لو كان قد تم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
االعتماد على التقييمات السابقة حول ما إذا كانت عقود اإليجار يصعب تقييمها بدالً من إعداد مراجعة هبوط القيمة بموجب • 

 في تاريخ التطبيق األولي؛ و 36معيار المحاسبة الدولي رقم 
 12لعقود اإليجار مع بقاء مدة عقد اإليجار أقل من  طبقت اإلعفاء بعدم االعتراف بأصول وخصوم موجودات حق االستخدام• 

 شهراً اعتباراً من تاريخ التطبيق األولي.
كمستأجر، صنفت الشركة من قبل عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية بناًء على تقييمها فيما إذا كان عقد اإليجار قد قام 

 ب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير. بموج
فقد اختارت الشركة  ،تعترف الشركة بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار لمعظم عقود اإليجار. ومع ذلك ،16رقم 

على قيمة  عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار لبعض عقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة بناءً 
شهراً أو أقل. يتم إدراج المدفوعات  12األصل األساسي عندما تكون عقود اإليجار جديدة أو قصيرة األجل مع مدة تأجير تبلغ 

المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة الربح 
 لشامل.أو الخسارة والدخل ا

، أقرت الشركة بموجودات حق االستخدام وااللتزامات المتعلقة بالتأجير 16عند اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .فيما يتعلق بتأجير مساحات المكاتب أو مساحات المصنع والسيارات، والتي سبق تصنيفها كعقود تأجير تشغيلية
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 للوجبات السريعة شركة غذاء السلطان
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -5
 

عقود اإليجار )تتمة( 5-19  

 السياسة المحاسبية الالحقة للتحول

 الشركة كمستأجر

جميع عقود اإليجار من خالل االعتراف بأصل حق االستخدام والتزامات اإليجار باستثناء:تتم محاسبة   

إيجارات األصول ذات القيمة المنخفضة؛ و•   

شهراً أو أقل. 12عقود اإليجار التي تكون مدتها •   

مع تحديد معدل الخصم  ،عقد اإليجاريتم قياس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية للمدفوعات التعاقدية المستحقة للممجر على مدة 
في هذه الحالة يتم استخدام معدل  ،بالرجوع إلى السعر المالزم في عقد اإليجار ما لم يكن )كما هو الحال عادة( محدداً بسهولة

االقتراض اإلضافي للشركة عند بدء عقد اإليجار. يتم تضمين مدفوعات اإليجار المتغيرة فقط في قياس التزام اإليجار إذا كانت 
حاله يفترض القياس األولي اللتزام اإليجار أن العنصر المتغير سيبقى على  ،تعتمد على ممشر أو معدل. في مثل هذه الحاالت

 طوال مدة عقد اإليجار. يتم دفع مصروفات اإليجار المتغيرة األخرى في الفترة التي تتعلق بها.

تشمل القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار: ،عند االعتراف المبدئي  

المبالغ المتوقع دفعها بموجب أي ضمان للقيمة المتبقية؛•   

ة إذا كان من المعقول تقييم ذلك الخيار؛سعر الممارسة ألي خيار شراء ممنوح لصالح الشرك•   

إذا تم تقدير مدة عقد اإليجار على أساس خيار اإلنهاء الذي تمارسه. ،يجارأي غرامات مستحقة إلنهاء عقد اإل•   

، هويتم تخفيضه مقابل أي حوافز إيجار متلقا ،يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئيا بمبلغ التزام اإليجار•   
 وزيادة لـ:

 مدفوعات اإليجار المدفوعة في أو قبل بدء اإليجار؛ 
 التكاليف المباشرة األولية المتكبدة؛ و 
 .مقدار أي مخصص معترف به عندما يَطلب من الشركة تعاقدياً تفكيك أو إزالة أو استعادة األصل الممجر 

 

تزداد االلتزامات الناتجة عن الفائدة بمعدل ثابت على الرصيد المستحق وتخفيض لمدفوعات  ،بعد القياس المبدئي اللتزامات العقود
اإليجار المدفوعة. يتم إطفاء موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار المتبقية أو على مدى 

د اإليجار. يتم إعادة قياس التزامات اإليجار عندما يكون هناك أقصر من مدة عق ،نادراً  ،العمر االقتصادي الباقي لتصل، إذا كان
تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في ممشر أو معدل أو عندما يكون هناك تغيير في تقييم مدة أي عقد 

 إيجار.

 
 
 

23/40  



جدول
المحتويـات

119

 

 

 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -5
 

  قود اإليجار )تتمة(ع 5-19

المعيار الدولي يشير الجدول التالي إلى البنود المدرجة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر التي تأثرت باعتماد 
م:2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  16إلعداد التقارير المالية رقم   

 قبل تطبيق 
المعيار الدولي 
إلعداد التقارير 

  16المالية رقم 

أثر تبني المعيار  
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
  16رقم 

  
المبالغ 

 المعترف بها

 3,756,950  3,756,950  - مصروف االستهالك
 -  (3,104,912)  3,104,912 مصروف االيجار

 3,104,912  652,038  3,756,950 
      الربح التشغيلي

 730,379  730,379  - مصاريف تمويلية

 4,487,329  1,382,417  3,104,912 ربح السنة
 

يناير  1م مع التزامات اإليجار المعترف بها في 9201ديسمبر  31فيما يلي تسوية إجمالي التزامات عقود اإليجار التشغيلية في 
م:2020  

 المبالغ المعترف بها  
م2019ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في   8,401,652 

 (249,951) أثر خصم االلتزامات المفصح عنها
م2020يناير  1التزامات اإليجار المسجلة في   8,151,701 
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 ألول مرة للتقرير الماليلمعايير الدولية ا تطبيق -6
الدولية إلعداد  ، وفقًا "للمعاييرم2020ديسمبر  31المنتهية في لسنة حتى ا السابقة جميع الفتراتلأعدت الشركة بياناتها المالية 

هذه هي السنة األولى التي تتبنى فيها  .المعتمدة في المملكة العربية السعودية التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم"
 بية السعودية.الشركة "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية" المعتمدة في المملكة العر

 أعدت الشركة هذه البيانات المالية السنوية التي تتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على النحو المعتمد في المملكة
امتثاالً  م.2020ديسمبر  31، وكذلك بيانات فترة المقارنة للسنة المنتهية في م2021ديسمبر  31السعودية كما في  العربية

المركز المالي االفتتاحي للشركة  قائمةتم إعداد  .المعتمد في المملكة العربية السعودية 1لبات المعيار الدولي للتقارير المالية لمتط
"( بعد دمج التعديالت المطلوبة لتعكس االنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير التحول)"تاريخ  م2020يناير  1اعتباًرا من 
 النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية.المالية على 

، قامت الشركة بتعديل المبالغ المدرجة في البيانات الدولية إلعداد التقارير الماليةالمركز المالي االفتتاحي للمعايير  قائمةعند إعداد 
ومتوسطة الحجم حيثما كان ذلك مطلوبًا. تم توضيح المالية المعدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة 

ير كيفية تأثير االنتقال من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المعايير الدولية إلعداد التقار
 ول التالية والمالحظات المصاحبة للجداول.المالية الكاملة على المركز المالي للشركة وأدائها المالي والتدفقات النقدية في الجدا

 

 اإلعفاءات 

للمتبنين ألول مرة ببعض اإلعفاءات اإللزامية واالختيارية من التطبيق بأثر رجعي  1يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 مطبق للشركة:لبعض المتطلبات بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. فيما يلي اإلعفاء ال

 التقديرات المحاسبية

مع تلك التي تم إجرامها في نفس التواريخ وفقًا للمعايير الدولية  م2020ديسمبر  31و  م2020يناير  1تتوافق التقديرات في 
. تعكس إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم )بعد التعديالت لتعكس أي اختالفات في السياسات المحاسبية(

، م2020يناير  1رير المالية كما في التقديرات المستخدمة من قبل الشركة لعرض هذه المبالغ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقا
 تاريخ التحول.
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  -6
 

 م2020ديسمبر  31تسوية قائمة المركز المالي كما في  6-1

 الموجودات

 ديسمبر 31
)معايير م 2020
للمنشآت  دولية

صغيرة ومتوسطة 
  ( الحجم

اعادة 
  اعادة قياس  التصنيف

 ديسمبر 31
 م2020

        الموجــودات المتداولة
 3,900,059  -  -  3,900,059 نقد وما في حكمه

 390,602  -  -  390,602 ذمم  مدينة
 4,711,485  -  -  4,711,485 مخزون

 6,061,478  (1,163,481)  -  7,224,959 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
 -  -  -  - عالقة مستحق من أطراف ذوي

 15,063,624  (1,163,481)  -  16,227,105 مجموع الموجودات المتداولة
        

        الموجودات غير المتداولة
 14,654,429  14,654,429  -  - موجودات حق االستخدام

 27,902,647  -  -  27,902,647 ممتلكات ومعدات
 ,076,55742  14,654,429  -  27,902,647 الموجودات غير المتداولةمجموع 

 ,700,62057  13,490,948  -  44,129,752 مجموع الموجـودات
        وحقوق الشركاء المطلــوبات

        المطلــوبات المتداولة
 1,457,609  -  -  1,457,609 ذمم دائنة

 4,819,018  4,819,018  -  - الجزء المتداول – مطلوبات اإليجار
 3,021,311  (52,359)  -  3,073,670 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
 875,000  -  -  875,000 مستحق إلى أطراف ذوي عالقة

 2,505,926  -  -  2,505,926 قروض قصيرة األجل
 427,281  -  -  427,281 مخصص الزكاة

 13,106,145  4,766,659  -  8,339,486 مجموع المطلوبات المتداولة
        

        غير المتداولة المطلــوبات
 10,372,186  10,372,186  -  - مطلوبات االيجار

 2,726,791  -  -  2,726,791 التزامات المنافع المحددة للموظفين
 13,098,977  10,372,186  -  2,726,791 متداولةالير غمجموع المطلوبات 
 26,205,122  15,138,845  -  11,066,277 مجموع المطلوبات 

        

        حقوق الشركاء
 100,000  -  -  100,000 رأس المال

 30,000  -  -  30,000 احتياطي نظامي
 647,463  -  -  647,463 خر آاحتياطي 

 30,638,115  (1,647,897)  -  32,286,012 أرباح مبقاة
 31,415,578  (1,647,897)  -  33,063,475 مجموع حقوق الشركاء

 57,620,700  13,490,948  -  44,129,752 مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة(تطبيق  -6
 
 م2020يناير  1تسوية األرباح المحتجزة كما في  6-2

 م2020يناير  1  االيضاح 

األرباح المحتجزة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم   

  
30,903,595 

    الدولية إلعداد التقارير المالية المتعلقة بما يلي:تعديالت المعايير 
 (265,480)   16تأثير التحول إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 30,638,115   األرباح المحتجزة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي

 
 م2020ديسمبر  31تسوية قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  6-3

للسنة المنتهية  
 ديسمبر 31في 

  م2020

 
اعادة 

 التصنيف

 
 

 اعادة القياس

للسنة المنتهية  
 ديسمبر 31في 

 م2020

 64,469,506  -  -  64,469,506 المبيعات
 (47,940,124)  (652,038)  -  (47,288,086) تكلفة المبيعات

 16,529,382  (652,038)  -  17,181,420 مجمل الربح
        

 (4,062,708)  -  -  (4,062,708) مصاريف بيع وتوزيع

 (8,056,537)  -  -  (8,056,537) مصاريف عمومية وإدارية

  4,410,137  (652,038)  -  5,062,175 الربح التشغيلي

 (830,616)  (730,379)  -  (100,237) تكاليف تمويل

 (841,958)  -  -  (841,958) أخرى)مصاريف( 

 2,737,563  (1,382,417)  -  4,119,980 الربح قبل الزكاة

 (376,409)  -  -  (376,409) الزكاة

 2,361,154  (1,382,417)  -  3,743,571 صافي ربح السنة
        

        بنود الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها 
 الخسائر:الحقا ضمن األرباح أو 

       

خسارة اكتوارية إلعادة قياس 
 (60,750)  -  -  (60,750) التزامات المنافع المحددة للموظفين

 2,300,404  (1,382,417)  -  3,682,821 إجمالي الدخل الشامل للسنة
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 

 )باللاير السعودي(
 

 )تتمة( تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة -6
 
 م2020ديسمبر  31تسوية إجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في  6-4
 

 ديسمبر  31 
 م2020

 3,743,571 التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطةصافي ربح السنة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد 
  

  :تعديالت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المتعلقة بما يلي
 (3,756,950) إطفاء حق استخدام األصول

 (730.379) على التزامات اإليجار الفائدة
 3,104,912 سداد اإليجار

 (1,382,417) الدولية إلعداد التقارير الماليةإجمالي تعديالت المعايير 
 2,361,154 صافي ربح السنة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 
 

                                                                        م2020ديسمبر  31تأثير التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  6-5
 :كما يلي    0

 

السنة المنتهية في 
 م2020ديسمبر  31

  
 تعديالت

السنة المنهية في  
 م2020ديسمبر  31

 

 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 5,660,103  4,216,034  9,876,137
 صافي النقد من األنشطة االستثمارية  (5,947,802)  -  (5,947,802)

 صافي النقد من األنشطة التمويلية  (5,679,818)  (4,216,034)  (9,895,852)
 صافي التغيرات في النقد (5,967,517)  -  (5,967,517)
 م2020يناير  1 فيالنقد في البنك  9,867,576  -  9,867,576
 م2020ديسمبر  31 فيالنقد في البنك  3,900,059  -  3,900,059
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 نقد وما في حكمه -7
 ديسمبر 31كـما فـي  

 م2020  م2021 
 3,810,010  13,287,014 البنوكنقد لدى 

 90,049  451,416 نقد في الصندوق
 13,738,430  3,900,059 

 
 ذمم مدينة -8

 ديسمبر 31كـما فـي  
 م2020  م2021 

 1,212,460  4,810,738 ذمم مدينة 
 (821,858)  (821,858) ( 1-8يخصم: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )ايضاح 

 3,988,880  390,602 
 

 ان الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كما يلي: 8-1
 

 ديسمبر 31كـما فـي  
 م2020  م2021 

 410,929  821,858 رصيد أول السنة
 410,929  - مخصص السنة

 821,858  821,858 
 
 

 مخزون -9
 ديسمبر 31كـما فـي  

 م2020  م2021 
 3,430,547  4,780,978 أغذية ومشروبات ومواد أخرى

 1,280,938  1,603,889 مخزون غير األغذية و المشروبات 
 -  192,000 في الطريقبضائع 

 6,576,867  4,711,485 
 
 

 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى -10
 ديسمبر 31كـما فـي  

 م2020  م2021 
 ً  3,496,789  2,335,818 مصاريف مدفوعة مقدما
 446,544  3,124,213 دفعات مقدماً للموردين 

 118,145  128,834 ذمم موظفين
 2,000,000  1,091,984 (                                                            1-10)إيضاح  أخرىأرصدة مدينة 

 6,680,849  6,061,478 
 

 السعودي. األهليألف لاير سعودي محتجزة لدى البنك  266تتضمن مبلغ  10-1
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 معامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة -11
تصووووونف األطراف كاطراف ذوي عالقة إذا كان لدى أحد األطراف القدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو لديها تأثير جوهري 
عليها في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تشتمل األطراف ذوي العالقة على الشركاء وشركاتهم الشقيقة باإلضافة إلى موظفي 

 المقربين. اإلدارة الرئيسين وأفراد أسرهم 
 

الشووروط لهذه المعامالت تم إعتمادها من مجلس االدارة. تتمثل معامالت األطراف ذوي عالقة غالبا في المصوواريف والمعامالت 
 االخرى والتي أجريت بشروط متفق عليها بشكل متبادل.

 
 فيما يلي المعامالت الهامة التي تمت مع االطراف ذوي العالقة واألرصدة الناتجة عنها:

 كـــمــــا فــــــي قيمة المعاملة   

 العالقة 
طبيعة 
 المعاملة

 خالل السنة
ديسمبر  31

 م2021

خالل السنة 
ديسمبر  31

 م2020
ديسمبر  31

 م2021
ديسمبر  31

 م2020
      مستحق من أطراف ذوي عالقة -أ

 ذو عالقة بالشركاء السيد / وليد قايد علي المصباحي
مبلغ مدفوع 

 - - 311,357 - مقدم

شركة الفرص الغذائية الخاصة 
 - - 2,160,598 891,208 تسويات شريك للتجارة ** الثانية

 حياماجد المصب
ذو عالقة بالشركاء 

 - - 60,000 201,000 راتب والمدير العام

     - - 

 
 كـــمــــا فــــــي قيمة المعاملة   

 طبيعة المعاملة العالقة 

 خالل السنة
ديسمبر  31

 م2021

خالل السنة 
ديسمبر  31

 م2020
ديسمبر  31

 م2021
ديسمبر  31

 م2020

       مستحق الى أطراف ذوي عالقة -ب

 السيد / عارف قايد علي المصباحي *
 

راتب وتسوية  شريك
 153,105 153,105 2,888,823 - رصيد

 721,895 721,895 2,160,598 - رصيدتسوية  شريك السيدة / رندة حامد صدقة النجيمي

     875,000 875,000 
 
 

 موظفي اإلدارة الرئيسيين اتتعويض
ن هم األفراد الذين يتمتعون بالسلطة والمسئولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة، بشكل يالرئيسي ةان موظفو اإلدار

مباشر أو غير مباشر، ويشمل اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة )تنفيذي أو غير ذلك(. يبلغ إجمالي أجور موظفي اإلدارة الرئيسيين 
 م:2020ديسمبر  31لاير سعودي ) 321,000 الرواتب والمزايا( م )بما في ذلك2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 لاير سعودي(. 180,000
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
(

شـركة مساهمة سعودية مقفلة
) 

 
ضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

إي
31

 
ديسمبر 

2021
 م

لاير السعودي(
)بال

 
 

12
- 

ممتلكات ومعدات 
 

التكلفة
 

سيارات
 

أثاث ومفروشات
 

معدات واجهزة
 

تحس
ي

نات عل
مباني مستأجرة  ى

 
صانع ومعدات

م
 

مشاريع
 

التنفيذتحت 
 

 
المجموع

 
صيد في بداية السنة 

الر
 

1,770,522
 

4,781,645
 

9,646,250
 

12,259,151
 

1,953,631
 

2,765,274
 

33,176,473
 

ت
ضافا

ا
 

92,062
 

394,404 
900,366 

361,063
 

34,920
 

4,164,987
 

5,947,802
 

ت التنفيذ
المحول من مشاريع تح

 
- 

1,186,518
 

468,359
 

2,721,999
 

- 
(4,376,876)

 
- 

ت
استبعادا

 
(28,090)

 
- 

- 
(3,000,000)

 
- 

- 
(3,028,090)

 

صيد في نهاية السنة
الر

 
1,834,494

 
6,362,567

 
11,014,975

 
12,342,213

 
1,988,551

 
2,553,385

 
36,096,185

 
 

 
 

 
 

 
 

 

االستهالك المتراكم
 

 
 

 
 

 
 

 
صيد في بداية السنة

الر
 

59,299
 

1,230,760
 

3,076,100
 

1,298,967
 

736,213
 

- 
6,401,339

 
المحمل على السنة

 
121,835

 
322,206

 
702,363

 
704,106

 
106,446

 
- 

1,956,956
 

ت
استبعادا

 
(2,257)

 
- 

- 
(162,500)

 
- 

- 
(164,757)

 

صيد في نهاية السنة 
الر

 
178,877

 
1,552,966

 
3,778,463

 
1,840,573

 
842,659

 
- 

8,193,538
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

31
 

ديسمبر 
2020

 م
1,655,617

 
4,809,601

 
7,236,512

 
10,501,640

 
1,145,892

 
2,553,385

 
27,902,647
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شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة 
 

(
شـركة مساهمة سعودية مقفلة

) 
 

ضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
إي

31
 

ديسمبر 
2021

 م
لاير السعودي(

)بال
 

 
12

-  
ممتلكات ومعدات

 
)تتمة(

 

التكلفة
 

سيارات
 

أثاث ومفروشات
 

معدات واجهزة
 

تحسينات على 
مباني مستأجرة 

 
صانع ومعدات

م
 

مشاريع تحت 
التنفيذ

 
 

المجموع
 

صيد في بداية السنة 
الر

 
1,834,494

 
6,362,567

 
11,014,975

 
12,342,213

 
1,988,551

 
2,553,385

 
36,096,185

 
ت

ضافا
ا

 
516,883

 
152,373

 
670,168

 
166,163

 
90,967

 
3,632,329

 
5,228,883

 
ت التنفيذ

المحول من مشاريع تح
 

- 
464,103

 
805,143

 
1,689,423

 
- 

(2,958,669)
 

- 
ت

استبعادا
 

(255,897)
 

(10,667)
 

(23,134)
 

- 
- 

- 
(289,698)

 

صيد في نهاية السنة
الر

 
2,095,480

 
6,968,376

 
12,467,152

 
14,197,799

 
2,079,518

 
3,227,045

 
41,035,370

 
 

 
 

 
 

 
 

 
االستهالك المتراكم

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد في بداية السنة
الر

 
178,877

 
1,552,966

 
3,778,463

 
1,840,573

 
842,659

 
- 

8,193,538
 

المحمل على السنة
 

131,286
 

382,350
 

784,908
 

726,089
 

105,968
 

- 
2,130,601

 
ت

استبعادا
 

(31,348)
 

(1,746)
 

(4,069)
 

- 
- 

- 
(37,163)

 

صيد في نهاية السنة 
الر

 
278,815

 
1,933,570

 
4,559,302

 
2,566,662

 
948,627

 
- 

10,286,976
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة 
الدفترية

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
31

 
ديسمبر 

2021
 م

1,816,665
 

5,034,806
 

7,907,850
 

11,631,137
 

1,130,891
 

3,227,045
 

30,748,394
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة 
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى -13
 ديسمبر 31كـما فـي  
 م2020  م2021 

 1,340,761  1,217,743 رواتب مستحقة
 1,252,351  1,029,896 مصاريف مستحقة

 321,470  490,580 ضريبة القيمة المضافة 
 106,729  41,334 أرصدة دائنة أخرى

 2,779,553  3,021,311 

 
 زكاة مستحقة -14
 :ان العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة هي كما يلي (أ

 ديسمبر 31كـما فـي  
 م2020  م2021 

 42,557,076  44,451,867 الموجودات غير المتداولة 
 13,098,977  13,100,093 المطلوبات غير المتداولة 

 37,566,398  31,415,578 الشركاء، أول المدةحقوق 
 2,737,563  15,862,532 صافي الربح قبل الزكاة

  
 إن الحركة في مخصص الزكاة هي كما يلي: (ب

  ديسمبر 31كـما فـي 
  م2021  م2020
 الرصيد في بداية السنة 427,281  615,840

 المحمل على السنة:   
 السنةالمحمل على  - 594,092  376,409

 على السنة السابقة  المحمل - -  -
 اجمالي المحمل على السنة 594,092  376,409
 المدفوعة بالنيابة عن الشريك )المعدلة( الزكاة  -  (216,050)
 المدفوع خالل السنة/ الفترة (343,325)  (348,918)
 الرصيد في نهاية الفترة 678,048  427,281

 
 موقف الربط الزكوي (ج

 زكاة.  الم وحصلت على شهادة 2020ديسمبر  31ة حتى االشركة بتقديم إقرارات الزكقامت 
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 

 التزامات االيجار -15
 ديسمبر 31كــمـا فــي 

 م2020  م2021
204,191,15 مجموع التزامات االيجار   9,124,780 

785,977,3 االضافات خالل السنة   9,552,079 
 730,379  696,442 التكاليف التمويلية

 -  (688,881) االنهاء خالل السنة
 (4,216,034)  (4,819,018) المدفوع خالل السنة

 532,357,14   204,191,15  
 (4,819,018)  (4,428,018) متداوليطرح: الجزء ال

 9,929,514  10,372,186 
 

يوضح الجدول التالي تفاصيل االستحقاق التعاقدي المتبقي للشركة لعقد التزامات االيجار وتم اعداد الجدول بناء على التدفقات 
 .االيجار. ويشمل الجدول الفائدة والتدفقات النقديةالنقدية غير المخصومة لعقد التزامات 

 
 ديسمبر 31كـما فـي  
 م2020  م2021 

 4,442,586  4,931,528  خالل سنة 
 10,758,800  10,128,348 واتسن 5ر من سنة الى كثا

 2,759,196  2,524,780 واتسن 5اكثر من 
 17,584,656  17,960,582 
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 غذاء السلطان للوجبات السريعةشركة 
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 التزامات منافع محددة للموظفين -16
 ديسمبر 31كـما فـي  

 م2020  م2021
 2,726,791  3,170,579 التزام منافع محددة للموظفين

 
في الجدول التالي  ملخص لمكونات صافي مصروف الفائدة المعترف به ضمن قائمة الدخل الشامل والمبالغ المعترف بها 

 في قائمة المركز المالي.
 

 التغييرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحدد للموظفين هي كما يلي: (1
 ديسمبر 31يــا فــمـك 

 م2020  م2021
 2,028,806  2,726,791 السنةالرصيد في بداية 

 739,433  916,280 تكلفة الخدمة الحالية
 (102,198)  (485,899) المدفوع خالل السنة

 60,750  13,407 خسائر اكتوارية للسنة
 2,726,791  3,170,579 الرصيد في نهاية السنة

 
 صافي مصروف الفائدة المحملة على قائمة الدخل الشامل هي كما يلي: (2

 ديسمبر 31كـما فـي  
 م2020  م2021

 678,442  859,057 تكلفة الخدمة 
 60,991  57,223 صافي تكلفة الفائدة

 916,280  739,433 
    الدخل الشامل اآلخر

 60,750  13,407 خسائر اكتوارية للسنة
 929,687  800,183 
 

ديسووووومبر  31باسوووووتخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة بتاريخ تم اعداد التقييم االكتواري بواسوووووطة خبير اكتواري ممهل 
 م.2021

 
 االفتراضات االكتوارية الهامة هي كما يلي: (3

 ديسمبر 31كـما فـي  
 م2020  م2021

 ٪2,10  ٪2,10 تكلفة الفائدة احتسابمعدل الخصم المستخدم في 
 ٪7   ٪7     معدل الزيادة في الرواتب

 سنة 60  سنة 60 سن التقاعد 
 سنوات 9  سنوات 9  متوسط مدة الخدمة

 ٪75  ٪75  معدل الوفيات
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 

 رأس المال -17
شركة يبلغ  سمال ال سم إلى  32,000,000ان رأ لاير سعودي،  10حصة، قيمة كل حصة  3,200,000لاير سعودي مق

 موزعة بين الشركاء على النحو التالي:

  عدد الحصص  ٪     المبلغ
 شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة 960,000  30  9,600,000

 المصباحيالسيد / عارف قايد علي  1,280,000  40  12,800,000
 السيدة / رندة حامد صدقة النجيمي 960,000  30  9,600,000

32,000,000  100  3,200,000  
 

لاير  32,000,000لاير سوووووووعودي إلى مبلغ  100,000قرر الشوووووووركاء زيادة رأس المال من مبلغ  ،م2021خالل عام 
. تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية خالل عام المبقاةلاير سعودي من األرباح  31,900,000سعودي بتحويل مبلغ 

 هـ.1443ربيع اآلخر  25فق الموا م2021نوفمبر  30وصدر السجل التجاري المعدل بتاريخ  م2021
 

 على النحو التالي: حصص الشركاء ورأسمال الشركةكانت  م2020ديسمبر  31كما في 

  عدد الحصص  ٪     المبلغ
 شركة الفرص الغذائية الخاصة الثانية للتجارة 3,000  30  30,000
 السيد / عارف قايد علي المصباحي 4,000  40  40,000
 السيدة / رندة حامد صدقة النجيمي 3,000  30  30,000

100,000  100  10,000  
 
 

 تكلفة المبيعات -18
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2020  م2021 

 12,688,612  12,173,151 موظفينمتعلقة بالتكاليف 
 24,330,517   38,237,861  تكلفة مواد مستهلكة

 3,756,950  4,336,333 موجودات حق استخدام اطفاء
 1,314,623  1,436,343 استهالك

 3,414,880  3,814,997 إيجار
 480,210  559,713 إصالح وصيانة

 1,954,334  2,934,842 خدمات
 63,493,240  47,940,126 
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة 
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 

 مصاريف بيع وتوزيع -19
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2020  م2021 

 3,235,230  7,537,781 عمولة 
 827,478  6,011,380 ترويج

 13,549,161  4,062,708 
 

 مصاريف إدارية وعمومية -20
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2020  م2021 

 4,002,875  8,331,788 موظفينمتعلقة بال مصاريف
 1,029,146  561,340 تدريب

 642,333  694,258 استهالك ممتلكات ومعدات
 22,397  191,367 أتعاب مهنية وقانونية

 329,107  737,758 ايجارات
 427,026  336,198 تأمين

 410,929  - (8مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 
 166,197  172,859 نظافة 

 142,432  133,639 مصاريف هاتف واتصاالت 
 371,907  1,201,862 رسوم حكومية واشتراكات

 93,108  77,678 سفر وانتقاالت
 262,141  1,121,759 مصاريف بنكية

 156,939  427,945 أخرى
 13,988,451  8,056,537 
 

 االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية  -21
 

 االلتزامات المحتملة  21-1
 م: صفر(2020ديسمبر  31م )2021ديسمبر  31ال يوجد التزامات محتملة كما في 

 االرتباطات الرأسمالية 21-2
 مليون لاير سعودي(. 4,80م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 5,63بملغ لدى الشركة ارتباطات رأسمالية 

 قرض قصير األجل 22
وذلك  السعودي األهليماليين لاير سعودي مع البنك  5م وقعت الشركة إتفاقية تسهيالت بمبلغ 2020 ديسمبر 16بتاريخ 

مليون لاير سعودي والتي تستحق بتاريخ  2,2للتوسع وإضافة فروع جديدة. إستفادت الشركة من التسهيالت بسحب مبلغ 
 م وتحمل التسهيالت معدالت فائدة تجارية وهي مضمونة بضمانات شخصية من الشركاء.2022مبر نوف 30
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 

 إدارة المخاطر المالية 23
إن المخاطر متأصلة في أنشطة الشركة ويتم إدارتها من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، مع مراعاة حدود 

تتعرض أنشطة المخاطر والضوابط األخرى. تعتبر عملية إدارة المخاطر هذه بالغة األهمية الستمرار ربحية الشركة. 
 الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشمل بشكل رئيسي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 
مخاطر السوق 23-1  

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لتدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار 
 تشتمل مخاطر السوق على مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر أخرى. السوق.

 
 مخاطر العمالت -أ

العمالت األجنبية. تتعامل الشركة  تتمثل مخاطر العمالت في تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف
واليورو، وحيث أن سعر صرف الدوالر األمريكي ثابت بصفة أساسية في عمالت مثل اللاير السعودي والدوالر األمريكي 

مع اللاير السعودي فإن التعرض للمخاطر يمثر على سعر الصرف الخاص باليورو. تعتقد الشركة أن مخاطر العمالت 
العمالت غير  لشراء المخزون مداره بطريقه كافيه. تراقب الشركة التغيرات في أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر

 رية.جوه
 

مخاطر معدل العمولة -ب  
تنشأ مخاطر معدل العمولة من احتمالية أن تمثر التغيرات في معدل العمولة على الربحية أو القيمة العادلة لتدوات المالية. 

 ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مالية تخضع لمخاطر معدل العمولة.
 
مخاطر االئتمان  23-2  

طرف ما على الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة مالية أو عقد مع عميل مما يمدي إلى تكبد تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة 
الطرف اآلخر لخسارة مالية. الشركة عرضة لتركز مخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية والتي تتكون بصفة اساسية من 

وك والممسسات المالية، ومعامالت صرف العمالت الذمم المدينة التجارية، ومن أنشطتها المالية بما فيها االيداعات لدى البن
 والمستحق من أطراف ذوي عالقة واألدوات المالية األخرى.

 

يقتصر الحد األقصى لمخاطر االئتمان على الشركة على القيمة الدفترية لتصول المالية المعترف بها في تاريخ التقرير، 
 كما هو موضح أدناه:

 

م1202ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31    
(7نقد لدى البنوك )ايضاح   13,287,014  3,810,010 

(8ذمم مدينة تجارية )ايضاح   3,988,880  390,602 
 

ئتمان. مخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة البنكية تمثل القيمة الدفترية لتصول المالية الحد األقصى لمخاطر اإل
 محدودة كما يلي:

 

 .جيدةباألرصدة النقدية لدى البنوك ذات التصنيفات االئتمانية اليتم االحتفاظ • 
 تظهر الذمم التجارية المدينة بالصافي من مخصص هبوط قيمة الذمم التجارية المدينة.• 
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 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة 

 )باللاير السعودي(
 

 إدارة المخاطر المالية )تتمة( .32
 

مخاطر االئتمان )تتمة( 23-2  
 

تدير الشوووووووركة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمبالغ المسوووووووتحقة القبض من العمالء عن طريق المراقبة وفقاً للسوووووووياسوووووووات 
مخاطر االئتمان الخاصووووة بها فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضووووع حدود واإلجراءات المحددة. تسووووعى الشووووركة للحد من 

 ائتمان للعمالء األفراد ومراقبة المستحقات القائمة على أساس مستمر.
 
 

 م، كانت أعمار الذمم التجارية التي لم تهبط قيمتها كما يلي:2020ديسمبر  31م و 2021ديسمبر  31في 
 

م 2020ديسمبر  31 م 1202ديسمبر  31     
يوم  30 - 1تجاوز فتره االستحقاق ما بين   3,333,515 -  
يوم  90 - 31تجاوز فترة االستحقاق ما بين   - -  

يوم  180 - 91تجاوز فترة االستحقاق ما بين   264,763 390,602  
يوم  180تجاوز فترة االستحقاق أكثر من   1,212,460 821,858  

    
هبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية خسارة  (821,858) (821,858)  
390,602 3,988,880   

 
 مخاطر السيولة  23-3

تتمثل مخاطر السوووويولة في عدم مقدرة الشووووركة على تأمين األموال الالزمة لمواجهة التزاماتها المتعلقة بمطلوباتها المالية. 
 لدى الشركة أموال كافية لمقابلة التزاماتها حال استحقاقها.

 

تتم مراقبة احتياجات السوووويولة بشووووكل منتظم وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة االلتزامات المسووووتقبلية 
 للشركة. 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  -24

والمستحق من أطراف تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد ومافي حكمه والذمم المدينة )تتضمن الذمم المدينة التجارية 
ذوي عالقة( بينما تتكون المطلوبات المالية للشركة من ذمم دائنة )تتضمن المصاريف المستحقة والمستحق ألطراف ذوي 

 عالقة(.
 

والتي لمالية ت اباولطلمودات واجولمدارة بأن اإلتم احتسوووووواب جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. تعتقد ا
 دوات.ألذه الهل ألجرة اقصيت الستحقاقاب ابسبر کبيد لی حإية رفتدلاتها قيمارب تق
 

 .م2021ديسمبر  31ال تحمل الشركة أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة كما في 
 
 
 
 
 
 

39/40 



جدول
المحتويـات

135

 

 

 شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
 (شـركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(
 
 

 19تأثير فيروس كورونا   25
( في التقدم والتطور. لذلك، من الصعب اآلن التنبم بحجم التأثير الكامل 19يستمر تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

مدى ومدة هذه اآلثار غير ممكدة ويعتمد على التطورات المستقبلية التي ال  ومدة تأثيره التجاري واالقتصادي. ال يزال
يمكن التنبم بها بدقة في هذا الوقت، مثل معدل انتقال الفيروس ومدى وفعالية إجراءات احتواء الفيروس المتخذة. بالنظر 

تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية. يمكن إلى حالة عدم التأكد االقتصادي المستمرة، ال يمكن إجراء تقدير موثوق لتثر في 
 أن تمثر هذه التطورات على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي.

 
 

 أرقام المقارنة 26
 .رقام السنة الحاليةأمقارنتها ب ىتم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة ليتسن

 
 

 اعتماد القوائم المالية 27
 م.23/02/2022تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية من قبل الشركاء في 
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