
 

 

 لتوصية مجلس اإلدارة وحصول الشركة
ً
 ه11/11/1442العادية للشركة للموافقة على إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ على املوافقات النظامية، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير  إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة املساهمين بزيادة رأس املال وفقا

. وفي ذلك الوقت سوف تعتبر هذه النشرة الغية وسيتم إشعار املساهمين بذلك م(، وعلى املساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة املساهمين على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية21/06/2021)املوافق 
ً
 .سيتوقف تلقائيا

 أسهم حقوق أولويةنشرة إصدار 

  شركة ريدان الغذائية
  ه29/04/1429ق( وتاريخ /149شركة ريدان الغذائية هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )

 م(.15/06/2008ه )املوافق 11/06/1429( وتاريخ 4030180055رقم ) م( وبموجب السجل التجاري 05/05/2008)املوافق 

للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ مائة واثنا عشر  ( رياالت سعودية10( سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة )11,250,000مليون ومئتان وخمسون ألف )طرح أحد عشر 

 .( ريال سعودي337,500,000أس مال الشركة ثالثمائة وسبعة وثالثون مليون وخمسمائة ألف )ليصبح ر ( ٪50)( ريال سعودي، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة 112,500,000مليون وخمسمائة ألف )

افق 1442من يوم **/**/فترة التداول: تبدأ  افق 1442م( وتنتهي في يوم **/**/2021**/**/ه )املو  (م2021**/**/ه )املو

افق **/1442فترة االكتتاب: تبدأ من يوم **/**/ افق **/1442وتنتهي في يوم **/**/م( 2021**/ه )املو  (م2021**/ه )املو

 

في البداية كمؤسسة فردية تحت مسمى «( شركة ريدان»أو « الشركة»شركة ريدان الغذائية )ويشار إليها فيما بعد ب بدأت

"مجموعة السلمي للتطوير العقاري" لصاحبها عوض هللا أحمد الهميعي السلمي، وتم قيدها في السجل التجاري رقم 

تحت مسمى "مطابخ ومطاعم ريدان" مقيدة  وفرع للمؤسسة(. م19/02/1989ه )املوافق 12/07/1409( وتاريخ 4030064059)

 )املوافق ه29/04/1429تاريخ وفي  (.م17/01/1998ه )املوافق 18/09/1418( وتاريخ 4030123324في السجل التجاري رقم )

بموجب القرار  "شركة مطابخ ومطاعم ريدان" تحت اسم شركة مساهمة سعودية مقفلةتأسست الشركة ك (م05/05/2008

وذلك بعد تحويل أصول مؤسسة مجموعة السلمي  م(05/05/2008 )املوافق ه29/04/1429ق( وتاريخ /149الوزاري رقم )

وفي . ( ريال سعودي100,000,000رأس مال الشركة مائة مليون )ليبلغ  ي وفرع املؤسسة مطابخ ومطاعم ريدان"للتطوير العقار 

م( تم إدراج أسهم الشركة في السوق املالية السعودية املوازية وتحولت إلى شركة 26/02/2017 ه )املوافق29/05/1438تاريخ 

)املوافق  ه15/10/1440 بتاريخغير العادية  وذلك بعد موافقة الجمعية العامةتم تغيير اسم الشركة قد و  مساهمة سعودية عامة.

ه 24/03/1441وفي تاريخ . "شركة ريدان الغذائية"لى إ "ريدانشركة مطابخ ومطاعم "من  على تغيير اسم الشركةم( 18/06/2019

ويقع مقر املركز  .م( تم انتقال الشركة وإدراج وبدء تداول أسهمها في السوق املالية السعودية الرئيسية21/11/2019)املوافق 

ويبلغ رأس مال  السعودية.جدة اململكة العربية  21323، 138680 الرئيس للشركة في مدينة جدة، وعنوانه حي الصفا ص.ب.

( ريال سعودي، مقسم إلى اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف 225,000,000ئتان وخمسة وعشرون مليون )الشركة الحالي م

( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها 10( سهم عادي بقيمة إسمية قدرها عشرة )22,500,000)

وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون «(. األسهم الحالية»بـ  ومجتمعة« حالي سهم»بـ  منفردة

 ما أي سهم،( 3,000,000) ماليين ثالثة يملك والذي السلميأو أكثر من أسهم الشركة( هم منصور عوض هللا أحمد  ٪5نسبة 

 .الطرح قبل الشركة أسهم من( ٪13.33) نسبته

م( بزيادة رأس مال الشركة من 07/09/2020ه )املوافق 19/01/1442اجتماعه املنعقد بتاريخ أوص ى مجلس إدارة الشركة في 

( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول 112,500,000خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة واثنا عشر مليون وخمسمائة ألف )

 .فقة الجمعية العامة غير العاديةعلى جميع املوافقات النظامية الالزمة وموا

م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من 2021**/ه )املوافق **/1442وفي تاريخ **/**/

( سهم عادي 11,250,000خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح أحد عشر مليون ومئتان وخمسون ألف )

( رياالت سعودية للسهم الواحد 10بسعر طرح يبلغ عشرة )«( األسهم الجديدة»أو « أسهم حقوق األولوية»)ويشار إليها بجديد 

( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مئتان وخمسة 10، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )«(سعر الطرح»)ويشار إليه ب

( ريال 337,500,000ي، إلى ثالثمائة وسبعة وثالثون مليون وخمسمائة ألف )( ريال سعود225,000,000وعشرون مليون )

( سهم عادي إلى ثالثة وثالثون مليون 22,500,000سعودي، وزيادة عدد األسهم من اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف )

 .( سهم عادي33,750,000وسبعمائة وخمسون ألف )

«( حق أولوية»بـ  ومنفردة« حقوق أولوية»بـ  ة قابلة للتداول )ويشار إليها مجتمعةسوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالي

للمساهمين املالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس املال )ويشار 

دى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية واملقيدين في سجل مساهمي الشركة ل«( تاريخ األحقية»بـ  إليه

بـ  م( )ويشار إليهم مجتمعين2021**/)املوافق **/ ه1442العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس املال بتاريخ **/**/

وق في محافظ املساهمين املقيدين بعد انعقاد الجمعية على أن تودع تلك الحق«( املساهم املقيد»بـ  ومنفردين« املساهمين املقيدين»

 في االعتبار إجراءات التسوية بعدد 
ً
من أسهم الشركة ويعطي كل حق لحامله  ينسهم( 2( حق لكل )1)العامة غير العادية أخذا

 .أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح

الذين يجوز لهم تداول  –«( املستثمرين الجدد»بـ  ة املستثمرين )ويشار إليهموسيكون بإمكان املساهمين املقيدين وغيرهم من عام

التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق املالية السعودية )ويشار إليها  –الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة 

م( على أن تنتهي فترة 2021**/**/ه )املوافق 1442/**/**، وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم «(السوق »أو « تداول »ب

، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم «(فترة التداول »م( )ويشار إليها ب2021**/**/ه )املوافق 1442/**/**التداول في يوم 

رة التداول وفترة االكتتاب سوف ، وتجدر اإلشارة إلى أن فت«(فترة االكتتاب»م( )ويشار إليها ب2021**/**/ه )املوافق 1442/**/**

تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية 

 .اليوم التاسع من بداية نفس الفترة

وذلك من خالل بيع الحقوق املكتسبة أو جزء منها  وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول 

. كما سيكون بإمكان املستثمرين تخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونهااعدم أو  أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق 

 .التداول الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة 

 ملا يلي
ً
 :وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة )خالل فترة االكتتاب( على مرحلة واحدة وفقا

 .سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة (1

خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه  أو أقل من عدد أسهمه سيتاح للمساهم املقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه (2

 جديدة فيستاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل
ً
 (.حقوقا

 (.سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل (3

 عن طريق املحفظة االستثماري (4
ً
ة في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر سيتاح االكتتاب إلكترونيا

 .البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى املتوفرة لدى الوسيط

د من فستطرح تلك األسهم على عد«( األسهم املتبقية»وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )ويشار إليها ب

، وتقوم «(الطرح املتبقي»)ويشار إلى عملية الطرح هذه ب«( املؤسسات االستثمارية»بـ  املستثمرين ذوي الطابع املؤسس ي )ويشار إليهم

تلك املؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم املتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداًء من الساعة العاشرة 

 يوم
ً
ه 1442/**/**يوم ** الخامسة مساًء من اليوم التالي  م( وحتى الساعة2021**/**/ه )املوافق 1442/**/** ** صباحا

وسيتم تخصيص األسهم املتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات «(. فترة الطرح املتبقي»م( )ويشار إليها ب2021**/**/)املوافق 

ر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سع

االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل، وسيتم تسديد 

رح )إن وجدت( بدون احتساب أي إجمالي سعر الطرح املحصل من عملية الطرح املتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت عملية الط

ه )املوافق 1442/**/**رسوم أو استقطاعات )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 

 أن املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم 2021**/**/*
ً
م(. علما

 .ي فترة الطرح املتبقي بسعر الطرحالبيع ف

وفي حال لم تكتتب املؤسسات االستثمارية في جميع األسهم املتبقية وكسور األسهم، فيسخصص ما تبقى من أسهم ملتعهد التغطية  

 راجع القسم )
ً
م اإلعالن وسيت «(.املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه( »13الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضال

 «( تاريخ التخصيص»)ويشار إليه ب (م2021**/**/)املوافق  ه1442/**/**عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه 
ً
)فضال

 «(.املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه( »13راجع القسم )

( ريال 337,500,000ئة ألف )وثالثون مليون وخمسماوبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة ثالثمائة وسبعة 

( رياالت 10سمية قدرها )ابقيمة  ( سهم عادي33,750,000، مقسم إلى ثالثة وثالثون مليون وسبعمائة وخمسون ألف )سعودي

وتوفير  . وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركةسعودية للسهم الواحد

 راجع القسم )
ُ
استخدام متحصالت ( »7رأس مال عامل يمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم أنشطتها املستقبلية )فضال

 «(.الطرح واملشاريع املستقبلية

مة إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القي

 لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة )ويشار إليه 
ً
بالكامل ومساوية تماما

)سواًء العادية أو غير العادية( «( الجمعية العامة»حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )ويشار إليها ب«( املساهم»ب

 (.األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها )إن وجدتوالتصويت فيه. وسيستحق مالكو 

( سهم 22,500,000) ألف وخمسمائة مليون  وعشرون تم إدراج كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية املوازية بعدد اثنان

 (م26/02/2017املوافق ) ه29/05/1438 ( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك بتاريخ10) عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة

ه )املوافق 24/03/1441وبتاريخ  (،السوق املالية السعودية )تداول شركة بعد الحصول على موافقة كٍل من هيئة السوق املالية و 

تم انتقال الشركة وإدراج وبدء تداول أسهمها في السوق املالية السعودية الرئيسية بعدد اثنان وعشرون مليون  م(21/11/2019

( رياالت سعودية للسهم الواحد، وذلك بعد الحصول 10( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )22,500,000وخمسمائة ألف )

 .(السوق املالية السعودية )تداول شركة على موافقة 

 تداول األسهم القائمة للشركة في السوق املالية السعودية. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية باململكة 
ً
يتم حاليا

لتسجيل وطرح األسهم الجديدة، كما قدمت طلب إلى شركة السوق املالية السعودية «( الهيئة»العربية السعودية )ويشار إليها ب

وقد تم تقديم جميع املستندات املطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة وتمت املوافقة على )تداول( لقبول إدراجها، 

نشرة اإلصدار هذه. ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم 

 راجع الصفحة رقم
ُ
وسيكون التداول في األسهم الجديدة «(. التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب)»( م) الجديدة ورد الفائض )فضال

 ملواطني اململكة العربية السعودية واملقيمين فيها إقامة نظامية وم -بعد تسجيلها وقبول إدراجها  -
ً
واطني الدول األعضاء في متاحا

مجلس التعاون الخليجي والشركات وصناديق االستثمار السعودية والخليجية باإلضافة إلى املستثمرين األجانب املؤهلين بموجب 

ى من القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات األخر 

املستثمرين األجانب الحصول على الفوائد االقتصادية املرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع األشخاص 

، مع العلم أن الشخص املرخص له سيكون في هذه الحالة املالك «(الشخص املرخص له»املرخص لهم من قبل الهيئة )ويشار إليه ب

 .القانوني املسجل لألسهم

 

 

 ةالواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديد« عوامل املخاطرة( »2( والقسم )أفي الصفحة )« مهمإشعار »ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم 

 املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
 

 

 

 

دمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئتحتوي نشرة اإلصدار هذه على 
ُ
ة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها ب"الهيئة"( معلومات ق

( مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في دة بالسوق املالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )وطلب قبول إدراج األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاص

ة إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشر  نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب

 .االعتماد على أّي جزء منها أكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عناملالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي ت

 (م02/05/2021ه )املوافق 20/09/1442صدرت هذه النشرة بتاريخ 
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 إشعار مهم

 وعند. لالكتتاب املطروحة األولوية حقوق  أسهم وعن الغذائية ريدان شركة عن وافية تفاصيل على ("اإلصدار نشرة") هذه اإلصدار نشرة تحتوي 

 والتي اإلصدار نشرة تحتويها التي املعلومات إلى تستند طلباتهم أن أساس على املستثمرين معاملة ستتم الجديدة، األسهم في لالكتتاب بطلب التقدم

 من لكل اإللكترونية املواقع زيارة خالل من أو االكتتاب مدير ومن للشركة الرئيس ي املقر من منها نسخة على الحصول  يمكن

 (.www.cma.org.sa) املالية السوق  وهيئة( www.falcom.com.saاملالي ) واملستشار(  (www.raydan.com.sa(الشركة

 ( 14) عن تقل ال فترة خالل للجمهور  إتاحتها من والتأكد اإلصدار نشرة نشر سيتم
ً
 دةبزيا الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد موعد قبل يوما

 ُعّدت األولوية حقوق  وطرح تسجيل على الهيئة موافقة تاريخ من أشهر ستة خالل العادية غير العامة الجمعية موافقة عدم حال وفي املال، رأس

 .ملغاة الهيئة موافقة

 التغطية ومتعهد"( االكتتاب مدير)" االكتتاب ومدير"( املالي املستشار)" مالي كمستشار"( املالية للخدمات فالكم شركة)" بتعيين الشركة قامت وقد

 .النشرة هذه بموجب الشركة مال رأس لزيادة األولوية حقوق  أسهم بطرح يتعلق فيما وذلك"( التغطية متعهد)"

 أعضاء ويتحمل. الهيئة عن الصادرة املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد متطلبات بحسب قدمت معلومات على اإلصدار نشرة تحتوي  

 هذه، اإلصدار نشرة في الواردة املعلومات دقة عن املسؤولية كامل ومنفردين مجتمعين (د) الصفحة على أسماؤهم تظهر الذين اإلدارة مجلس

 في تضمينها عدم يؤدي أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنه املعقول، الحد وإلى املمكنة الدراسات إجراء بعد واعتقادهم، علمهم بحسب ويؤكدون 

 محتويات عن مسؤولية أي( تداول ) السعودية املالية السوق  وشركة املالية السوق  هيئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إلى اإلصدار نشرة

  نفسيهما وتخليان اكتمالها، أو بدقتها تتعلق تأكيدات أي تعطيان وال النشرة، هذه
ً
 في ورد عما تنتج خسارة أي عن كانت مهما مسؤولية أي من صراحة

 .منها جزء أي على االعتماد عن أو اإلصدار نشرة

  أن إال إصدارها، تاريخ في النشرة هذه في الواردة املعلومات صحة عن للتحري  املعقولة الدراسات بكافة قامت قد الشركة أن من الرغم وعلى
ً
 جزءا

 إدارتها مجلس أعضاء أو مدراءها من أي أو الشركة لدى يوجد ال أنه ومع خارجية، مصادر من عليها الحصول  تم النشرة هذه في الواردة املعلومات من

 جوهرها، في دقيقة غير املعلومات هذه بأن لالعتقاد سبب أي ،(و( و)ه) الصفحات في أسماؤهم الواردة الشركة مستشاري  من أي أو املالي املستشار أو

 .اكتمالها أو املعلومات هذه بدقة يتعلق فيما إفادة أو التزام أي تقديم يمكن ال وبالتالي املعلومات، هذه من مستقلة بصورة التحقق يتم لم أنه إال

 تتأثر أن يمكن األسهم وقيمة للشركة املالي الوضع أن السيما للتغيير، عرضة إصدارها تاريخ في كما هذه اإلصدار نشرة تضمنتها التي املعلومات إن

 العوامل أو والسياسية االقتصادية العوامل من غيرها أو والضرائب الفائدة ومعدالت التضخم عوامل مثل املستقبلية للتطورات نتيجة سلبي بشكل

 ) الشركة سيطرة عن الخارجة األخرى 
ً
 أية أو اإلصدار نشرة تقديم اعتبار يجوز  وال(. النشرة هذه من" املخاطرة عوامل( "2) القسم راجع فضال

 تحقق بشأن إقرار أو تأكيد أو وعد أنها على األشكال، من شكل بأي عليها، اإلعتماد أو تفسيرها أو الطرح بأسهم متعلقة كتابية أو شفهية معلومات

  .مستقبلية أحداث أو نتائج أو إيرادات أي

 االكتتاب عملية في للمشاركة مستشاريها من أي أو إدارتها مجلس أعضاء من أو الشركة جانب من توصية بمثابة هذه اإلصدار نشرة اعتبار يجوز  ال

 فرديةال االستثمارية األهداف االعتبار في األخذ دون  إعدادها تم عامة طبيعة ذات اإلصدار نشرة في الواردة املعلومات وتعتبر. األولوية حقوق  أسهم في

 على الحصول  مسؤولية باالستثمار، قرار اتخاذ وقبل هذه، اإلصدار لنشرة مستلم كل ويتحمل. الخاصة االستثمارية االحتياجات أو املالي الوضع أو

 في بخصوصه الواردة واملعلومات االستثمار هذا مالئمة مدى لتقييم االكتتاب بخصوص الهيئة قبل من له مرخص مالي مستشار من مهنية استشارة

 .به الخاصة املالية واالحتياجات واألوضاع لألهداف هذه اإلصدار نشرة

 ألسهما في واالكتتاب الحقوق  تداول  لهم يجوز  الذين -"( الجدد املستثمرين)" املستثمرين عامة من وغيرهم املقيدين املساهمين بإمكان وسيكون 

 يوم في تاباالكت وفترة التداول  فترة وتبدأ"(. السوق " أو" تداول )" السعودية املالية السوق  في األولوية حقوق  أسهم في واالكتتاب التداول  - الجديدة

 بينما ،"(التداول  فترة( )"م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ ** يوم في التداول  فترة تنتهي أن على( م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ **

 تتاباالك وفترة التداول  فترة أن إلى اإلشارة وتجدر"(. االكتتاب فترة( )"م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ ** يوم نهاية حتى االكتتاب فترة تستمر

 تاسعال اليوم نهاية حتى االكتتاب فترة تستمر بينما الفترة، بداية من السادس اليوم انتهاء حتى التداول  فترة تستمر حين في اليوم نفس في تبدآن سوف

 .الفترة نفس بداية من



 

 ب

 حقوق  شراء أو منها جزء أو املكتسبة الحقوق  بيع خالل من وذلك التداول  فترة خالل األولوية حقوق  تداول  املقيدين املساهمين بإمكان وسيكون 

 يتم التي الحقوق  وبيع السوق  طريق عن حقوق  بشراء القيام التداول  فترة خالل الجدد املستثمرين بإمكان سيكون  كما. السوق  طريق عن إضافية

 .التداول  فترة خالل شراؤها

  واحدة مرحلة على( االكتتاب فترة خالل) الجديدة األسهم في االكتتاب وسيتاح
ً
 :يلي ملا وفقا

 .الجديدة األسهم في االكتتاب الجدد واملستثمرين املقيدين املساهمين لجميع الفترة هذه في سيتاح (1

  شرائه حال وفي االكتتاب، فترة خالل أسهمه بعدد مباشرة االكتتاب املقيد للمساهم سيتاح (2
ً
 بعد بها االكتتاب له فيستاح جديدة حقوقا

 (.عمل يومي) تسويتها فترة انتهاء

 (.عمل يومي) مباشرة الحقوق  شراء عملية تسوية بعد الجديدة األسهم في االكتتاب الجدد للمستثمرين سيتاح (3

  االكتتاب سيتاح (4
ً
 والشراء البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  وتطبيقات منصات في االستثمارية املحفظة طريق عن إلكترونيا

 .الوسيط لدى املتوفرة األخرى  والوسائل القنوات في االكتتاب إلى باإلضافة

 املؤسس ي الطابع ذوي  املستثمرين من عدد على األسهم تلك فستطرح"( املتبقية األسهم)" االكتتاب فترة انتهاء بعد بها يكتتب لم أسهم تبقى حال وفي

 "(.املتبقي الطرح"بـ  هذه الطرح عملية إلى ويشار"( )االستثمارية املؤسسات"بـ  إليهم ويشار)

  العاشرة الساعة من ابتداءً  العروض تلك استقبال وسيتم املتبقية األسهم لشراء عروضها بتقديم االستثمارية املؤسسات وتقوم
ً
 ** يوم صباحا

 الطرح فترة( )"م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ ** يوم التالي اليوم من مساءً  الخامسة الساعة وحتى( م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/

 "(.املتبقي

 يتم أن على( الطرح سعر عن يقل ال أن شرط) فاألقل األقل ثم األعلى العرض ذات االستثمارية للمؤسسات املتبقية األسهم تخصيص وسيتم

 .العرض نفس تقدم التي االستثمارية املؤسسات على بالتناسب األسهم تخصيص

 املتبقي الطرح عملية من املحصل الطرح سعر إجمالي تسديد وسيتم باملثل، ومعاملتها املتبقية لألسهم إضافتها فسيتم األسهم لكسور  بالنسبة أما

 أقصاه موعد في يستحقه ما بحسب كل مستحقيها على( الطرح سعر يتجاوز  بما( )وجدت إن) الطرح عملية متحصالت باقي وتوزع للشركة

 (.م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/

 
ً
 بسعر املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصلون  ال قد األسهم، كسور  وأصحاب حقوقه، يبع أو يكتتب لم الذي املستثمر أن علما

 .الطرح

 سيقوم الذي التغطية ملتعهد أسهم من تبقى ما فسيخصص األسهم، وكسور  املتبقية األسهم جميع في االستثمارية املؤسسات تكتتب لم حال وفي

 ) الطرح بسعر بشرائها
ً
 (.النشرة هذه من" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( "13) القسم راجع فضال

 "( )التخصيص تاريخ( )"م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ أقصاه موعد في النهائية التخصيص عملية عن اإلعالن وسيتم
ً
 القسم راجع فضال

 (.النشرة هذه من" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( "13)

 لتوصية مجلس اإلدارة وحصول 
ً
 الشركة على املوافقات النظامية، إن طرح أسهم حقوق األولوية يتوقف على موافقة املساهمين بزيادة رأس املال وفقا

)املوافق  ه1442للموافقة على إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ **/**/ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة 

، وعلى املساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة املساهمين على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق م(2021**/**/

. وفي ذلك الوقت سوف تعتبر هذه النشرة ال 
ً
 .غية وسيتم إشعار املساهمين بذلكاألولوية سيتوقف تلقائيا
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 املعلومات املالية

  م2017 ديسمبر 31 في املنتهية السنة عن للشركة املدققة املجمعة املالية القوائم إعداد تم
ً
 العربية ةاململك في عليها املتعارف املحاسبية للمعايير وفقا

 مبرسبت 30 في املنتهية املدققة غير املالية والقوائم م2019و م2018 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات املالية القوائم إعداد وتم السعودية،

  بهم املرفقة واإليضاحات م2020
ً
 التي خرى األ  واإلصدارات واملعايير السعودية العربية اململكة في املعتمدة (IFRS) املالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا

 (.SOCPAالقانونيين ) للمحاسبين السعودية الهيئة اعتمدتها

راض املذكورة ألغ تلك عن م2017 ديسمبر 31 فياملالية املنتهية  للسنةاملراجعة  املالية القوائم في املذكورة م2017 لعام املالية املعلومات تختلف

 ،(IFRSالية )امل للتقارير الدولية عاييرامل مع لتتوافق اهتعديل تم حيث م،2018 ديسمبر 31 في نتهيةامل املالية للسنة راجعةامل ليةاملا القوائم في قارنةامل

 عاييرامل مع لتتوافق اهتعديل تم التي م2017 لعام اليةامل علوماتامل على النشرة ذهه في عتماداال  تم ،املثل باملثل ومقارنة تحليل لضمان وأنه ولذلك،

 .م2018 ديسمبر 31 في نتهيةملا اليةملا للسنة راجعةملا اليةملا القوائم في قارنةملا غراضأل  وأدرجت( IFRS) اليةامل للتقارير الدولية

 غير املالية القوائم وإصدار م2019و م2018 و م2017ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات للشركة املالية البيانات وتدقيق مراجعة تمت وقد

 املالية قوائمها بإصدار الشركة وتقوم قانونيون، محاسبون  وشركاه م ك م تلي بيكر شركة قبل من م2020سبتمبر  30 في املنتهيه الفترة في املدققه

 .السعودي بالريال

 جمع تم حال في فإنه وعليه، صحيح، عدد أقرب إلى جبرها خالل من تقريبها تم النشرة هذه عليها تحتوي  التي واإلحصائية املالية املعلومات بعض إن

 .النشرة هذه في ذكره تم ما مع مجموعها يتوافق ال قد الجداول، في الواردة األرقام

  املستقبلية واإلفادات التوقعات
 تختلف وقد. العالقة ذات املواضع في ذكرها تم وُمعلنة ُمحددة افتراضات أساس على النشرة هذه تضمنتها التي املستقبلية التوقعات إعداد تم لقد

 .التوقعات هذه من أي اكتمال أو بدقة يتعلق ما في تعهد أو ضمان أي يوجد ال فإنه وبالتالي املستخدمة، االفتراضات عن املستقبل في الشركة ظروف

 طريقة خالل من عامة بصورة املستقبلية البيانات هذه على وُيستدل. املستقبلية التطلعات حول  بيانات النشرة هذه في الواردة البيانات بعض تمثل

" قد" أو" متوقع" أو" ينبغي" أو" ينوي " أو" سوف" أو" املمكن من" أو" تتوقع" أو" تعتقد" أو" تقدر" أو" تخطط /تعتزم" مثل الكلمات بعض استخدام

 نظر وجهة هذه التطلعات بيانات وتعكس. املعنى في لها املعاكسة أو املقاربة املفردات من وغيرها املفردات هذه من النافية الصيغ أو" يعتقد" أو

  ليست ولكنها مستقبلية، بأحداث يتعلق فيما وإدارتها الحالية الشركة
ً
 كون ت أن إلى تؤدي قد التي العوامل من العديد وهناك. املستقبلي لألداء ضمانا

 ص عنها يعبر أن يمكن مستقبلية إنجازات أو أداء أو نتائج أية عن كبير بشكل مختلفة الشركة تحققها التي اإلنجازات أو األداء أو الفعلية النتائج
ً
 راحة

  أو
ً
  أكثر بصورة األثر هذا مثل إلى تؤدي أن يمكن التي العوامل أو املخاطر أهم استعراض تم وقد. التطلعات تلك بيانات في ضمنا

ً
 أقسام في تفصيال

 ) النشرة هذه من أخرى 
ً
 غير األمور  أو املخاطر هذه من أكثر أو واحد تحقق لو وفيما(. النشرة هذه من" املخاطرة عوامل( "2) القسم راجع فضال

 في املذكورة تلك عن جوهري  بشكل تختلف قد الفعلية النتائج فإن عليها، االعتماد تم التي االفتراضات من أي دقة أو صحة عدم ثبت أو املتيقنة،

 .النشرة هذه

 يف الشركة علمت إذا الهيئة إلى تكميلية إصدار نشرة تقديم الشركة على يجب املستمرة، وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد متطلبات مراعاة مع

( 2) أو اإلصدار نشرة في واردة جوهرية أمور  في مهم تغيير وجود( 1: )اآلتي من بأي الطرح اكتمال وقبل هذه اإلصدار نشرة نشر تاريخ بعد وقت أي

 تتضمنها معلومات أية تعديل أو تحديث تعتزم ال الشركة فإن الحالتين، هاتين وباستثناء. اإلصدار نشرة في تضمينها يجب كان مهمة مسائل أي ظهور 

 .املخاطرة عوامل أو القطاع أو بالشركة تتعلق ذلك غير أو مستقبلية حوادث نتيجة أو جديدة إضافية معلومات نتيجة ذلك كان سواءً  النشرة هذه

  



 

 د

 دليل الشركة

 أعضاء مجلس اإلدارة
عّين الشركة إدارة مجلس

ُ
افق) ه16/08/1440 بتاريخ امل  ( *م21/04/2019 املو

 املنصب االسم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

 غير مباشر مباشر

 النسبة العدد النسبة العدد

 **عوض هللا أحمد عايض السلمي
 رئيس

 اإلدارة مجلس

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 - - ٪1.78 400,000 78 سعودي

 **عوض هللا أحمد السلميناصر 
 نائب رئيس

 مجلس اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 - - ٪4.84 1,090,000 58 سعودي

 **منصور عوض هللا أحمد السلمي
 عضو مجلس اإلدارة

 والعضو املنتدب

غير مستقل 

 تنفيذي
 - - ٪13.33 3,000,000 56 سعودي

 مشعل عوض هللا أحمد السلمي
 عضو

 اإلدارة مجلس

 مستقلغير 

 غير تنفيذي
 - - ٪3.44 775,000 53 سعودي

 خالد عوض هللا أحمد السلمي
 عضو

 اإلدارة مجلس

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 - - ٪1.11 250,001 39 سعودي

 حسن شاكر صالح الصحفي
 عضو

 اإلدارة مجلس

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 58 سعودي

 الرؤوف الصادق البكر القايديعبد
 عضو

 اإلدارة مجلس

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 69 سعودي

  سعود سعيد عقل العجيفي
 عضو

 اإلدارة مجلس

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 53 سعودي

 الشركة: املصدر

 الحالية للدورة أعاله املذكورين اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على( م21/04/2019 املوافق) ه16/08/1440 بتاريخ املنعقد اجتماعها في للشركة العادية العامة الجمعية وافقت *

 (.م20/04/2022 املوافق) ه19/09/1443 تاريخ في تنتهي سنوات ثالث وملدة( م21/04/2019 املوافق) ه16/08/1440 تاريخ من بدأت والتي

  السلمي عايض أحمد هللا عوض /السيد تعيين( م24/04/2019 املوافق) ه19/08/1440 بتاريخ املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس قرر  **
ً
 وتعيين اإلدارة، ملجلس رئيسا

  السلمي أحمد هللا عوض ناصر /السيد
ً
  .للشركة منتدب كعضو السلمي أحمد هللا عوض منصور  /السيد وتعيين اإلدارة، مجلس لرئيس نائبا

 في أسهم حقوق األولوية وفق الحقوق الخاصة بكّل منهم.يقر أعضاء مجلس اإلدارة املالكين ألسهم الشركة والواردة أسماهم أعاله باالكتتاب 

 

 عنوان الشركة وممثلوها

 الغذائية شركة ريدان

 حي الصفا –جدة 

 21323 جدة – 13868. ب.ص

  السعودية العربية اململكة

 +966 12 678 1177 :هاتف

 +966 12 678 0505 :فاكس

   Info@Raydan.com.sa: اإللكتروني البريد

 www.raydan.com.sa: اإللكتروني املوقع

  



 

 ه

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 ممثلو الشركة

 ممثل الشركة املفوض الثاني ممثل الشركة املفوض األول  البيان

 الحارثيسعد فوزان عبدهللا  السلمي منصور عوض هللا أحمد االسم

 الرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب الصفة

 العنوان

 ي الصفاح -جدة 

 21323جدة  – 138680ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 حي الصفا -جدة 

 21323جدة  – 138680ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 124ت:  +966 12 678177 102ت:  +966 12 678177 رقم الهاتف

 +966 6780505 12 +966 6780505 12 رقم الفاكس

 mansour@raydan.com.sa f.harthy@raydan.com.sa البريد اإللكتروني

 املصدر: الشركة 

 

 

 سوق األسهم

 السعودية )تداول( املالية السوق  شركة

 6897 العليا – فهد امللك طريق

 15: رقم وحدة

 3388 - 12211 الرياض

 السعودية العربية اململكة

 +966 910001919 :هاتف

  +966 11 2189133 :فاكس

 csc@tadawul.com.sa: اإللكتروني البريد

 www.tadawul.com.sa: اإللكتروني املوقع

 

 

 املستشارون واملحاسبون القانونيون 

 املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

  املالية للخدمات فالكم شركة

 العليا شارع – الورود حي – الرياض

 11421 الرياض 884 ب.ص

 اململكة العربية السعودية

 +966 8004298888: هاتف

  +966 11 2054827 :فاكس

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

  



 

 و

 املستشار القانوني

 الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونيةشركة 

 حي الورود ،طريق امللك عبدهللا

 11623الرياض  90549ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 2054555هاتف: 

 +966 11 2054222فاكس: 

 corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

 www.ssfirm.com.saي: املوقع اإللكترون

 

 

 املحاسب القانوني

 م2019م 2018م 2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في 

 م2020سبتمبر  30 في وفترة التسعة أشهر املنتهية

 قانونيون بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون 

 طريق امللك عبدهللا حي الورود

 11372الرياض  300467ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 835 1600هاتف: 

 +966 11 835 1601 فاكس:

 saudi@bakertillyjfc.com :البريد اإللكتروني

 www. bakertillyjfc.com: املوقع اإللكتروني

 

 تنويه:

 بالشكل وإفاداتهم وشعاراتهم أسمائهم تضمين على الكتابية موافقاتهم قدموا قد أعاله أسماؤهم الواردة القانوني واملحاسب املستشارين جميع إن

 واملحاسب املستشارين من أي يمتلك وال. النشرة هذه تاريخ حتى املوافقة هذه بسحب منهم أي يقم ولم النشرة، هذه في الواردين واملضمون 

 .النشرة هذه تاريخ في كما الشركة في نوعها كان مهما مصلحة أو أسهم أية أقاربهم من أي أو لديهم العاملين أو القانوني

 

  



 

 ز

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 ملخص الطرح

 في باالكتتاب املتعلق االستثماري  قرارهم اتخاذ قبل كاملة اإلصدار نشرة قراءة الطرح هذا أسهم في االكتتاب في الراغبين املستثمرين على يجب

 :الطرح عن ملخص يلي وفيما. استثماري  قرار التخاذ كافي غير الطرح ملخص أن حيث األولوية، حقوق  أسهم

صدر  اسم
ُ
 ومعلومات ووصفه امل

 تأسيسه عن

كمؤسسة فردية تحت بدأت «( شركة ريدان»أو « الشركة»شركة ريدان الغذائية )ويشار إليها فيما بعد ب

الهميعي السلمي، وتم قيدها في  مسمى "مجموعة السلمي للتطوير العقاري" لصاحبها عوض هللا أحمد

وقد بلغ رأس مالها  م(19/02/1989ه )املوافق 12/07/1409( وتاريخ 4030064059السجل التجاري رقم )

تحت مسمى "مطابخ ومطاعم ريدان" مقيدة في  وفرع للمؤسسة. ( ريال سعودي100,000حينها مائة ألف )

وفي تاريخ (. م17/01/1998ه )املوافق 18/09/1418( وتاريخ 4030123324السجل التجاري رقم )

تحت اسم  شركة مساهمة سعودية مقفلةتأسست الشركة كم( 05/05/2008 )املوافق ه29/04/1429

 ه29/04/1429ق( وتاريخ /149بموجب القرار الوزاري رقم ) "شركة مطابخ ومطاعم ريدان"

بعد تحويل أصول مؤسسة مجموعة السلمي للتطوير العقاري وفرع  وذلك م(05/05/2008)املوافق

وفي ( ريال سعودي. 100,000,000رأس مال الشركة مائة مليون ) ليبلغمطابخ ومطاعم ريدان" "املؤسسة 

م( تم إدراج أسهم الشركة في السوق املالية السعودية املوازية 26/02/2017 ه )املوافق29/05/1438تاريخ 

وذلك بعد موافقة الجمعية العامة تم تغيير اسم الشركة وقد  ركة مساهمة سعودية عامة.وتحولت إلى ش

شركة مطابخ "من على تغيير اسم الشركة م( 18/06/2019)املوافق  ه15/10/1440 غير العادية بتاريخ

انتقال م( تم 21/11/2019ه )املوافق 24/03/1441وفي تاريخ ". شركة ريدان الغذائية"لى إ "ومطاعم ريدان

بعدد اثنان وعشرون مليون  الشركة وإدراج وبدء تداول أسهمها في السوق املالية السعودية الرئيسية

( رياالت سعودية للسهم 10( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )22,500,000وخمسمائة ألف )

 .الواحد

جدة اململكة  21323، 138680 يقع مقر املركز الرئيس للشركة في مدينة جدة، وعنوانه حي الصفا ص.ب.

 العربية السعودية.

صدر نشاطات
ُ
 امل

 املوافق) ه11/06/1429 وتاريخ( 4030180055) رقم التجاري  السجل بموجب نشاطها الشركة تمارس

 (.م15/06/2008

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة األساس ي نظامها في كما الشركة أنشطة وتتمثل

 .وغربية عربية ووالئم وجبات بيع مطاعم إقامة (1

 .والتموين الحفالت وإقامة املطهية وغير املطهية اإلعاشة خدمات (2

 .وللغير للشركة مطاعم وإنشاء وتملك وتشغيل إدارة (3

 .الالزمة التراخيص على الحصول  بعد الشركة تنشئها التي املصانع وإدارة تشغيل (4

 .واملستودعات العقارات وإنشاء تملك (5

 كريم واآليس والتمريات والبسكوتات واملعجنات واملكسرات الحلويات في والتجزئة الجملة تجارة (6

 .والعصيرات

 .املواش ي واستيراد وشراء بيع (7

 .تجارية ووكاالت وخدمات والتصدير االستيراد (8

 .متكاملة عامة مقاوالت (9

 .والتشغيل والنظافة الصيانة (10

 املختصة الجهات من الالزمة التراخيص على الحصول  وبعد املتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس

 .وجدت إن

 املعلومات من ملزيد. )مصرفي  التابعة تهاوشرك جدة بمدينة الرئيس مقرها خالل من أنشطتها الشركة تمارس

 
ً
 وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" للشركة الرئيسية األنشطة( "3-3) الفرعي القسم راجع فضال

 (.النشرة هذه من" أعمالها



 

 ح

 وعدد الكبار  املساهمون 

 قبل ملكيتهم ونسب أسهمهم

 الطرح

 أسهم من أكثر أو ٪5 نسبة يمتلكون  ممن) الشركة في الكبار املساهمين فإن النشرة هذه تاريخ في كما

ويوضح الجدول التالي عدد األسهم التي يملكها املساهمون  السلمي أحمد هللا عوض منصور  هو( الشركة

 :قبل الطرح وبعدهالكبار في الشركة 

 املساهم
 بعد الطرح قبل الطرح

 النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

 ٪13.33 4,500,000 ٪13.33 3,000,000 منصور عوض هللا أحمد السلمي

 الشركة: املصدر

 األولوية وفق الحقوق الخاصة بكلّ  حقوق أعضاء مجلس اإلدارة بما فيهم كبار املساهمين )منصور عوض هللا أحمد السلمي( باالكتتاب في أسهم  يقر

 .منهم

 .أولوية حقوق  أسهم إصدار خالل من املال رأس زيادة الطرح طبيعة

 أسهم إصدار  من الغرض

 املقترح األولوية حقوق 

 في التوسع عمليات دعم إلى أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن مالها رأس زيادة خالل من الشركة تهدف

 النشاط ودعم التشغيلية الطاقة لزيادة عامل مال رأس لتوفير جديدة أموال ضخ خالل من الشركة نشاط

 . )وسداد القرض القائم ومبالغ االستثمار للشركة املستقبلي
ُ
 متحصالت استخدام» (7) القسم راجع فضال

 (.«املستقبلية واملشاريع الطرح

 املتوقع املتحصالت إجمالي

 ووصف وتحليل عليها الحصول 

 لها املقترح االستخدام

 وخمسمائة مليون  عشر واثنا مائة األولوية حقوق  أسهم في االكتتاب متحصالت إجمالي يبلغ أن املتوقع من

 .سعودي ريال( 112,500,000) ألف

 وتوفير الشركة نشاط في التوسع عمليات دعم في رئيس بشكل االكتتاب متحصالت صافي استخدام وسيتم

 .املستقبلية أنشطتها ودعم التشغيلية الطاقة زيادة من الشركة يمكن عامل مال رأس

 :االكتتاب ملتحصالت املقترح االستخدام التالي الجدول  ويوضح

 االستخدام
 القيمة

 )بآالف الرياالت السعودية(

 4,000,000 إكمال مشروع الزايدي

 4,500,000 إكمال مشروع املدينة

 4,000,000 إنشاء فرع الجامعة الجديد

 15,000,000 الهوية الجديدةتطبيق 

 10,000,000 إنشاء فروع جديدة

 20,000,000 املصنع واملراكز الخدمية

 10,000,000 سداد القروض

 9,346,577 مبالغ اإلستثمار

 30,721,548 رأس املال العامل

 4,931,875 الطرح تكاليف

 112,500,000 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

  املعلومات من وملزيد)
ً
 (.«املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام( »7) القسم راجع فضال

 الطرح تكاليف

 وخمسة وثمانمائة ألف وثالثون  وواحد ةمائوتسع ماليين أربعة حوالي الطرح تكاليف تبلغ أن املتوقع من

  أتعاب وتشمل سعودي، ريال( 4,931,875) وسبعون 
ً
 ومتعهد االكتتاب ومدير املالي املستشار: من كال

 من وغيرها والتوزيع والطباعة التسويق ومصاريف القانوني واملحاسب القانوني واملستشار التغطية

 . )باالكتتاب املتعلقة املصاريف
ُ
 (.«املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام» (7) القسم راجع فضال

 الطرح متحصالت صافي

 ومائة ألف وستون  وثمانية وخمسمائة مليون  وسبعة مائة حوالي الطرح متحصالت صافي يبلغ أن املتوقع من

 ) .سعودي ريال( 107,568,125) وعشرون وخمسة
ُ
 الطرح متحصالت استخدام» (7) القسم راجع فضال

 («املستقبلية واملشاريع

صدر  مال رأس
ُ
 .سعودي ريال( 225,000,000) مليون  وعشرون وخمسة مئتان الطرح قبل امل

صدر  مال رأس
ُ
 .سعودي ريال( 337,500,000) ألف وخمسمائة مليون  وثالثون  وسبعة ثالثمائة الطرح بعد امل



 

 ط

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

صدر  أسهم عدد إجمالي
ُ
 قبل امل

 الطرح
 .مدفوعة بالكامل عادي سهم( 22,500,000) اثني وعشرون مليون وخمسمائة ألف

صدر  أسهم عدد إجمالي
ُ
 بعد امل

 الطرح
 .مدفوعة بالكامل عادي سهم( 33,750,000) ألف وخمسون  وسبعمائة مليون  وثالثون  ثالثة

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة للسهم االسمية القيمة

 .مدفوعة بالكامل عادي سهم( 11,250,000) ألف وخمسون  ومئتان مليون  عشر أحد املطروحة األسهم عدد إجمالي

 من املطروحة األسهم نسبة

صدر مال رأس
ُ
 امل

صدر مال رأس من 50٪
ُ
 .الطرح قبل امل

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة الطرح سعر 

 .سعودي ريال( 112,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر واثنا مائة الطرح قيمة إجمالي

 املتعهد الطرح أسهم عدد

 بتغطيتها
 .عادي سهم( 11,250,000) ألف وخمسون  ومئتان مليون  عشر أحد

 املتعهد الطرح قيمة إجمالي

 بتغطيته
 .سعودي ريال( 112,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر واثنا مائة

 .الجدد واملستثمرون املقيدون، املساهمون  املستهدفون  املستثمرون فئات

 املقيدون  املساهمون 

 املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم تداول  بنهاية لألسهم املالكون  املساهمون 

 العامة الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدون 

 (.م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ بتاريخ العادية غير

 الجدد املستثمرون
 حقوق  بشراء قاموا ممن – املقيدون  املساهمون  باستثناء – واملؤسسات األفراد من املستثمرون عامة

 .التداول  فترة خالل األولوية

 األولوية حقوق 

 على املوافقة بعد املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية لحاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 فترة خالل الحق تداول  ويجوز . املقيدين املساهمين لجميع مكتسب حق األوراق هذه وتعتبر املال، رأس زيادة

 وسيتم. الطرح بسعر الجديدة األسهم من واحد بسهم االكتتاب أحقية لحاملة حق كل ويعطى. التداول 

 بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد املقيدين املساهمين محافظ في األولوية حقوق  إيداع

 .األولوية بحقوق  خاص جديد رمز تحت املقيدين املساهمين محافظ في الحقوق  هذه وستظهر. املال رأس

صدرة األولوية حقوق  عدد
ُ
 .حق( 11,250,000) ألف وخمسون  ومئتان مليون  عشر أحد امل

 األحقية معامل
 الجديدة األسهم عدد قسمة ناتج هو املعامل وهذا ميملكه ينسهم( 2) كل عن حق( 1) مقيد مساهم كل يمنح

 .للشركة الحالية األسهم عدد على

 األحقية تاريخ

 املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم تداول  بنهاية لألسهم املالكون  املساهمون 

 العادية غير العامة الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في واملقيدون 

 (.م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ بتاريخ وذلك املال، رأس بزيادة الخاصة

 التداول  فترة

 ه1442**/**/ يوم نهاية حتى وتستمر( م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم في التداول  فترة تبدأ

 مستثمرين كانوا سواءً  - األولوية حقوق  حملة لجميع الفترة هذه خالل ويجوز (. م2021**/**/ املوافق)

 .األولوية حقوق  واكتتاب بتداول  القيام - جدد مستثمرين أو مقيدين

 االكتتاب فترة

 ه1442**/**/ يوم نهاية حتى وتستمر( م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم في االكتتاب فترة تبدأ

 مستثمرين كانوا سواءً  - األولوية حقوق  حملة لجميع الفترة هذه خالل ويجوز (. م2021**/**/ املوافق)

 .الجديدة األسهم في باالكتتاب حقهم ممارسة - جدد مستثمرين أو مقيدين

 االكتتاب طريقة
  االكتتاب طلبات تقديم يتم

ً
 الخدمات هذه تتيح التي اإللكترونية الوسطاء ومنصات مواقع عبر إلكترونيا

 .الوسطاء يقدمها أخرى  وسيلة أي خالل من أو للمكتتبين



 

 ي

 حقوق  في االكتتاب ممارسة

 األولوية

  االكتتاب طريق عن األولوية حقوق  أسهم في باالكتتاب حقهم ممارسة املستحقين لألشخاص يحق
ً
 إلكترونيا

 يقدمها أخرى  وسيلة أي خالل من أو الخدمات هذه تتيح التي اإللكترونية الوسطاء ومنصات مواقع عبر

 :كالتالي األولوية حقوق  ممارسة املستحقين لألشخاص يمكن كما. الوسطاء

 وأي األحقية تاريخ في لهم املمنوحة الحقوق  ممارسة االكتتاب فترة خالل املقيدين للمساهمين يحق (1

 يحق كما. الجديدة األسهم في االكتتاب طريق عن التداول  فترة خالل بشرائها قاموا إضافية حقوق 

 .يملكونها التي الحقوق  بخصوص إجراء أي اتخاذ عدم لهم

 التداول  فترة خالل بشرائها قاموا التي الحقوق  ممارسة االكتتاب فترة خالل الجدد للمستثمرين يحق (2

 التي الحقوق  بخصوص إجراء أي اتخاذ عدم لهم يحق كما. الجديدة األسهم في االكتتاب طريق عن

 .يملكونها

 األسهم في االكتتاب في حقهم بممارسة الجدد املستثمرين أو املقيدين املساهمين من أي قيام عدم حال وفي

 .املتبقي الطرح فترة في الحقوق  بتلك املرتبطة األسهم طرح فسيتم االكتتاب، فترة خالل الجديدة

 اإلرشادية الحق قيمة

. الطرح وسعر التداول  فترة خالل الشركة لسهم السوقية القيمة بين الفرق  في اإلرشادية الحق قيمة تتمثل

 متأخرة اإللكتروني موقعها على التداول  فترة خالل اإلرشادية الحق قيمة ونشر باحتساب" تداول " وستقوم

  وسيقوم دقائق، بخمس
ً
 للمستثمرين يتسنى حتى املعلومة هذه بنشر السوق  معلومات خدمات مزودو أيضا

 .األوامر إدخال عند اإلرشادية الحق قيمة على االطالع

 الحق تداول  سعر 
  به، الحق تداول  يتم الذي السعر هو

ً
 يختلف قد فإنه وبالتالي والطلب، العرض آلية خالل من يحدد بأنه علما

 .اإلرشادية الحق قيمة عن

 املتبقي الطرح

 عدد على األسهم تلك فستطرح( املتبقية األسهم) االكتتاب فترة انتهاء بعد بها يكتتب لم أسهم تبقى حال في

 بتقديم االستثمارية املؤسسات تلك وتقوم(. االستثمارية املؤسسات) املؤسس ي الطابع ذوي  املستثمرين من

  العاشرة الساعة من ابتداءً  العروض تلك استقبال وسيتم املتبقية األسهم لشراء عروضها
ً
**  يوم صباحا

**  يوم التالي اليوم من مساءً  الخامسة الساعة وحتى( م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/

 املتبقية األسهم تخصيص وسيتم(. املتبقي الطرح فترة( )م2021**/**/ املوافق) ه1442/**/**

 يتم أن على( الطرح سعر عن يقل ال أن شرط) فاألقل األقل ثم األعلى العرض ذات االستثمارية للمؤسسات

 األسهم لكسور  بالنسبة أما. العرض نفس تقدم التي االستثمارية املؤسسات على بالتناسب األسهم تخصيص

 .باملثل ومعاملتها املتبقية لألسهم إضافتها فسيتم

 الفائض ورد التخصيص طريقة

 وسيتم. ومكتمل صحيح بشكل مارسها التي الحقوق  عدد على بناءً  مستثمر لكل األسهم تخصيص سيتم

 فترة خالل االستثمارية املؤسسات على طرحها ثم ومن املتبقية األسهم إلى وإضافتها األسهم كسور  جمع

 باقي ستوزع فيما املتبقية، األسهم بيع من املحصل الطرح سعر إجمالي على الشركة ستحصل. املتبقي الطرح

( الطرح سعر يتجاوز  ما أي) استقطاعات أو رسوم أي احتساب بدون ( وجدت إن) املتبقي الطرح متحصالت

  يكتتبوا لم الذين مستحقيها على
ً
  أو كليا

ً
  األسهم، كسور  وملستحقي الجديدة األسهم في جزئيا

ً
 أن علما

 تم إذا مقابل أي على يحصلون  ال قد األسهم، كسور  وأصحاب حقوقه، يبع أو يكتتب لم الذي املستثمر

 . )الطرح بسعر املتبقي الطرح فترة في البيع
ً
 وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( "13) القسم راجع فضال

 النشرة(. هذه من" وشروطه الطرح

 .االكتتاب مدير من استقطاعات أو عموالت أي دون  املكتتبين إلى( وجد إن) االكتتاب فائض رد وسيتم

 (.م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ ** يوم أقصاه موعد في األسهم تخصيص سيتم التخصيص تاريخ

 االكتتاب من الفائض رد تاريخ
 موعد في االكتتاب مدير من استقطاعات أو عموالت أي دون ( وجد إن) االكتتاب من الفائض رد سيتم

 (.م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ ** يوم أقصاه

 إن) التعويض مبالغ دفع

 (وجدت

  االكتتاب في حقهم يمارسوا لم الذين املستحقين لألشخاص النقدي التعويض مبالغ دفع سيتم
ً
  أو كليا

ً
 جزئيا

 ه1442**/**/ يوم أقصاه موعد في استقطاعات أي دون  من األسهم كسور  وملستحقي الجديدة األسهم في

  ،(م2021**/**/ املوافق)
ً
 صافي من الطرح سعر على يزيد الذي املبلغ تمثل النقدي التعويض مبالغ بأن علما

 .األسهم وكسور  املتبقية األسهم بيع متحصالت



 

 ك

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 املعدل السعر 

 التالي اليوم تداول  قبل وذلك للسهم سعودي ريال)**(  إلى املالية السوق  في الشركة سهم سعر تعديل تم

 السهم بسعر انخفاض ذلك ويمثل املال، رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد ليوم

 .الواحد للسهم سعودي ريال)**(  بمقدار

 الجديدة األسهم تداول 
 الجديدة األسهم بتسجيل املتعلقة اإلجراءات كافة استكمال بعد" تداول " في الجديدة األسهم تداول  يبدأ

 .وإدراجها وتخصيصها

 األولوية حقوق  وتداول  إدراج

 رمز األولوية لحقوق  ويكون . األولوية حقوق  تداول  فترة خالل تداولها ويتم تداول  في األولوية حقوق  تدرج

 فترة خالل املقيدون  املساهمون  ويملك. تداول  شاشة على للشركة الحالية األسهم رمز عن ومستقل منفصل

 من إضافية حقوق  شراء أو السوق  في منها جزء أو الحقوق  ببيع قيامهم تتضمن والتي خيارات عدة التداول 

 وسيكون . إضافية حقوق  شراء أو ببيعها سواءً  األولوية حقوق  حيال إجراء أي اتخاذ عدم أو السوق  خالل

 جزء أو الحقوق  تلك بيع أو السوق  طريق عن حقوق  شراء في الحق التداول  فترة خالل الجدد للمستثمرين

 بإلغاء" تداول " نظام وسيقوم. التداول  فترة خالل شراؤها تم التي الحقوق  حيال إجراء أي اتخاذ عدم أو منها

 سيتوقف وبالتالي األولوية، حقوق  تداول  فترة انتهاء بعد التداول  شاشة على للشركة األولوية حقوق  رمز

 .الفترة تلك انتهاء مع األولوية حقوق  تداول 

 .إصدارها تاريخ بعد توزيعها عن الشركة تعلن أرباح أي الجديدة األسهم مالكو سيستحق األرباح في األحقية

 التصويت حقوق 

 األسهم وستكون . تفضيلية حقوق  لحامله سهم أي يعطي وال واحدة، فئة من الشركة أسهم جميع إن

  ومساوية بالكامل القيمة مدفوعة الجديدة
ً
 صوت في الحق لحامله سهم كل ويعطي. القائمة لألسهم تماما

 غير أو العادية سواءً ) للمساهمين العامة الجمعية اجتماع حضور  الشركة في مساهم لكل ويحق واحد

 الشركة، إدارة مجلس أعضاء غير من آخر، مساهم تفويض للمساهم ويجوز . فيه والتصويت( العادية

 .العامة الجمعية اجتماعات حضور  في عنه لينوب

 تداول  على املفروضة القيود

 األسهم

 األسهم على املفروضة التنظيمية القيود باستثناء الشركة، أسهم تداول  على مفروضة قيود أية يوجد ال

 .عام بشكل املدرجة

 تداول  على املفروضة القيود

 الحقوق 
 .الحقوق  تداول  على مفروضة قيود أية يوجد ال

 للُمصدر  سبق التي األسهم

 إدراجها

 وخمسمائة مليون  وعشرون اثنان بعدد املوازية السعودية املالية السوق  في الشركة أسهم كامل إدراج تم

 وذلك الواحد، للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية وبقيمة عادي سهم( 22,500,000) ألف

 املالية السوق  هيئة من كٍل  موافقة على الحصول  بعد( م26/02/2017 املوافق) ه29/05/1438 بتاريخ

 الشركة انتقال تم( م21/11/2019 املوافق) ه24/03/1441 وبتاريخ ،(تداول ) السعودية املالية والسوق 

 وخمسمائة مليون  وعشرون اثنان بعدد الرئيسية السعودية املالية السوق  في أسهمها تداول  وبدء وإدراج

 وذلك الواحد، للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية وبقيمة عادي سهم( 22,500,000) ألف

 (.تداول ) السعودية املالية السوق شركة  موافقة على الحصول  بعد

 أسهم في االكتتاب شروط

 األولوية حقوق 

 ذات االكتتاب شروط استيفاء الجديدة باألسهم االكتتاب في الراغبين املستحقين األشخاص على يجب

  االكتتاب وتعليمات وأحكام شروط على ولالطالع. الصلة
ً
 املتعلقة املعلومات( "13) القسم راجع فضال

 .النشرة هذه من" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم



 

 ل

 الجمهور 

 :أدناه املذكورين غير األشخاص املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في يعني

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .أعاله( 5 أو ،4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشار لألشخاص أقرباء أي (6

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

  باالتفاق يتصرفون  الذين األشخاص (8
 
 املراد األسهم فئة من أكثر أو (٪5) مجتمعين ويملكون  معا

 .إدراجها

 الجديدة األسهم
 مال رأس لزيادة إصدارها سيتم والتي عادي، سهم( 11,250,000) ألف وخمسون  ومئتان مليون  عشر أحد

 .الشركة

 املخاطرة عوامل

 مخاطر( 1: إلى املخاطر هذه تصنيف ويمكن معينة، مخاطر على األولوية حقوق  أسهم في االستثمار ينطوي 

 تمت وقد الجديدة، باألسهم تتعلق مخاطر( 3 والقطاع بالسوق  تتعلق مخاطر( 2 الشركة بأعمال تتعلق

 قبل بعناية دراسته يتوجب والذي النشرة، هذه من" املخاطرة عوامل( "2) القسم في املخاطر هذه مناقشة

 .األولوية حقوق  أسهم في استثماري  قرار أي اتخاذ

 التي الجوهرية التعديالت

 تم التي املعلومات على طرأت

 نشرة آخر  في عنها اإلفصاح

 إصدار

(. م30/01/2017 املوافق) ه02/05/1438 تاريخ في للشركة إصدار نشرة آخر نشر على الهيئة موافقة تمت

( 
ً
 نشرة آخر على الهيئة موافقة منذ تغيرت التي الجوهرية املعلومات( "10-13) الفرعي القسم راجع فضال

 (.النشرة هذه من" القانونية املعلومات( "10) القسم من "أسهم إصدار

 .األولوية حقوق  أسهم في استثماري  قرار أي اتخاذ قبل تامة بعناية هذه اإلصدار نشرة من" املخاطرة عوامل( "2) والقسم( أ) الصفحة في" مهم إشعار" قسم دراسة ينبغي :تنويه

  



 

 م

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب

 التاريخ الحدث

 وتحديد املال رأس زيادة على املوافقة املتضمنة العادية غير العامة الجمعية انعقاد

  املستحقين، واملساهمين األحقية تاريخ
ً
 هم املستحقين املساهمين بأن علما

 العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم تداول  بنهاية لألسهم املالكون  املساهمون 

 اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدون  املال رأس بزيادة الخاصة

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني نهاية في

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/

 التداول  فترة

 حتى وتستمر( م2021**/**/ املوافق) ه1442/**/** يوم في التداول  فترة تبدأ

 لجميع الفترة هذه خالل ويجوز (. م2021**/**/ املوافق) ه1442/**/** يوم نهاية

 لقياما - جدد مستثمرين أو مقيدين مستثمرين كانوا سواءً  - األولوية حقوق  حملة

 .األولوية حقوق  واكتتاب بتداول 

 االكتتاب فترة

 حتى وتستمر( م2021**/**/ املوافق) ه1442/**/** يوم في االكتتاب فترة تبدأ

 لجميع الفترة هذه خالل ويجوز (. م2021**/**/ املوافق) ه1442/**/** يوم نهاية

 مارسةم - جدد مستثمرين أو مقيدين مستثمرين كانوا سواءً  - األولوية حقوق  حملة

 .الجديدة األسهم في باالكتتاب حقهم

 االكتتاب فترة انتهاء
 ه1442/**/** يوم بانتهاء االكتتاب طلبات استقبال وينتهي االكتتاب فترة تنتهي

 (.م2021**/**/ املوافق)

 املتبقي الطرح فترة

  العاشرة الساعة في املتبقي الطرح فترة تبدأ
ً
 املوافق) ه1442/**/** يوم من صباحا

**  يوم التالي اليوم من مساءً  الخامسة الساعة حتى وتستمر( م2021**/**/

 (.م2021**/**/ املوافق) ه1442/**/**

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442/**/** يوم النهائي بالتخصيص اإلشعار

 في يشاركوا لم الذين املستحقين لألشخاص( وجدت إن) التعويض مبالغ دفع

  االكتتاب
ً
  أو كليا

ً
 .األسهم كسور  ومستحقي جزئيا

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442/**/** يوم

 الجديدة األسهم في التداول  لبدء املتوقع التاريخ
 التداول  بدء تاريخ عن اإلعالن يتم سوف الالزمة، اإلجراءات جميع من االنتهاء بعد

 .تداول  موقع على الجديدة األسهم في

 (.www.tadawul.com.sa( )تداول ) السعودية املالية السوق  شركة موقع على الفعلية التواريخ عن اإلعالن وسيتم تقريبية، أعاله الزمني الجدول  في املذكورة التواريخ جميع :تنويه

  



 

 ن

 تواريخ اإلعالنات املهمة

علن اإلعالن
ُ
 تاريخ اإلعالن امل

 (م21/06/2021 املوافق) ه11/11/1442 يوم الشركة املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية الجتماع الدعوة عن اإلعالن

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم الشركة املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية نتائج عن اإلعالن

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم تداول  اإلرشادية الحق وقيمة الحقوق  وإيداع الشركة سهم سعر تعديل عن اإلعالن

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم يداعاإل مركز  اإلعالن عن إضافة حقوق األولوية لشركة ريدان الغذائية

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم الشركة الجديدة األسهم في االكتتاب وفترة الحقوق  تداول  فترة تحديد عن اإلعالن

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم تداول  االكتتاب وفترة الحقوق  تداول  فترة بدء عن اإلعالن

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم الشركة االكتتاب وفترة الحقوق  تداول  فترة بدء عن تذكيري  إعالن

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم الشركة لالكتتاب يوم وآخر الحقوق  لتداول  يوم آخر عن تذكيري  إعالن

 :عن اإلعالن

 االكتتاب نتائج 

 املتبقي الطرح فترة وبدء( وجدت إن) فيها االكتتاب يتم لم التي األسهم بيع عملية تفاصيل 

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم الشركة

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم الشركة األولوية حقوق  أسهم وتخصيص املتبقي الطرح نتائج عن اإلعالن

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم يداعاإل مركز  املستثمرين محافظ في الجديدة األسهم إيداع عن اإلعالن

 (م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم الشركة (وجدت إن) ملستحقيها التعويض مبالغ توزيع عن اإلعالن

 (.www.tadawul.com.sa( )تداول ) السعودية املالية السوق  شركة موقع على الفعلية التواريخ عن اإلعالن وسيتم تقريبية، أعاله الزمني الجدول  في املذكورة التواريخ جميع :تنويه

 (.يداعمركز اإل ) املالية األوراق إيداع مركز شركة مع بالتنسيق املستثمرين محافظ في الجديدة األسهم إيداع تاريخ تحديد سيتم ذلك إلى باإلضافة

  :يلي ما اإلعالن يتضمن أن يجب اإلصدار نشرة نشر بعد محلية جريدة في بالطرح يتعلق إعالن نشر حال في بأنه اإلشارة تجدر كما

صدر اسم (1
ُ
 .التجاري  سجله ورقم امل

 .وطرحها املالية األوراق تسجيل طلب يشملها التي وفئتها ونوعها وقيمتها املالية األوراق (2

 .اإلصدار نشرة على فيها الحصول  الجمهور  يمكن التي واألماكن العناوين (3

 .اإلصدار نشرة نشر تاريخ (4

  يشكل وال فقط للعلم هو اإلعالن بأن بيان (5
ً
  أو دعوة

ً
 .فيها االكتتاب أو بشرائها املالية األوراق المتالك طرحا

 .القانوني واملستشار املالي واملستشار (وجد إن) التغطية ومتعهد االكتتاب مدير اسم (6

 محتويات عن مسؤولية أي (تداول ) السعودية املالية السوق  وشركة املالية السوق  هيئة تتحمل ال: "اآلتية بالصيغة مسؤولية إخالء (7

  نفسيهما وتخليان اكتماله، أو بدقته تتعلق تأكيدات أّي  تعطيان وال اإلعالن، هذا
ً
 خسارة أّي  عن كانت مهما مسؤولية أّي  من صراحة

 ".منه جزء أّي  على االعتماد عن أو اإلعالن هذا في ورد عما تنتج

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب

 ممارسة عدم حال وفي جدد، مستثمرين أو املقيدين املساهمين من كانوا سواء املستحقين األشخاص على األولوية حقوق  أسهم في االكتتاب يقتصر

 املؤسسات على تطرح سوف املستحقين األشخاص قبل من بها يكتتب لم متبقية أسهم أية فإن املستحقين باألشخاص الخاصة األولوية حقوق 

 طلبات تقديم الجديدة األسهم في االكتتاب في الراغبين املستحقين األشخاص على ويتعين املتبقي الطرح فترة في طرحها خالل من االستثمارية

 أحد لدى استثماري  حساب املستحق للشخص يكون  أن بشرط وذلك للمستثمرين، الوسيط يوفرها التي والخدمات الوسائل خالل من االكتتاب

 .الخدمات هذه يقدمون  الذين الوسطاء

 إمكانية إلى إضافة والشراء، البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  منصات في االستثمارية املحفظة طريق عن االكتتاب طلبات تقديم يتم

 األسهم في لالكتتاب طلب أّي  رفض في بحقها الشركة وتحتفظ. األسهم حفظ وأمين للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أّي  خالل من االكتتاب

  الجديدة
ً
  أو كليا

ً
 لويمث تسليمه بعد سحبه أو االكتتاب طلب في التعديل يجوز  وال. االكتتاب متطلبات أو شروط من ألي استيفائه عدم حالة في جزئيا

  تقديمه عند االكتتاب طلب
ً
  عقدا

ً
 .املستحق واملساهم الشركة بين ملزما

  



 

 س

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة

 األولوية؟ حقوق  ماهي

 لجميع مكتسب حق وهو املال، رأس زيادة اعتماد عند املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية حاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 عاإليدا مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدين املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم لألسهم املالكين املساهمين

 .الطرح بسعر وذلك واحد، سهم في االكتتاب أحقية لحامله حق كل ويعطي. العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني بنهاية

 األولوية؟ حقوق  تمنح ملن

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم متى

 في مالية كأوراق األولوية حقوق  تودع أولوية حقوق  أسهم طرح خالل من املال رأس زيادة على وموافقتها العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد

 وستظهر العادية، غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في باملساهمين الخاصة املحافظ

 .واالكتتاب التداول  فترتي بداية عند إال فيها االكتتاب أو الحقوق  هذه بتداول  يسمح ولن األولوية، بحقوق  خاص جديد رمز تحت محافظهم في األسهم

 املحفظة؟ في الحقوق  بإيداع األولوية بحقوق  املستثمر  إشعار  يتم كيف

 نصية ورسائل املالية األوراق إيداع مركز شركة قبل من املقدمة( تداوالتي) خدمة طريق عن وكذلك تداول  موقع في اإلعالن طريق عن اإلشعار يتم

 .الوساطة شركات طريق عن ترسل قصيرة

 املقيد؟ املساهم عليها سيحصل التي األولوية حقوق  عدد كم

 الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل بحسب املال رأس في مساهم كل يملكه ما نسبة على العدد يعتمد

 .العادية غير العامة

 األحقية؟ معامل هو  ما

 ل تداو  يوم ثاني بنهاية يمتلكونها التي األسهم مقابل لهم املستحقة األولوية حقوق  عدد معرفة خالله من املقيدين للمساهمين يمكن الذي املعامل هو

 معامل فإن وعليه للشركة، الحالية األسهم عدد على الجديدة األسهم عدد بقسمة املعامل هذا ويحسب العادية، غير العامة الجمعية انعقاد بعد

  األحقية، تاريخ في املقيد للمساهم انمملوك  انسهم (2) لكل حق( 1) هو األحقية
ً
 تاريخ في سهم( 1,000) يملك مقيد مساهم كان إذا لذلك، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق( 500) له فسيخصص األحقية

 الشركة؟ أسهم ورمز  اسم عن الحقوق  هذه تداول  ورمز  اسم سيختلف هل

 لهذه جديد رمز إلى إضافة أولوية، حقوق  كلمة وبإضافة األصلي، السهم اسم تحت املستثمرين محافظ إلى املكتسب الحق إضافة سيتم حيث نعم،

 .الحقوق 

 تداوله؟ بداية عند الحق قيمة هي ما

 سبيل فعلى(. اإلرشادية الحق قيمة) الطرح وسعر الحق إلدراج السابق اليوم في الشركة سهم إغالق سعر بين الفرق  سيكون  للحق االفتتاح سعر

 سيكون  للحق االفتتاحي السعر فإن سعودية، رياالت( 10) الطرح وسعر سعودي، ريال( 15) السابق اليوم في الشركة سهم إغالق سعر كان إذا املثال،

 .سعودية رياالت( 5)

 املقيد؟ املساهم هو  من

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية الشركة مساهمي سجل في يظهر مساهم أي هو

 إضافية؟ أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطيع هل

 .التداول  فترة في السوق  طريق عن جديدة حقوق  شراء خالل من إضافية أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطيع نعم،



 

 ع

 زيادة على والتصويت العادية غير  العامة الجمعية حضور  حق له كان لو  حتى االكتتاب في أحقيته املساهم يفقد أن املمكن من هل

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس

 .عمل بيوم قبلها أو العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم في أسهمه ببيع قام حال في االكتتاب في أحقيته املساهم يفقد نعم،

 االكتتاب؟ عملية تتم كيف

  والشراء، البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  منّصات في االستثمارية املحفظة طريق عن االكتتاب طلبات تقديم يتم
ً
 ةإمكاني إلى إضافة

 .األسهم حفظ وأمين للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أي خالل من االكتتاب

 له؟ اململوكة الحقوق  من أكثر  أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن هل

 .له اململوكة الحقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن ال

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم محفظة أي في استثمارية، محفظة من أكثر  خالل من الشركة أسهم امتالك حال في

 في سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 لكل أن اعتبار على حق( 500) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن ،(ب) محفظة في سهم( 200)و( أ) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

 ب(.) محفظة في حق( 100)و( أ) محفظة في حق( 400) إيداع فسيتم عليه. حق( 0.5) سهم

 والتداول؟ االكتتاب األسهم شهادات لحملة يحق هل

لة يحق نعم، م   املستلمة الجهات طريق عن إلكترونية محافظ في الشهادات إيداع بعد إال التداول  يستطيعوا لن لكنهم االكتتاب، األسهم شهادات لح 

 .الالزمة الوثائق وإحضار ،"(إيداع)" املالية األوراق إيداع مركز شركة أو

  اشترى  ملن يحق هل
 
  حقوقا

 
 أخرى؟ مرة تداولها إضافية

 .فقط التداول  فترة خالل أخرى  حقوق  وشراء بيعها له يحق نعم،

 األولوية؟ حقوق  من جزء بيع باإلمكان هل

 .املتبقي بالجزء واالكتتاب الحقوق  هذه من جزء بيع املستثمر بإمكان نعم،

 الحقوق؟ تداول  فترة خالل اشتراها التي األولوية حقوق  في االكتتاب املساهم يستطيع متى

 .االكتتاب فترة خالل األولوية حقوق  في االكتتاب يتم أن على ،(عمل يومي وهي) الحقوق  شراء تسوية انتهاء بعد

 التداول؟ فترة انقضاء بعد الحق عن التنازل  أو  البيع األولوية حقوق  صاحب يستطيع هل

 حال وفي. ذلك ممارسة عدم أو األولوية حقوق  بأسهم االكتتاب في الحق ممارسة فقط الحق ملالك يتبقى التداول  فترة انقضاء بعد. ذلك يمكن ال ال،

 املتبقي الطرح فترة في األسهم بيع حال في الربح أو االستثمارية، محفظته قيمة في االنخفاض أو للخسارة املستثمر يخضع أن يمكن الحق ممارسة عدم

 .الطرح سعر من أعلى بسعر

 االكتتاب؟ ومرحلة التداول  فترة خالل فيها االكتتاب ممارسة أو  بيعها يتم لم التي األولوية لحقوق  يحدث ماذا

طرح االكتتاب، فترة خالل الجديدة األسهم بكامل االكتتاب عدم حال في
ُ
 احتساب ويتم االكتتاب، مدير ينظمه الكتتاب املتبقية الجديدة األسهم ت

 . االكتتاب سعر خصم بعد الحقوق  ملالك( وجد إن) التعويض قيمة
ً
 املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصل ال قد املستثمر أن علما

 .الطرح بسعر

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير  العامة الجمعية حضور  في األحقية له من

قيد للمساهم يحق
ُ
 العامة الجمعية حضور  العادية غير العامة الجمعية يوم تداول  يوم نهاية بعد اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في امل

 .أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس لزيادة نتيجة السهم سعر  تعديل يتم متى

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد ليوم التالي اليوم تداول  بداية قبل السوق  طريق عن السهم سعر تعديل يتم



 

 ف

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 مال رأس زيادة على املترتبة األولوية حقوق  على الحصول  له يحق فهل الجمعية انعقاد يوم في املالية األوراق بشراء مستثمر  قام لو 

 املصدر؟

 انعقاد يوم يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية أي) األسهم شراء تاريخ من عمل يومي بعد الشركة مساهمي سجل في املستثمر قيد سيتم انه حيث نعم،

 يوم ثاني تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع ستمنح األولوية حقوق  بأن العلم مع (،العادية غير العامة الجمعية

 رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية في التصويت أو الحضور  له يحق لن ولكن. العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول 

 .املال

 له؟ الحقوق  احتساب سيتم كيف وساطة، شركة من أكثر  مع محفظة من أكثر  املستثمر  لدى كان إذا

 تجميع سيتم كسور  وجود حال وفي محفظة، كل في املوجودة امللكية نسبة بحسب املستثمر، يملكها التي املحافظ على املستثمر نصيب توزيع سيتم

  أكملت وإذا الكسور، تلك
ً
  رقما

ً
 .الحقوق  من كمية أكبر املستثمر فيها يملك التي املحفظة إلى الصحيح الرقم إضافة يتم أكثر أو صحيحا

 واالكتتاب؟ التداول  فترات ماهي

 مذكور  هو ما حسب وذلك التاسع اليوم حتى االكتتاب يستمر بينما السادس، اليوم في التداول  انتهاء حتى ذاته الوقت في الحقوق  واكتتاب تداول  يبدأ

 .الشركة وإعالنات النشرة هذه في

 األسبوع؟ نهاية عطلة خالل االكتتاب يمكن هل

 .ذلك يمكن ال ال،

 األولوية؟ حقوق  أسهم في االكتتاب املقيدين املساهمين غير  من املستثمرين عامة يستطيع هل

 .التداول  فترة خالل األولوية حقوق  شراء إتمام بعد وذلك نعم،

 

 :إضافية مساعدة

 بمقدور  يكون  سوف قانونية،وألسباب ( Info@raydan.com.sa) اإللكتروني البريد على الشركة مع التواصل الرجاء استفسارات، أي وجود حال في

 تقديم حتى أو الحقوق  إلصدار املوضوعية األسس بشأن املشورة تقديم بمقدورها يكون  ولن النشرة هذه في الواردة املعلومات تقديم فقط الشركة

 .االستثمارية أو القانونية أو الضريبية أو املالية املشورة

  االكتتاب، وتعليمات وأحكام شروط عن املعلومات من وملزيد
ً
 وبقية «وشروطه الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( »13) القسم راجع فضال

 .النشرة هذه في الواردة املعلومات

 

 

  



 

 ص

 ملخص املعلومات األساسية

 تنويه للمستثمرين

 . النشرة هذه في الواردة األساسية املعلومات عن موجزة نبذة امللخص هذا يقدم
ً
 تهم قد التي املعلومات كل على يشتمل ال فإنه ملخص، ألنه ونظرا

 لقيتع استثماري  قرار أّي  اتخاذ قبل بالكامل قراءتها النشرة هذه مستلمي على ويتعين. واألفراد املؤسسات من املستثمرين عامة من وغيرهم املساهمين

 .الجديدة األسهم أو بالحقوق 

 الشركة عن نبذة

في البداية كمؤسسة فردية تحت مسمى "مجموعة السلمي للتطوير «( شركة ريدان»أو « الشركة»شركة ريدان الغذائية )ويشار إليها فيما بعد ب بدأت

ه )املوافق 12/07/1409( وتاريخ 4030064059العقاري" لصاحبها عوض هللا أحمد الهميعي السلمي، وتم قيدها في السجل التجاري رقم )

تحت مسمى "مطابخ ومطاعم ريدان" مقيدة في  وفرع للمؤسسة. ( ريال سعودي100,000وقد بلغ رأس مالها حينها مائة ألف ) م(19/02/1989

م( 05/05/2008 )املوافق ه29/04/1429وفي تاريخ (. م17/01/1998ه )املوافق 18/09/1418( وتاريخ 4030123324السجل التجاري رقم )

ق( وتاريخ /149بموجب القرار الوزاري رقم ) تحت اسم "شركة مطابخ ومطاعم ريدان" سعودية مقفلةشركة مساهمة تأسست الشركة ك

مطابخ ومطاعم "وفرع املؤسسة  "مجموعة السلمي للتطوير العقاري "ُوذلك بعد تحويل أصول مؤسسة  م(05/05/2008)املوافق ه29/04/1429

م( تم 26/02/2017 ه )املوافق29/05/1438وفي تاريخ ( ريال سعودي. 100,000,000مائة مليون ) والذي قد بلغ قدرهرأس مال الشركة  إلىريدان" 

وذلك بعد موافقة تم تغيير اسم الشركة وقد  إدراج أسهم الشركة في السوق املالية السعودية املوازية وتحولت إلى شركة مساهمة سعودية عامة.

شركة "لى إ "شركة مطابخ ومطاعم ريدان"من على تغيير اسم الشركة م( 18/06/2019)املوافق  ه15/10/1440 الجمعية العامة غير العادية بتاريخ

م( تم انتقال الشركة وإدراج وبدء تداول أسهمها في السوق املالية السعودية 21/11/2019ه )املوافق 24/03/1441وفي تاريخ ". ريدان الغذائية

 .الرئيسية

 جدة اململكة العربية السعودية. 21323، 138680 مدينة جدة، وعنوانه حي الصفا ص.ب. ويقع مقر املركز الرئيس للشركة في

( ريال سعودي، مقسم إلى اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف 225,000,000ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مئتان وخمسة وعشرون مليون )

سهم »بـ  سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة( رياالت 10( سهم عادي بقيمة إسمية قدرها عشرة )22,500,000)

 «(.األسهم الحالية»بـ  ومجتمعة« حالي

 السلميأو أكثر من أسهم الشركة( هم منصور عوض هللا أحمد  ٪5وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

 .الطرح قبل الشركة أسهم من( ٪13.33) نسبته ما أي سهم،( 3,000,000) يينمال  ثالثة يملك والذي

  مالها رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ

  ي بإسم "مجموعة السلمي لمعوض هللا أحمد عايض الهميعي السالسيد/ نشاطها كمؤسسة فردية يمكلها الغذائية بدأت شركة ريدان

وقد  م(19/02/1989ه )املوافق12/07/1409وتاريخ  4030064059للتطوير العقاري"، مقيدة بالسجل التجاري في مدينة جدة بالرقم 

تحت مسمى "مطابخ ومطاعم ريدان" مقيدة في السجل التجاري  وفرع للمؤسسة. ( ريال سعودي100,000بلغ رأس مالها حينها مائة ألف )

 (.م17/01/1998ه )املوافق 18/09/1418( وتاريخ 4030123324رقم )

  وتاريخ( ق/149) رقم الوزاري  القرار تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة بموجب( م15/06/2008 املوافق) ه11/06/1429وبتاريخ 

 " ريدان ومطاعم مطابخ شركة" باسم( م05/05/2008 املوافق) ه29/04/1429
 
 مال رأسوب ،(4030180055) رقم التجاري  للسجل وفقا

( 1000) ألف منها كٍل  قيمة القيمة متساوية عينية حصة( 100,000) ألف مائة إلى مقسم سعودي ريال( 100,000,000) مليون  مائة يبلغ

 .سعودي ريال

 45( بنسبة الشركة مال رأس زيادة على للمساهمين العادية غير العامة الجمعية وافقت( م12/03/2014 املوافق) ه11/05/1435 بتاريخ٪( 

 أسهم عدد زيادة وبالتالي سعودي، ريال( 145,000,000) مليون  وأربعون  وخمسة مائة إلى سعودي ريال( 100,000,000) مليون  مائة من

 القيمة متساوية عادي سهم( 14,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر أربعة إلى عادي سهم( 10,000,000) ماليين عشرة من الشركة

 مليون  وأربعون  خمسة قيمته والبالغة للشركة املساهمين قرض رسملة طريق عن وذلك سعودية، رياالت( 10) عشرة منها كٍل  قيمة

 .للحلويات العاملية الروشة مؤسسة على لالستحواذ وذلك سعودي ريال( 45,000,000)



 

 ق

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 بنسبة الشركة مال رأس زيادة على للمساهمين العادية غير العامة الجمعية وافقت( م09/11/2014 املوافق) ه16/01/1436 بتاريخ 

 ريال( 225,000,000) مليون  وعشرون وخمسة مائتان إلى سعودي ريال( 145,000,000) مليون  وأربعون  وخمسة مائة (55.17٪)

  وعشرون اثنان إلى عادي سهم( 14,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر أربعة من الشركة أسهم عدد زيادة وبالتالي سعودي،
ً
 مليونا

  وخمسمائة
ً
 من نقدي إيداع طريق عن وذلك سعودية، رياالت( 10) عشرة منها كٍل  قيمة القيمة متساوية عادي سهم( 22,500,000) ألفا

 من سعودي ريال( 13,000,000) مليون  عشر ثالثة مبلغ وتحويل سعودي ريال( 67,000,000) مليون  وستون  سبعة بمبلغ املساهمين

 .املال رأس حساب إلى م31/08/2014 كما في تاريخ املبقاة األرباح حساب رصيد

 ( 6,750,000) ستة ماليين وسبعمائة وخمسون ألفطرح  الشركة إدارة مجلس قرر م( 26/02/2017 ه )املوافق29/05/1438 وبتاريخ

من أسهم رأس مال الشركة والبالغ مئتان  (٪30) األسهم املطروحة تمثل نسبةو  املوازية السعودية املالية السوق  في واإلدراج التسجيلو  سهم

 مقسم إلى اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف الشركة مال رأس ريال سعودي من (225,000,000وخمس وعشرون مليون )

 .( رياالت سعودية10عشرة )بقيمة قيمة متساوي العادي ( سهم 22,500,000)

  على تغيير اسم م( 18/06/2019)املوافق  ه15/10/1440 وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريختم تغيير اسم الشركة و

 ".شركة ريدان الغذائية"لى إ "ركة مطابخ ومطاعم ريدانش"من الشركة 

 بعدد الرئيسية السعودية املالية السوق  في أسهمها تداول  وبدء وإدراج الشركة انتقال تم( م21/11/2019 املوافق) ه24/03/1441 وبتاريخ 

 وذلك الواحد، للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية وبقيمة عادي سهم( 22,500,000) ألف وخمسمائة مليون  وعشرون اثنان

 (.تداول ) السعودية املالية السوق شركة  موافقة على الحصول  بعد

 حقوق  أسهم طرح خالل من (٪50) بنسبة الشركة مال رأس بزيادة اإلدارة مجلس أوص ى( م07/09/2020 املوافق) ه19/01/1442 وبتاريخ 

 النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك سعودي، ريال( 112,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر واثنا مائة بقيمة أولوية

 ألف وخمسمائة مليون  وثالثون  وسبعة ثالثمائة الزيادة بعد الشركة مال رأس ليصبح العادية غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة

 على للمساهمين العادية غير العامة الجمعية وافقت ،(م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ وبتاريخ .سعودي ريال( 337,500,000)

 مليون  وثالثون  وسبعة ثالثمائة إلى سعودي، ريال( 225,000,000) مليون  وعشرون وخمسة مئتان من (٪50) بنسبة الشركة مال رأس زيادة

( 22,500,000) ألف وخمسمائة مليون  وعشرون اثنان من األسهم عدد زيادة وبالتالي ،سعودي ريال( 337,500,000) ألف وخمسمائة

 رياالت( 10) عشرة منها كٍل  قيمة القيمة متساوية. عادي سهم( 33,750,000) ألف وخمسون  وسبعمائة مليون  وثالثون  ثالثة إلى عادي سهم

 بقيمة أولوية حقوق  كأسهم جديد عادي سهم( 11,250,000) ألف وخمسون  ومئتان مليون  عشر أحد إصدار طريق عن وذلك سعودية،

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية

 للشركة الرئيسية األنشطة ملخص

 (.م15/06/2008 املوافق) ه11/06/1429 وتاريخ( 4030180055) رقم التجاري  السجل بموجب نشاطها الشركة تمارس

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة األساس ي نظامها في كما الشركة أنشطة وتتمثل

 .وغربية عربية ووالئم وجبات بيع مطاعم إقامة (1

 .والتموين الحفالت وإقامة املطهية وغير املطهية اإلعاشة خدمات (2

 .وللغير للشركة مطاعم وإنشاء وتملك وتشغيل إدارة (3

 .الالزمة التراخيص على الحصول  بعد الشركة تنشئها التي املصانع وإدارة تشغيل (4

 .واملستودعات العقارات وإنشاء تملك (5

 .والعصيرات كريم واآليس والتمريات والبسكوتات واملعجنات واملكسرات الحلويات في والتجزئة الجملة تجارة (6

 .املواش ي واستيراد وشراء بيع (7

 .تجارية ووكاالت وخدمات والتصدير االستيراد (8

 .متكاملة عامة مقاوالت (9

 .والتشغيل والنظافة الصيانة (10

 .وجدت إن املختصة الجهات من الالزمة التراخيص على الحصول  وبعد املتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس



 

 ر

 وخدمات العربية الوالئم وجبات وتتمثل في إقامة مطاعم بيع .مصر فيالتابعة  وشركتها جدة بمدينة الرئيس مقرها خالل من أنشطتها الشركة تمارس

 الحفالت. و إقامة املطهية وغير املطهية االعاشة

  املعلومات من ملزيد) 
ً
 هذه من" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" للشركة الرئيسية األنشطة( "3-3) الفرعي القسم راجع فضال

 (.النشرة

 الشركة رؤية

ة وذلك لتحقيق ثقة العمالء وتلبي العاملية األساليب أحدث وفق العربية األطعمة تقديمتكون الشركة رائدة في السوق املحلي واإلقليمي في مجال أن 

 رغباتهم، والتميز في توفير أعلى مستويات الجودة والخدمة والضيافة وذلك من خالل التوسع واالنتشار بجميع مناطق اململكة وخارجها.

 الشركة رسالة

 .العمالء رغبات تلبية على الحرص مع املقدمة والخدمات املنتجات كافة في التميز

 الشركة استراتيجية

  استحداث وجبات يمكن تحضيرها في وقت أقصر لتلبية احتياجات السوق. 

  افتتاح فروع يسهل الوصول إليها في مواقع مالئمة وداخل مراكز التسوق. 

 تحسين التصميمات الداخلية للفروع عن طريق استحداث ديكورات أكثر عصرية لجذب العمالء. 

 ة في الوجبات املقدمةتوضيح القيمة الغذائي. 

  
ً
 وخارجيا

ً
 .تقوية مركزها التنافس ي عبر الترويج لالسم والعالمة التجارية للشركة محليا

 االستمرار في تحسين العمليات التشغيلية. 

 إبرام اتفاقيات استراتيجية مع موردي الشركة األساسيين مع تنويع مصادر جلب احتياجات الشركة التشغيلية. 

 شرية سعودية مؤهله تدعم خطة استراتيجية الشركة في النمو والتوسعاستقطاب موارد ب. 

 اعتماد الهوية الجديدة للشركة. 

 للشركة التنافسية وامليزات القوة نواحي

 العمل مجال في كبيرة خبرة . 

 للشركة املميز داءواأل  املالية القوة . 

 وتطويرها الكفاءات على املحافظة على املقدرة . 

 العمل مجال في كبيرة خبرة وذي متخصص فريق الشركة تمتلك . 

 عمالهاأ لتنشيط مؤهلة كوادر استقطاب على القدره. 

  



 

 ش

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 السوق  إلى العامة النظرة

صدر من الهيئة العامة لإلحصاء في عام يعتبر قطاع املطاعم أحد أكبر الق
ُ
طاعات في اململكة، حيث أنه حسب تقرير مسح دخل واإلنفاق لألسرة امل

( للفرد. ٪5.2( لألسرة و)٪5.1إلنفاق الشهري على قطاع املطاعم والفنادق من إجمالي متوسط اإلنفاق الشهري يمثل )ام فإن نسبة متوسط 2018

م. 2019( كما في عام ٪23.3مت بنسبة )قد ناملطاعم و األوضاع الطبيعة، حيث أن اإليرادات من قطاع اإلقامة ويستمر القطاع بالنمو بشكل في 

 
ُ
 مع النمو السكاني الذي ت

ً
ل نسبته كما في متماشيا

ّ
ختلف م( والذي يعتبر من العوامل املؤثرة على زيادة الطلب والتأثير اإليجابي على ٪2.4م )2019شك

 على تقرير شركة جي إل إل "مستقبل قطاع األغذية في السعودية قطاع املطاعم.القطاعات من أهمها 
ً
" ومن املتوقع أن ينمو قطاع األغذية وذلك بناءا

 على توقع 
ً
 سنو  ٪6أن ينمو قطاع األغذية بنسبة بالهيئة العامة لالستثمار السعودية الذي رجح أن يستمر قطاع األغذية واملشروبات في النمو بناءا

ً
يا

ورجح التقرير أن هذا النمو مدفوع بعدة تغييرات من أبرزها  مليار ريال سعودي. 221الل الخمس سنوات املقبلة، ليبلغ إجمالي استهالك األغذية خ

 إلى أنه 
ً
لتنوع ضمن خطة امن املتوقع أن تؤثر التطورات والتغييرات التي تتخذها اململكة على قطاع الترفيه التغييرات الناتجة في قطاع الترفيه، نظرا

 م.2030في حلول عام  ٪6م إلى 2015في عام  ٪2.9إلى زيادة إنفاق األسر على الترفيه من  2030حيث تطمح رؤية  االقتصادي على قطاع املطاعم

( وما 19-ا )كوفيدم الناتجة عن جائحة كورون2020ومن الرغم من أداء القطاع اإليجابي للسنوات السابقة، إال أن األوضاع الغير متوقعة في عام 

ي تبعه من حجر صحي وغيره من االحترازات قد أثرت بشكل سلبي على الوضع االقتصادي العام والقطاع. حيث أن الناتج املحلي اإلجمالي الحقيق

 بلغ )ملل
ً
السابق، وصاحب ذلك م مقارنة بالربع املماثل من العام 2020( في الربع الثالث من عام ٪4.6ملكة العربية السعودية قد شهد انخفاضا

لي (. وقد بدأت األوضاع االقتصادية بالتعافي حيث أن الناتج املحلي اإلجما٪5.2انخفاض في قطاع تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادق بنسبة )

م وصاحب ذلك ارتفاع في قطاع 2020م مقارنة بالربع الثاني من عام 2020( في الربع الثالث من عام ٪3.9ملكة قد حقق ارتفاع بنسبة )مالحقيقي لل

 .(٪28.6تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادق بنسبة )

 (قطاع األغذية في السعودية"، تقرير شركة جي إل إل "مستقبل )املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 املخاطرة عوامل ملخص

( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة، وهي 2واملوضحة بشكل مفصل في القسم )يوجد عدد من املخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية، 

 :تتلخص فيما يلي

 وعملياتها الشركة بنشاط املتعلقة املخاطر  (أ

 راتيجيةاالست تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 

 بالسيولة املتعلقة املخاطر 

 باالئتمان املتعلقة املخاطر 

 املحتملة بااللتزامات املتعلقة املخاطر 

  املتعلقة بالخسائر املتراكمةاملخاطر 

 والشهادات والتصاريح التراخيص تجديد عدم أو استخراج بعدم املتعلقة املخاطر 

  املتعلقة باالشتراطات الصحية واشتراطات السالمةاملخاطر 

 بعقود اإليجاراملتعلقة  خاطرامل 

 التنفيذية واإلدارة الرئيسيين املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر 

 سلوكهم سوء أو املوظفين بأخطاء املتعلقة املخاطر 

 التمويل بتوفر املتعلقة املخاطر  
ً
 مستقبال

 الشركة مديونية بارتفاع املتعلقة املخاطر 

 الشركة التزامات بزيادة املتعلقة املخاطر 

 املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر 

 جديدة معايير تطبيق أو املحاسبية املعايير في بالتغيرات املتعلقة املخاطر 

 التوطين بمتطلبات املتعلقة املخاطر 

 الطبيعية الكوارث بوقوع املتعلقة املخاطر 



 

 ت

 العمالء قبل من املطلوبة واملواصفات الجودة بمعايير االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر 

 القضائية بالدعاوى  املتعلقة املخاطر 

 اإلضافية واملطالبات والضريبة املحتملة الشرعية الزكاة باستحقاقات املتعلقة املخاطر 

 التمويل باتفاقيات املتعلقة املخاطر 

 إليراداتل بالتركز الجغرافي املتعلقة املخاطر 

  املتعلقة باالستثمار في شركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت املحدودةاملخاطر 

  املتعلقة باتفاقيات االمتياز "فرانشايز"املخاطر 

 امللكية وحقوق  التجارية العالمات بحماية املتعلقة املخاطر 

 التأمينية بالتغطية املتعلقة املخاطر 

 املرتبطة مع األطراف ذات العالقة املخاطر 

 الغير مع بالعقود املتعلقة املخاطر 

 السعوديين غير املوظفين على االعتمادب املتعلقة املخاطر 

 املخاطر املتعلقة بانقطاع أعمال الشركة 

 واألمراض املعدية "19 – كوفيد" كورونا فيروس جائحة بتفش ي املتعلقة املخاطر 

 والقطاع بالسوق  املتعلقة املخاطر  (ب

 للمملكة االقتصادي باألداء املتعلقة املخاطر 

 األوسط الشرق  منطقة في واالقتصادي السياس ي االستقرار بعدم املتعلقة املخاطر 

 الشركات حوكمة والئحة الشركات بنظام املتعلقة املخاطر 

 جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر 

 التنافسية بالبيئة املتعلقة املخاطر 

 املضافة القيمة بضريبة املتعلقة املخاطر 

 السعوديين غير املوظفين توظيف على املطبقة الحكومية بالرسوم املتعلقة املخاطر 

 العمالت صرف أسعار في بالتقلبات املتعلقة املخاطر 

 والطلب العرض في بالتقلبات املتعلقة املخاطر 

 املطروحة املالية باألوراق املتعلقة املخاطر  (ج

 األولوية حقوق  سعر في املحتمل بالتذبذب املتعلقة املخاطر 

 السهم سعر في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر 

 األولوية حقوق  بيع أو ربحية بعدم املتعلقة املخاطر 

 املستقبلية بالبيانات املتعلقة املخاطر 

 جديدة أسهم إصدار باحتمال املتعلقة املخاطر 

 الشركة وأسهم األولوية حقوق  على الطلب بانخفاض املتعلقة املخاطر 

 امللكية نسبة بانخفاض املتعلقة املخاطر 

 املناسب الوقت في األولوية حقوق  ممارسة بعدم املتعلقة املخاطر 

 األسهم لحاملي أرباح بتوزيع املتعلقة املخاطر 

 األولوية حقوق  في باملضاربة املتعلقة املخاطر 

  الشركة بتعليق تداول وإلغاء إدراج أسهماملخاطر املتعلقة 

  



 

 ث

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 ملخص املعلومات املالية

 م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنوات للشركة املراجعة املالية القوائم على مبني أدناه الوارد املالية املعلومات ملخص إن

 .هاب املرفقة واإليضاحات م2020سبتمبر  30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة املوجزة األولية املالية القوائم إلى باإلضافة بها، املرفقة واإليضاحات

 املالي املركز  قائمة

 املنتهية املالية السنة

 م2017 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية املالية السنة

 م2018 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية املالية السنة

 م2019 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية املالية الفترة

  م2020 سبتمبر  30 في

 (مراجعة غير )

 21,665,434 24,976,216 26,682,376 46,391,385 املتداولة األصول  إجمالي

 348,704,905 398,941,255 314,786,011 262,715,927 املتداولة غير األصول  إجمالي

 370,370,339 423,917,471 341,468,387 309,107,312 األصول  إجمالي

 59,352,786 52,575,268 36,492,899 17,865,084 املتداولة االلتزامات إجمالي

 93,384,798 99,924,140 28,263,266 18,492,077 املتداولة غير االلتزامات إجمالي

 152,737,584 152,499,408 64,756,165 36,357,161 االلتزامات إجمالي

 217,632,755 271,418,063 276,712,222 272,750,151 امللكية حقوق  إجمالي

 370,370,339 423,917,471 341,468,387 309,107,312 امللكية وحقوق  إجمالي االلتزامات

 م2020 رسبتمب 30 فيالتسعة أشهر املنتهية  فترةلاملراجعة  غيراألولية املوجزة  املاليةوالقوائم  م2019و م2018و م2017 املالية للسنوات املراجعة املالية القوائم املصدر:

 

 الدخل قائمة

 املنتهية املالية السنة

 م2017 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية املالية السنة

 م2018 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية املالية السنة

 م2019 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية املالية الفترة

  م2020 سبتمبر  30 في

 (مراجعة غير )

 101,497,355 230,483,559 233,687,745 227,485,426 اإليرادات من العقود مع العمالء إجمالي

 107,234,989 210,771,699 191,404,733 176,010,281 اإليرادات تكلفة

 (5,737,634) 19,711,860 42,283,012 51,475,145 إجمالي الربح / )الخسارة(

الزكاة  )الخسارة( قبل / الربح صافي

 وضريبة الدخل
25,544,438 18,102,811 (4,533,592) (53,306,054) 

 (53,834,539) (4,760,903)  17,721,349 24,793,875 الربح / )الخسارة( من العمليات املستمرة

 (53,834,539) (4,760,903) 14,721,049 26,217,936 الربح / )الخسارة( صافي

 م2020 رسبتمب 30 التسعة أشهر املنتهية في املراجعة لفترة األولية املوجزة غير والقوائم املالية م2019و م2018و م2017 املالية للسنوات املراجعة املالية القوائم املصدر:

  



 

 خ

 

 التدفقات النقدية قائمة

 في املنتهية املالية السنة

 م2017 ديسمبر  31

 (مراجعة)

 في املنتهية املالية السنة

 م2018 ديسمبر  31

 (مراجعة)

 في املنتهية املالية السنة

 م2019 ديسمبر  31

 (مراجعة)

 في املنتهية املالية الفترة

 م2020 سبتمبر  30

 (مراجعة غير )

 3,777,324  18,836,981  35,603,237  40,769,325 التشغيلية األنشطة من املتوفر النقد صافي

 من / )املستخدم في( املتوفر النقد صافي

 االستثمارية األنشطة
(17,626,372) (39,927,714 ) (22,898,804)  1,208,882 

( في املستخدم/ ) من املتوفر النقد صافي

 التمويلية األنشطة
(36,249,877) 3,170,812  32,813  (5,873,096) 

 2,228,194  6,033,605  7,334,416  20,431,122 الفترة بداية في حكمه في وما النقد

 1,390,535  2,228,194  6,033,605  7,334,416 الفترة نهاية في حكمه في وما النقد

 (886,890) (4,029,010) (1,153,665) (13,106,924) صافي التغير في النقد وما في حكمه للفترة

 م2020 رسبتمب 30 التسعة أشهر املنتهية في املراجعة لفترة األولية املوجزة غير والقوائم املالية م2019و م2018و م2017 املالية للسنوات املراجعة املالية القوائم املصدر:

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
وحدة 

 املؤشر

 املنتهية املالية السنة

 م2017 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية املالية السنة

 م2018 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 املنتهية املالية السنة

 م2019 ديسمبر  31 في

 (مراجعة)

 في املنتهية املالية الفترة

  م2020 سبتمبر  30

 (مراجعة غير )

 (٪43.3) (٪1.4) ٪2.7 (٪24.2) ٪ معدل النمو في اإليرادات

معدل نمو صافي الربح / 

 )الخسارة(
٪ (38.2٪) (43.9٪) (132.3٪) (1100.7٪) 

 (٪5.7) ٪8.6 ٪18.1 ٪22.6 ٪ هامش إجمالي الربح / )الخسارة(

 (٪53.0) (٪2.1) ٪6.3 ٪11.5 ٪ هامش صافي الربح 

مصروفات بيع وتسويق كنسبة 

 من اإليرادات
٪ 1.0٪ 0.9٪ 1.4٪ 1.6٪ 

مصروفات عمومية وإدارية 

 كنسبة من اإليرادات
٪ 10.1٪ 10.4٪ 9.1٪ 13.8٪ 

 (٪14.5) (٪1.1) ٪4.3 ٪8.5 ٪ العائد على األصول 

 (٪24.7) (٪1.8) ٪5.3 ٪9.6 ٪ العائد على حقوق امللكية 

إجمالي األصول املتداولة / 

 إجمالي االلتزامات املتداولة
 0.37 0.48 0.73 2.60 مرة

 املصدر: معلومات الشركة 



 

 ذ

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 التعريفات واملصطلحات 1
 واملصطلحات للعبارات املستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات 

 التعريف املعرف االختصار أو املصطلح

صدر أو الشركة
ُ
 امل

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم . سعودية مساهمة شركة الغذائية، ريدان شركة

 م(.15/06/2008ه )املوافق 11/06/1429( وتاريخ 4030180055)

 .التابعة وشركتها الغذائية ريدان شركة املجموعة

 .للشركة التنفيذية اإلدارة اإلدارة

 .السعودية العربية اململكة اململكة

 .ةجمهورية مصر العربي مصر

 .للشركة األساس ي النظام األساس ي النظام

  واالستثمار التجارة) التجارة وزارة التجارة وزارة
ً
 .السعودية العربية باململكة( سابقا

 املالية األوراق طرح قواعد

 املستمرة وااللتزامات

 القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد

 املالية السوق  نظام على بناءً (. م27/12/2017 املوافق) ه09/4/1439 وتاريخ 2017-123-3 رقم

 املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة. ه02/06/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم الصادر

 .م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-1رقم 

 أو اإلدارة مجلس أو املجلس

 اإلدارة مجلس أعضاء
 .(26( و)د) الصفحة على أسماؤهم تظهر والذين الشركة، إدارة مجلس

 .(و( و)ه) الصفحة على أسماؤهم املوضحة الشركة مسشارو  املستشارون

 .السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة الهيئة أو املالية السوق  هيئة

 املالية السوق  نظام
 املوافق) ه02/06/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام

 .تعديالت من عليه يطرأ وما(. م31/07/2003

 السعودية املالية السوق  شركة

  املؤسسة السعودية، املالية السوق  شركة
ً
 املوافق) ه29/02/1428 بتاريخ الوزراء مجلس لقرار وفقا

  وذلك ،(م19/03/2007
ً
 والجهة سعودية، مقفلة مساهمة شركة وهي املالية، السوق  لنظام تنفيذا

 بإدراج تقوم حيث السعودية، العربية اململكة في املالية لألوراق كسوق  بالعمل لها املصرح الوحيدة

 .وتداولها املالية األوراق

 أو السعودية املالية السوق 

 أو األسهم سوق  أو املالية السوق 

 تداول  أو السوق 

 .األسهم لتداول  السعودية املالية السوق 

 .السعودية األسهم لتداول  اآللي النظام تداول  نظام

 الشركات نظام

 بتاريخ( 3/م) رقم امللكي املرسوم بموجب الصادر السعودية، العربية اململكة في الشركات نظام

 املوافق)ه25/07/1437 تاريخ في التنفيذ حيز دخل والذي( م10/11/2015 املوافق) ه28/01/1437

 املوافق) ه25/07/1439 وتاريخ( 79/م) رقم امللكي باملرسوم واملعدل( م02/05/2016

 (.م11/04/2018

 التابعة الشركات

 . )للشركة التابعة الشركات
ً
( 10) القسم من" التابعة الشركات( "7-10) الفرعي القسم راجع فضال

 الشركة عليها تسيطر التي الشركات: التابعة بالشركات ويقصد(. النشرة هذه من" القانونية املعلومات"

 ذلك أكان سواءً  يلي، مما أي خالل من قراراته أو آخر شخص أفعال في التأثير على قدرتها خالل من

سيطر الطرف به قام وسواءً  مباشرة، غير أم مباشرة بصورة
ُ
 طرف أو قريب مع باالشتراك أم بمفرده امل
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 تعيين حق امتالك( 2) أو شركة، في التصويت حقوق  من أكثر أو ٪30 تساوي  نسبة امتالك( 1: )له تابع

 .لشركة اإلداري  الجهاز أعضاء من أكثر أو 30٪

ريدان  ومطاعم خابمط شركة

 مصر

 .ريدان الغذائية لشركة ٪99بنسبة  مملوكة تابعة شركة وهي، خ ومطاعم ريدان مصرابمط شركة

( 
ً
 (.النشرة هذه من "الشركات التابعة( "10-6) الفرعي القسم راجع فضال

 للحلويات املتميزة الجونة شركة

 املحدودة والحفالت

شركة ريدان  من قبل ٪30مستثمر بها بنسبة  ،املحدودة والحفالت للحلويات املتميزة الجونة شركة

 . )الغذائية
ً
 (.النشرة هذه من "الشركات املستثمر فيها( "10-6-2) الفرعي القسم راجع فضال

 .شركةالالجمعية العامة للمساهمين في  العامة الجمعية

 الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة. العادية العامة الجمعية

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

 حكومة اململكة العربية السعودية.  الحكومة

 الشركات حوكمة الئحة

 بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة السعودية العربية اململكة في الشركات حوكمة الئحة

 الشركات نظام على اءً بن(. م13/02/2017 املوافق. )ه16/05/1438 وتاريخ 2017-16-8 رقم القرار

رقم  املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة. ه28/01/1437 وتاريخ 3/م رقم امللكي باملرسوم الصادر

 .م(14/01/2021املوافق )ه 01/06/1442وتاريخ  1-07-2021

 العالقة ذوي  األطراف

يقصد به في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وبموجب قائمة املصطلحات املستخدمة 

 2004-11-4 في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم

 رقمواملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية  م(04/10/2004ه )املوافق 20/08/1425وتاريخ 

  :، على ما يليم(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  1-07-2021

1)  
ُ
 صدر.تابعي امل

صدر املساهمين الكبار (2
ُ
 .في امل

 صدر.س اإلدارة وكبار التنفيذيين للُم لأعضاء مج (3

 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيي (4
ُ
 صدر.ن لتابعي امل

5)  
ُ
 صدر.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في امل

 ( أعاله.5أو  4 ،3، 2، 1أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ) (6

 ( أعاله.6أو  5، 4، 3، 2، 1أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ) (7

 اإلدراج قواعد

 هيئة مجلس بقرار عليها واملوافق( تداول ) السعودية املالية السوق  شركة عن الصادرة اإلدراج قواعد

 بموجب واملعدلة ،(م27/12/2017 املوافق) ه09/04/1439 وتاريخ 2017-123-3 رقم املالية السوق 

 (.م30/09/2019 قاملواف) ه01/02/1441 بتاريخ (2019-104-1) رقم قراره

 إلعداد الدولية املحاسبية املعايير

 (IFRS) املالية التقارير

 الدولية. املحاسبة معايير مجلس عن الصادرة وتفسيراتها املحاسبية املعايير مجموعة

.(International Financial Reporting Standards) 

 املالية السنوات/  املالية السنة
 النظام أو التأسيس عقد في ونهايتها بدايتها واملحددة املنشأة نشاط نتيجة لعرض الزمنية الفترة هي

 أن السنة للشركة املعنية. األساس ي
ً
 .ديسمبر 31املالية للشركة تنتهي في  علما

 التقرير االكتواري 
 الذي التقرير 

ُ
سع  طب  ت

ُ
ر الخدمات وتقوم ق به نظريات االحتماالت واالحصاءات، والتي بموجبها ت

 .ن املخصصاتوّ االلتزامات وتك

 .ن مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاصياملواطنين السعوديإحالل  السعودة/  التوطين

 العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. الريال أو السعودي الريال أو ريال

 .العملة الرسمية لجمهورية مصر العربية جنيه أو الجنيه املصري 

 األمريكية.العملة الرسمية للواليات املتحدة  الدوالر األمريكي

 للمحاسبين السعودية الهيئة

 (SOCPA) القانونيين
 في اململكة العربية السعودية. القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 الهيئة العامة للغذاء والدواء في اململكة العربية السعودية. الهيئة العامة للغذاء والدواء

 في اململكة العربية السعودية.الهيئة العامة لإلحصاء  الهيئة العامة لإلحصاء

 للتأمينات العامة املؤسسة

)"التأمينات  االجتماعية

 جتماعية"(اال 

 .السعودية العربية اململكة في االجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة

 والتنمية البشرية املوارد وزارة

 االجتماعية

( جتماعيةال والتنمية ا البشرية املواردوزارة 
ً
في اململكة العربية  )العمل والتنمية االجتماعية سابقا

 .السعودية

 عمل يوم

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية 

أو أي يوم تغلق فيه املؤسسات املصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات 

 .األخرى ومية الحك

 العمل نظام
 املوافق(. ه23/08/1426 وتاريخ 51/م رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودي العمل نظام

 (.م26/08/2020 املوافق) ه07/01/1442 وتاريخ( 5/م) رقم امللكي باملرسوم املعدل ،)م27/09/2005

 والقروية البلدية الشؤون وزارة

 "(البلديات وزارة)" واإلسكان

 )"البلدية"(

( واإلسكان  والقروية البلدية الشؤون وزارة
ً
 الوزارة هي السعودية)وزارة الشؤون البلدية والقروية سابقا

 .السعودية العربية اململكة ملدن العمراني التخطيط عن املسؤولة

املديرية العامة للدفاع املدني 

 )"الدفاع املدني"(

حماية السكان واملمتلكات العامة الجهة املسؤولة عن املديرية العامة للدفاع املدني في السعودية هي 

والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحوادث املختلفة وتأمين سالمة املواصالت واالتصاالت وسير 

 .العمل في املرافق العامة

 التقويم الهجري  ه

 التقويم امليالدي م

 /املالية األوراق إيداع مركز شركة

 اإليداع مركز

 عام )تداول(، تأسست في السعودية املالية السوق  لشركة بالكامل مملوكة مقفلة مساهمة شركة هي

ه 28/01/1437 بتاريخ 3/م رقم امللكي الصادر باملرسوم السعودي الشركات نظام بموجب م2016

 م(.11/11/2015)املوافق 

 2030 رؤية
االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البرنامج 

 البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

 (VAT) املضافة القيمة ضريبة

 املوحدة االتفاقية على املوافقة م(30/01/2017)املوافق  ه02/05/1438 بتاريخ الوزراء مجلس قرر 

 من ابتداء بها العمل بدأ والتي العربية الخليج لدول  مجلس التعاون  لدول  املضافة القيمة لضريبة

 قبل من بها العمل الواجب األخرى  الضرائب والرسوم ملنظومة تضاف جديدة كضريبة م،2018 يناير 1

(، ٪5) الضريبة هذه مقدار. الخليج العربي لدول  التعاون  مجلس دول  وفي اململكة، في محددة قطاعات

 الصحية املتعلقة بالرعاية والخدمات األساسية )كاألغذية منها املنتجات من عدد استثناء تم وقد

 من ابتداءً  وذلك ٪15 إلى ٪5 من املضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة اململكة حكومة قررتو والتعليم(. 

 م.2020 يوليو 01تاريخ 

 األولوية الحقوق  أو الحقوق 

 ةالزياد على املوافقة عند الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية حاملها تمنح للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 في االكتتاب أحقية لحامله حق كل ويعطي املقيدين، املساهمين لجميع مكتسب حق وهو. رأس املال في

 غير العامة الجمعية انعقاد بعد الحقوق  إيداع ويتم. الطرح بسعر الجديدة من األسهم واحد سهم

 هذه م(. وستظهر2021**/**/ه )املوافق 1442/**/**املال وذلك بتاريخ  رأس بزيادة الخاصة العادية

إبالغ  وسيتم. األولوية بحقوق  خاص جديد رمز تحت املقيدين املساهمين حسابات في الحقوق 

 طريق عن وكذلك تداول  موقع في اإلعالن طريق عن محافظهم في الحقوق  بإيداع املقيدين املساهمين

 عن ترسل قصيرة نصية ورسائل املالية األوراق إيداع مركز شركة قبل من املقدمة( تداوالتي) خدمة

 .الوساطة شركات طريق
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 الطرح. وسعر التداول  فترة خالل الشركة لسهم السوقية القيمة بين الفرق   اإلرشادية الحق قيمة

 الحق تداول  سعر
 قد فإنه وبالتالي والطلب، العرض آلية خالل من يحدد بأنه علما به الحق تداول  يتم الذي السعر هو

 .الحق اإلرشادية قيمة عن يختلف

 شركة فالكم للخدمات املالية. املستشار املالي

 شركة فالكم للخدمات املالية.  التغطية متعهد

 شركة فالكم للخدمات املالية. االكتتاب مدير

 والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية.شركة الصالح  املستشار القانوني

 بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون. املحاسب القانوني

  الطرح فترة
ه )املوافق 1442**/**/إلى يوم  م(2021**/ه )املوافق **/1442**/**/الفترة التي تبدأ من يوم 

 م(.2021**/**/

 سعودية للسهم الواحد.( رياالت 10عشرة ) االكتتاب/  الطرح سعر

 االكتتاب. فترة خالل بها االكتتاب يتم لم التي املتبقية األسهم املتبقية األسهم

  املتبقي الطرح
ستثمارية من ال شخاص املستحقين على املؤسسات األطرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل ا

 .ل طرحها في فترة الطرح املتبقيالخ

 املتبقي الطرح فترة
 الفترة التي تبدأ 

ً
وحتى الساعة م( 2021**/ه )املوافق **/1442يوم **/**/ من الساعة العاشرة صباحا

 م(.2021**/ه )املوافق **/1442**/**/ **التالي يوم  اليوممن  الخامسة مساءً 

 الجديدة األسهم
والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس  عادي، سهم( 11,250,000) ألف وخمسون  ومئتان مليون  عشر أحد

 مال الشركة.

 .الحالية للشركة األسهمالجديدة على عدد  األسهمناتج قسمة عدد  األحقية معامل

  املستحقين االشخاص
 األولوية حقوق  بشراء قاموا ممن أو املقيدين املساهمين من كانوا سواءً  األولوية حقوق  حملة جميع

 فترة التداول. خالل

 الكبار املساهمون 

ه النشرة فإن كما في تاريخ هذو أو أكثر من أسهم الشركة،  ٪5الذين يمتلكون نسبة املساهمون 

 هللا عوض منصور  هوأو أكثر من أسهم الشركة(  ٪5املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

 الشركة أسهم من( ٪13.33) نسبته ما أي سهم،( 3,000,000) ماليينثالثة  يملك والذي السلمي أحمد

 .الطرح قبل

  الجمهور 

 :أدناه املذكورين غير األشخاص املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في يعني

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكباراإلدارة  مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .أعاله (5 أو ،4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشار ألشخاصل أقرباء أي (6

 .أعاله (6 ،أو5 ،4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشاراألشخاص  من أي عليها يسيطر شركة أي (7

 ويملكون  باالتفاق يتصرفون  الذيناألشخاص  (8
 
 املراد األسهم فئة من أكثر أو( ٪5) مجتمعين معا

 .إدراجها

 صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح. الطرح متحصالت صافي

 الشخص الطبيعي. الشخص

 .األولويةهذه الوثيقة املعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق  النشرة أو اإلصدار نشرة

 اإلدراج
قديم طلب إدراج إلى ت -يث يسمح سياق النص بذلك ح -وراق املالية في السوق الرئيسية أو أل إدراج ا

 )تداول(.السوق املالية السعودية شركة 
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 املقيدون  املساهمون 

سهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس أل املساهمون املالكون ل

 الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدون  املال

 (.م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ بتاريخ العادية غير العامة

 الجدد املستثمرون
ممن قاموا بشراء حقوق  –باستثناء املساهمون املقيدون  –عامة املستثمرون من األفراد واملؤسسات 

 األولوية خالل فترة التداول.

 األسهم
 سهم( 22,500,000) ألف وخمسمائة مليون  وعشرون اثنياألسهم العادية للشركة والبالغة عددها 

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد10)عشرة بقيمة اسمية و  ،عادي

 الوسطاء
 املالية باألوراق التعامل نشاط بمزاولة املالية السوق  هيئة طريق عن لهم املرخص السوق  مؤسسات هم

 وكيل. بصفة

 االستثمارية املؤسسات

 :كالتالي وهي املؤسسات من مجموعة تشمل

 محفظة مدير طريق عن أو مباشرة الحكومة، من اململوكة والشركات الحكومية الجهات .1

 بها تعترف أخرى  مالية سوق  وأي السوق، أو الهيئة، بها تعترف هيئة دولية أي أو خاصة،

 .اإليداع مركز أو الهيئة،

  املطروحة اململكة في املؤسسة العامة االستثمار صناديق .2
ً
  طرحا

ً
 الصناديق إلى إضافة عاما

 شروط كانت إذا السعودية املالية السوق  في املدرجة املالية األوراق في والتي تستثمر الخاصة

الئحة  في عليها املنصوص باألحكام والقيودااللتزام  ذلك، مع له تتيح الصندوق  وأحكام

 .االستثمار صناديق

 متطلبات التزام مع أصيل، بصفة املالية األوراق في التعامل في لهم املرخص األشخاص .3

 .املالية الكفاية

 الشخص ذلك يكون  أن شريطة اإلدارة أعمال ممارسة في له مرخص شخص عمالء .4

 في املشاركة بقبول  الخاصة القرارات اتخاذ من تمكنه تعيينه بشروط تم قد له املرخص

 الحصول  إلى الحاجة دون  العميل عن السعودية نيابة املالية السوق  في واالستثمار الطرح

 .منه مسبقة موافقة على

 لدى وحساب اململكة في استثماري  حساب فتح لهم يجوز  آخرين اعتباريين أشخاص أي .5

  اإليداع، مركز
ً
 أن على املالية، األوراق في املدرجة الشركات استثمار ضوابط باالعتبار أخذا

 .املصالح في أي تعارض إلى الشركة مشاركة تؤدي ال

 والصناديق الشركات تشمل والتي االعتبارية الشخصية ذوي  من الخليجين املستثمرين .6

 .العربية الخليج لدول  مجلس التعاون  دول  في املؤسسة

 .املؤهلون األجانب  املستثمرون .7

 له مرخص شخص مع مبرمة مبادلة اتفاقية في االعتبارية الصفة ذوي  من نهائي مستفيد .8

 .وضوابط اتفاقيات املبادلة شروط وفق

 أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب. املكتتب

  سهماأل  حامل أو مالك املساهم
ً
 .محدد وقت أي من اعتبارا

 .العربي الخليج لدول  التعاون  مجلس الخليجي التعاون  مجلس

 للبيئة العام النظام
( وتاريخ 34رقم )م/ النظام العام للبيئة في اململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي

 .م(15/10/2001)املوافق  ه28/07/1422

 .محددة زمنية فترة خالل معين بند في النمو معدل لحساب املستخدمة الطرق  أحد املركب السنوي  النمو معدل

 املحلي الناتج
وهو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية  .السعودية العربية للمملكةاإلجمالي  املحلي الناتج

 .خالل فترة زمنية محددةوالتي يتم إنتاجها  والخدمات املعترف بها بشكل محلي



 

6 

 كورونا فيروس أو الوباء

 "19 - كوفيد"

  كورونا فيروس) باسم يُعرف ُمعدي فيروس ي مرض هو
ً
 في رباالنتشا بدأ حيث ،"19 - كوفيد" واختصارا

 ذلك أثر وعلى م،2020 العام مطلع في وذلك السعودية العربية اململكة ضمنها ومن العالم دول  معظم

 .جائحة بأنه العاملية الصحة منظمة صنفته

 منظمة الصحة العاملية
والتنسيقية ضمن منظومة األمم املتحدة فيما يخص السلطة التوجيهية منظمة الصحة العاملية هي 

 .املجال الصحي

 والدخل للزكاة العامة الهيئة
  والدخل الزكاة مصلحة) والدخل للزكاة العامة الهيئة

ً
 ترتبط التي الحكومية الجهات إحدى وهي ،(سابقا

 
ً
 .الضرائب وتحصيل الزكاة جباية بأعمال املوكلة الجهة وهي املالية، بوزير تنظيميا

 ر.هيئة املختصة بجمع الضرائب في مصال مصلحة الضرائب املصرية

 .بالتغطية واملتعهد الشركة بين بالتغطية التعهد اتفاقية بالتغطية التعهد اتفاقية

 الستثمار املنظمة القواعد

 املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات

 .املدرجة املالية األوراق في

 خارج مقيمين سعوديين غير أشخاص قبل من املالية باألوراق االستثماربتنظيم  خاصة قواعد هي

 ه15/07/1436 وتاريخ 2015-42-1 القرار بموجب السوق املالية هيئة مجلس عن ةصادر ال اململكة.

 وتاريخ 2019-65-3 رقم السوق املالية هيئة مجلس واملعدلة بقرار م(04/05/2015 )املوافق

 .م(17/06/2019 )املوافق ه14/10/1440

 عن التعطل ضد التأمين نظام

 "ساند" العمل

 خالل وأسرته السعودي العامل رعاية على يقوم هو نظام تابع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 التاسعة سن دون  السعوديين جميع على، يطبق إرادته عن خارجة لظروف عمله عن تعطله فترة

 بموجب هذا النظام وصدر االجتماعية، التأمينات نظام بموجب املعاشات لفرع الخاضعون  والخمسين

  اململكة في النظام تطبيق وبدأ ،ه12/03/1435 وتاريخ( 18/م) رقم امللكي املرسوم
ً
 من اعتبارا

 تتبع التي للمنشآت م01/09/2014 من وابتداءً  الهجري، التقويم تتبع التي للمنشآت ه01/11/1435

 .امليالدي التقويم

 نطاقات برنامج

 على املنشآت لتحفيز برنامجوهو االجتماعية  والتنمية البشرية املوارد وزارةأحد البرامج التابعة ل هو

 املوافق) ه28/01/1432 وتاريخ( 4040) رقم قرارال بموجب هاعتماد تم ،السعوديين توظيف

 املوافق) ه13/05/1415 بتاريخ( 50) رقم الوزراء مجلس قرار على املبني( م10/09/2011

 واألصفر واألخضر البالتيني) محددة نطاقات أساس على املنشأة أداء البرنامج مقيّ ويُ  ،(م27/10/1994

 بموجب نطاقات برنامج تعديل تم وقد الشركة تحتهما تندرج اللذان والقطاع النشاط وفق( واألحمر

 األصفر النطاق إلغاء تم حيث (م26/11/2019 املوافق)ه29/03/1441 وتاريخ( 63717) رقم قرارال

 النطاق معايير وتطبيق األحمر النطاق لىإ األصفر النطاق في املنشآت جميع ونقل نطاقات برنامج من

 .املنشآت هذه على نطاقات برنامج دليل في الواردة األحمر

 اللجوء إلى املحاكم أو اللجان القضائية وشبه القضائية للوصول إلى تسوية نزاع التقاض ي
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 عوامل املخاطرة 2
 ملعلوماتباإلضافة إلى املعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في األسهم املطروحة لالكتتاب دراسة كافة ا

 بأن املالتي تحتويها نشرة اإلصدار هذه بعناية، بما فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه في هذا القسم قبل اتخاذ قرار شرا
ً
خاطر ء أسهم الطرح، علما

 املوضحة أدناه قد ال تشمل كافة املخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من املمكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت

شكل بقاتها النقدية وتوقعاتها املستقبلية الحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتدف

 .سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل املخاطر املشار إليها أدناه

كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحسب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من املمكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار 

املحتملين، وتكون معلومة لديهم حتى تاريخ هذه النشرة غير ما تم اإلفصاح عنه ضمن هذا القسم. ال يكون االستثمار في املساهمين واملستثمرين 

 سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يملكون موارد كافية لتحمل أية خسار 
ً
ة قد األسهم املطروحة مناسبا

ثمار، وينبغي على املستثمر املحتمل الذي لديه أي شكوك بشأن قرار االستثمار في الشركة أن يستعين بمستشار مالي مرخص تنجم عن ذلك االست

 .له من قبل هيئة السوق املالية للحصول على املشورة املناسبة بشأن االستثمار في األسهم املطروحة

لشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن للشركة وفي حال حدوث أو تحقق أي من عوامل املخاطرة التي تعتقد ا

مل أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسر املستثمر املحت

 .كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها

 قإن املخاطر املبين
ً
د يكون لها ة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها، كما أن املخاطر اإلضافية غير املعلومة أو التي تعتبر غير جوهرية حاليا

 .نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة

 وعملياتها الشركة بنشاط املتعلقة املخاطر  2-1

 راتيجيةاالست تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر  2-1-1

 ال املثال سبيل على بنجاح الستراتيجيتها وتحقيقها أعمالها لخطط الفّعال التنفيذ مدى على ربحيتها وتحسين إيراداتها زيادة في الشركة قدرة تعتمد

 تعتمد املستقبل في أعمالها في التوسع على الشركة قدرة إن. جديدة أنشطة في الدخول  أو الشركة فيها تعمل التي الحالية األنشطة تحسين الحصر،

 هاقوا زيادة على قدرتها على وكذلك املناسب، الوقت وفي بكفاءة واإلدارية واملالية التشغيلية املعلومات نظم وتحسين تنفيذ مواصلة على قدرتها على

 . عليها واملحافظة وتحفيزها وتدريبها العاملة
ً
 تخضع سوف املستقبل في بها القيام الشركة تعتزم األعمال في توسع خطط أي فإن ذلك، على عالوة

 خطط تنفيذ من تتمكن لم وإذا توسع، خطط أي إلنجاز إضافي تمويل إلى الشركة تحتاج وقد لها، املحدد الزمني التنفيذ وجدول  املقدرة للتكاليف

  التوسع
ً
 يعود قد والذي املشاريع هذه من املرجوة الربحية تحقيق عدم حال في أو للمشروع املقدرة التكاليف ووفق لها املحدد الزمني للجدول  وفقا

 التنافس ي الوضع على سلبي بشكل سيؤثر ذلك فإن الجدوى، دراسة في خلل أو املشاريع هذه تنفيذ وقت السوق  حالة تغير فيها بما مختلفة ألسباب

 .وربحيتها أعمالها نتائج وبالتالي للشركة،

 خلل أي حدوث بعدم ضمانات أي هناك وليس سيطرتها، عن خارج هو ما منها مختلفة لعوامل الحالية استراتيجيتها تنفيذ على الشركة قدرة وتخضع

 تواإلجراءا النظم أو التابعة وشركاتها الشركة تعينهم الذين املوظفين بأن أو التوسع، عملية أثناء اإلنتاج خطوط عمل في مفاجئ انقطاع أو عطل أو

 جزء أي تنفيذ في الشركة إخفاق حال وفي بنجاح، الستراتيجيتها وتحقيقها املستقبلي والتوسع النمو لدعم كافية ستكون  تعتمدها التي والضوابط

 وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  ذلك فإن األسباب، من سبب ألي استراتيجيتها من

 .املستقبلية

 بالسيولة املتعلقة املخاطر  2-1-2

 املالية املطلوبات وتتكون  استحقاقها، حال املتداولة املالية باملطلوبات املتعلقة التزاماتها مقابلة على الشركة قدرة عدم في السيولة مخاطر تتمثل

 31 في كما مرة 0.73و م،2017 ديسمبر 31 في كما مرة 2.6 للشركة السيولة معدل بلغ وقد مستحقة، ومصاريف دائنة وذمم قروض من للشركة

( مليون 29. وقد بلغ صافي رأس املال العامل حوالي )م2020 سبتمبر 30 في كما مرة 0.37و م،2019 ديسمبر 31 في كما مرة 0.48و م،2018 ديسمبر

م 2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 السنوات املالية املنتهية في في كما( مليون ريال 38-( مليون ريال و)28-( مليون ريال و)10-ريال سعودي و )

 م والفترات التي تلحقها2018ديسمبر  31، ويعود سبب وجود رأس مال عامل بالسالب كما في م2020 سبتمبر 30 وفترة التسعة أشهر املنتهية في
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نتيجة ارتفاع رصيد االلتزامات املتداولة مقابل شركة الروشة للحلويات  عملياتاستبعاد انخفاض إجمالي األصول املتداولة نتيجة إلى  بشكل أساس ي

 من ملزيد) إلى حصول الشركة على قرض تمويلي طويل األجل باإلضافة املتميزة للحلويات والحفالت شركة الجونةالدخول في صفقة الشراكة مع 

  املعلومات
ً
 وال .(النشرة هذه من" اإلدارة وتحليل ومناقشة املالية املعلومات( "6) القسم من" امليزانية العمومية( "6-7) الفرعي القسم راجع فضال

  السيولة مخاطر تنتج أن ويمكن. االستحقاق مواعيد في بالتزاماتها الوفاء على الشركة قدرة على ضمان يوجد
ً
 موجودات بيع على املقدرة عدم عن أيضا

 مما فورية، سيولة تتطلب قد مفاجئة أو طارئة أحداث أية وقوع عدم الشركة تضمن وال لها، العادلة القيمة يقارب وبمبلغ بسرعة متداولة مالية

  يؤثر
ً
 .واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي الشركة أعمال على سلبا

 باالئتمان املتعلقة املخاطر  2-1-3

( ريال 796,043وقد بلغ رصيد املدينون التجاريون ). اآلخر للطرف معين مالي بالتزام الوفاء عن األطراف أحد يعجز عندما ئتماناال  مخاطر تنشأ

 وقدم. 2020سبتمبر  30( ريال سعودي كما في فترة التسعة أشهر املنتهية في 8,193,055سعودي وبلغ رصيد "مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون" )

  املعلومات من ملزيد) عمالءال من مدينة أرصدة وجود منها دائمة أو مؤقتة حاالت عدة في ئتماناال  مخاطر الشركة تواجه
ً
 الفرعي القسم راجع فضال

 بالتزاماتها بالوفاء دائنة أخرى  أطراف وفشل ،(النشرة هذه من" اإلدارة وتحليل ومناقشة املالية املعلومات( "6) القسم من" امليزانية العمومية" (7-6)

 .االئتمان ملخاطر معرضة الشركة فيها تكون  التي الحاالت من وغيرها الشركة، تجاه

  تستطيع ال وهي بالتزاماتهم، الوفاء في معهم تتعامل التي األطراف فشل عدم ضمان الشركة تستطيع ال
ً
 لبشك بااللتزام املستقبلية قدرتهم توقع أيضا

  ذلك يؤثر فسوف الشركة، مستحقات بسداد الدائنين التزام عدم حالة وفي. دقيق
ً
 ونتائج املالي وضعها وعلى الشركة على جوهري  وبشكل سلبا

 .عملياتها

 املحتملة بااللتزامات املتعلقة املخاطر  2-1-4

 فتكالي أو التزامات أي إلى باإلضافة والضرائب، بالزكاة املتعلقة التكاليف مثل التابعة، وشركاتها الشركة على املحتملة االلتزامات بعض تنشأ قد

  ستؤثر فإنها االلتزامات هذه تحقق حال وفي للموظفيين، الخدمة نهاية كمكافأة الشركة بنشاط متعلقة أخرى 
ً
 ومركزها للشركة املالي الوضع على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي

 املتعلقة بالخسائر املتراكمةاملخاطر  2-1-5

( ريال 35,305,067وستون )م مبلغ خمسة وثالثون مليون وثالثمائة وخمسة آالف وسبعة 2020سبتمبر  30بلغت الخسائر املتراكمة للشركة كما في 

 .( ريال سعودي225,000,000من رأس مالها البالغ مائتان وخمسة وعشرون مليون ) (٪15.69)يمثل  سعودي، أي ما

اإلجراءات والتعليمات  ( بتعديل2016-130-1)م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم 24/10/2016)املوافق  ه23/01/1438وتجدر اإلشارة أنه في تاريخ 

فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات، وتم تعديل مسماها  (٪50)بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة  الخاصة

ل ، وتم العم«فأكثر من رأس مالها (٪20)اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة »لتصبح 

 ودون تأخير بإعالن 22/04/2017)املوافق  ه25/07/1438ها ابتداًء من تاريخ ب
ً
م(، والتي تنص على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 .فأكثر (٪20)مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة 

 ودون تأخير 
ً
أو  (٪50)بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 ملتطلبات املادة 
ً
ة من نظام الشركات، إما بزياد150أكثر من رأس مالها، مع تقديم توصية من مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية، تبعا

من نظام الشركات  150وفي حال انقضاء الشركة بموجب املادة رأس مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس، 

 .أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق 

ل الشركة فإن الشركة أو أكثر من رأس ما (٪20)ال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية. وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة 

فأكثر  (٪20)اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة “بـ  ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة

أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من املتطلبات األكثر صرامة، وعلى وجه الخصوص  (٪50)من رأس مالها". وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة 

أو أكثر من  (٪50)من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  150املادة 

 بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل )رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس 
ً
 من علمه 15اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا

ً
( يوما

 من تاريخ علم املجلس بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 45بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل )
ً
( يوما

ا دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في النظام األساس ي للشركة، إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى م
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صدار قرار وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إ

( 90من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل ) 150ال وفق األوضاع املقررة في املادة في املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس امل

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة. وفي حال انقضاء الشركة بموجب املادة 
ً
من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية،  150يوما

 .بي وجوهري على الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبليةفإن ذلك سيؤثر بشكل سل

( بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد 15016م( صدر األمر امللكي الكريم رقم )02/11/2020ه )املوافق 16/03/1442تجدر اإلشارة أنه وبتاريخ 

م( بناًء على األمر امللكي الكريم بتعليق 25/11/2020ه )املوافق 10/04/1442( وتاريخ 348رقم ) نظام الشركات، وقد صدر قرار معالي وزير التجارة

 م(.25/03/2020ه )املوافق 01/08/1441( من نظام الشركات ملدة سنتين من تاريخ 150العمل باملادة املائة والخمسون )

 والشهادات والتصاريح التراخيص تجديد عدم أو  استخراج بعدم املتعلقة املخاطر  2-1-6

 واملحافظة بأنشطتها يتعلق فيما املختلفة النظامية واملوافقاتوالشهادات  والتراخيص التصاريح على الحصول  التابعة تهاوشرك لشركةا على يتعين

 عضوية وشهادات التجارة وزارة من الصادرة الشركة تسجيل وشهادات البلدية خصرُ : الحصر ال املثال سبيل على التراخيص هذه وتشمل .عليها

وحتى تاريخ هذه  .املضافة القيمة ضريبة في التسجيل وشهادة الزكاة وشهادات السعودة وشهادات التجارية العالمة تسجيل وشهادة التجارية الغرفة

لك املواقع التي لم تستخرج لها شهادات الدفاع املدني. وذتجديد تراخيص الدفاع املدني املنتهية، ولدى الشركة بعض  النشرة، فإن الشركة لم تقوم

د تكبدت الشركة تكاليف وق .واإلسكان وزارة الشؤون البلدية والقرويةباإلضافة إلى أنه لم يتم تجديد جميع الرخص الصحية للعاملين والتي تلزمها 

 التراخيص حول  التفاصيل من وملزيد)قامات العاملين وكروت البلدية إ( ريال سعودي جراء التأخر في تجديد 247,950غرامات مالية بلغت )

  التابعة، تهاوشرك الشركة عليها حصلت التي والشهادات
ً
 والقسم "والتصاريح التي حصلت عليها الشركة التراخيص( "10-5) الفرعي القسم راجع فضال

بصفتها صاحب  تفرضها الجهات الحكومية على الشركةااللتزامات املستمرة التي "( 10-7والقسم الفرعي ) "الشركات التابعة( "10-6) الفرعي

 (.النشرة هذهمن " القانونية املعلومات( "10) القسم من "الترخيص

 إذا أو ألعمالها الالزمة التراخيص من أي على الحصول  أو الحالية وشهاداتها وتصاريحها رخصها تجديد من التابعة تهاكوشر  الشركة تمكن عدم إن

 قدرة عدم حالة في أو التابعة، تهاوشرك للشركة مناسبة غير بشروط التراخيص تلك من أي تجديد تم إذا أو تراخيصها من أي انتهاء أو تعليق تم

طلب قد التي اإلضافية والشهادات والتصاريح الرخص على الحصول  التابعة وشركتها الشركة
ُ
 الشركة يعرض قد ذلك فإن املستقبل، في منها ت

 الخدمات جميع تجميد إغالق فروعها أو أو التابعة شركاتها من أي أو للشركة كإغالق بأعمالها القيام على القدرة وعدم للتوقف التابعة وشركاتها

 تعطل عنه سينتج مما( الكفاالت ونقل اإلقامة ورخص التأشيرات واستخراج والشهادات التراخيص كتجديد) لهم الرقابية الجهات تقدمها التي

  سيؤثر وبالتالي العالقة، ذات األنظمة حسب مالية وعقوبات إضافية تكاليف وتكبدها الشركة عمليات
ً
 عملياتها ونتائج الشركة أعمال على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها

 املتعلقة باالشتراطات الصحية واشتراطات السالمةاملخاطر  2-1-7

، وتتضمن تلك االشتراطات ضوابط للمواد تخضع أعمال الشركة وفروعها لالشتراطات الصحية من ِقبل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

تتضمن األولية املستخدمة ونقلها وضوابط للتخزين وإلعداد وتقديم الوجبات الغذائية والنظافة العامة. باإلضافة إلى اشتراطات العاملين التي 

وتعتبر هذه االشتراطات ُملزمة على الشركة ضوابط لرخصة ممارسة العمل للعاملين في مجال تداول األغذية وضوابط الصحة والنظافة للعاملين. 

 ملنح ترخيص التشغيل ومزاولة النشاط املطاعم.

لزمة من ِقبل الدفاع املدني والتي تتضمن ضوابط لإلمدادت الكهربائية ووسائل
ُ
اإلضاءة  وتخضع الشركة كذلك الشتراطات السالمة وُسبل الحماية امل

زات واملداخن وأنظمة التهوية وتكييف الهواء والتخزين ومعدات ووسائل مكافحة الحريق. وذلك وتركيبات الغاز ومواقد الطهي ومصارف الغا

نظافة باإلضافة إلى االشتراطات الصحية الوقائية والتي تتضمن ضوابط تتعلق بالنفايات ونظافة املياه وطرق تصريفها وإلزام العمال بمعايير ال

 قيد بمدة الصالحية لها. وُيمنح ترخيص الدفاع املدني أو ُيجدد بناًء على التزام الشركة لهذه االشتراطات.وضوابط حفظ األطعمة واملواد الغذائية والت

لزمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية
ُ
أو الدفاع املدني، فقد ال تتمكن الشركة من تجديد  واإلسكان وفي حال لم تتقيد الشركة باالشتراطات امل

 رخصها أو الحصول على رخ
ً
 التراخيص تجديد عدم أو استخراج بعدم املتعلقة املخاطر( "2-1-6)راجع القسم الفرعي  ص جديدة لفروعها )فضال

 تفرضها الجهات الحكومية على الشركةااللتزامات املستمرة التي ( "10-7الفرعي )والقسم ( "عوامل املخاطرة" 2من القسم ) "والشهادات والتصاريح

األمر الذي سيكون من هذه النشرة(. باإلضافة إلى تعرضها للعقوبات والغرامات،  "القانونية املعلومات( "10) القسم من "بصفتها صاحب الترخيص

 .وتوقعاتها املستقبليةله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي 
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 بعقود اإليجاراملتعلقة  خاطر امل 2-1-8

من عقودها في املنصة أي ومن الجدير بالذكر أن الشركة لم تسجل  ،كما بتاريخ هذه النشرة عقد إيجار بصفتها مستأجر 32أبرمت الشركة عدد 

م( فإن 13/02/2017ه)املوافق 16/05/1438وتاريخ ( 292، وباإلشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم )كما في تاريخ هذه النشرة اإللكترونية لإليجار

 راجع القسم الفرعي ) هذه العقود ال تعتبر عقود صحيحة
ً
 . إن عدم التزام الشركة بشروط عقودفي هذه النشرة( "يجاراإل  عقود( "10-8-2)فضال

 فإن ذلك  اإليجار
ً
املستأجرة العقارات نزاعات قضائية قد تؤدي إلى سحب  سوف يؤدي إلى دخول الشركة فيأو عدم تسجيلها لعقود اإليجار إلكترونيا

ل جزء منت وبالتالي
ّ
، وفي حال حدوث هذا األمر أو في حال عدم قدرة الشركة على املحافظة على وتكبدها تكاليف إضافية أعمال الشركة عط

تجديدها بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها  استمرارية هذه العقود أو

 توقعاتها املستقبلية.وأداءها املالي و 

 التنفيذية واإلدارة الرئيسيين املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر  2-1-9

 وتوظيف استقطاب إلى الشركة وتهدف الرئيسيين، واملوظفين التنفيذية إدارتها وكفاءات خبرات على للنجاح املستقبلية وخططها الشركة تعتمد

 ضمان من ستتمكن الشركة بأن يؤكد ما هناك وليس. السليم والتشغيل الفعالة اإلدارة خالل من األعمال وجودة كفاءة لضمان املؤهلين األشخاص

 وخبرات مؤهالت ذات جديدة كوادر الستقطاب أو بقاءهم تضمن لكي موظفيها رواتب زيادة إلى الشركة ستحتاج كذلك موظفيها، خدمات استمرارية

  الشركة خسرت إذا وعليه. مناسبة
ً
 ةوبتكلف واملؤهالت الخبرة مستوى  بنفس بدائل توظيف من تتمكن ولم املؤهلين املوظفين أو التنفيذيين كبار من أيا

  لذلك فسيكون  للشركة مناسبة
ً
  تأثيرا

ً
  سلبيا

ً
 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على جوهريا

 سلوكهم سوء أو  املوظفين بأخطاء املتعلقة املخاطر  2-1-10

 والسرقة واالحتيال واالختالس املتعمدة واألخطاء كالغش أخطائهم أو املوظفين سلوك سوء تالفي تضمن أن التابعة تهاوشرك الشركة تستطيع ال

 التصرفات تلك عن يترتب قد وبالتالي. املطلوبة اإلدارية التفويضات على الحصول  دون  عنها نيابة والتصرف ممتلكاتها استخدام وإساءة والتزوير

  يؤثر سوف مما مالية مسؤولية أو نظامية، عقوبات أو الشركة، تتحملها ومسؤوليات تبعات
ً
 فإن لذا. التابعة وشركاتها الشركة سمعة على سلبا

 وتوقعاتها عملياتها نتائج أو املالي وضعها على جوهري  بشكل اإلضرار إلى يؤدي لن أخطائهم أو املوظفين سلوك سوء أن ضمان تستطيع ال الشركة

 .املستقبلية

  التمويل بتوفر  املتعلقة املخاطر  2-1-11
 
 مستقبال

 التمويل على الحصول  أن بالذكر، الجدير ومن املستقبل، في التوسع خطط لتمويل بنكية وتسهيالت قروض على الحصول  إلى الشركة تحتاج قد

 بشأن ضمان أو تأكيد أي الشركة تعطي وال. االئتماني وسجلها املقدمة والضمانات النقدية وتدفقاتها املالي ومركزها الشركة مال رأس على يعتمد

 أو ممولة، جهات من تحتاجه الذي التمويل على الحصول  على الشركة قدرة عدم فإن لذلك الحاجة، استدعت إذا املناسب التمويل على حصولها

 .املستقبلية وخططها التشغيلية وعملياتها الشركة أداء على سلبي أثر له سيكون  الشركة، مع تتناسب مقبولة تفضيلية بشروط تمويل

 الشركة مديونية بارتفاع املتعلقة املخاطر  2-1-12

 (21.7)و م،2019 ديسمبر 31 في كما سعودي ريال مليون  (24.0)و م،2018 ديسمبر 31 في كما سعودي ريال مليون ( 14.8)الشركة  مديونية بلغت

 0.09و م،2018 ديسمبر 31 في كما مرة 0.05 امللكية حقوق  إجمالي من الشركة مديونية مثلت كما. م2020 سبتمبر 30 في كما سعودي ريال مليون 

  أعمالها تمويل إلى الشركة تلجأ. م2020 سبتمبر 30 في كما مرة 0.1و م،2019 ديسمبر 31 في كما مرة
ً
 تحقيق على تساعدها التي السيولة لتوفير طلبا

  ذلك يؤثر فسوف تخفيضها من الشركة تتكمن ولم املديونية ارتفعت إذا أنه إال مستمر، بشكل مديونيتها بسداد وتقوم إيراداتها
ً
 أداء على سلبا

  املعلومات من وملزيد. )املستقبلية وخططها التشغيلية وعملياتها املالي الشركة
ً
( 6) القسم من" امليزانية العمومية( "6-7) الفرعي القسم راجع فضال

 (.النشرة هذه من" اإلدارة وتحليل ومناقشة املالية املعلومات"

 الشركة التزامات بزيادة املتعلقة املخاطر  2-1-13

  الشركة التزامات زيادة تشكل أن املمكن من
ً
 من( ٪11.8االلتزامات ) إجمالي نسبة بلغت حيث املالية، ومالءتها للشركة العام املالي الوضع على خطرا

 30 في كما (٪41.2)و م،2019 ديسمبر 31 في كما (٪36.0)و م،2018 ديسمبر 31 في كما( ٪19.0)و م،2017 ديسمبر 31 في كمااألصول  إجمالي

 ذلك، حدوث حال وفي التمويل، تكاليف وزيادة املالي مركزها على سلبي بشكل التأثير إلى ستؤدي الشركة التزامات زيادة فإن وعليه م2020 سبتمبر

 وملزيد. )املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة أعمال على سلبي تأثير لذلك وسيكون  بالتزاماتها، الوفاء الشركة على سيصعب

  املعلومات من
ً
 (.النشرة هذه من" اإلدارة وتحليل ومناقشة املالية املعلومات( "6) القسم من" امليزانية العمومية( "6-7) الفرعي القسم راجع فضال
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر  2-1-14

 تعطل ملخاطر التابعة شركاتها من أي أو الشركة ُيعّرض مما ومرافقهم أعمالهم إلدارة املعلومات تقنية أنظمة على التابعة تهاوشرك الشركة تعتمد

 اءأخط أو الحرائق أو الطبيعية الكوارث أو اإللكترونية الفيروسات أو الشركة أنظمة اختراق أو الحماية أنظمة فشل أو النظام كانهيار األنظمة، هذه

 تقنية أنظمة على الحفاظ في التابعة وشركاتها الشركة فشلت فإن وإدارتها، األنظمة هذه لتشغيل الالزمة املاهرة العمالة توفر عدم أو االتصال

 الشركة أعمال على سلبي بشكل ذلك سيؤثر متكرر، إخفاق أو كبير عطل حدوث أو وظائفها في أعطال أي وجود حال في أو وتطويرها املعلومات

 .والتشغيلية املالية ونتائجها

 جديدة معايير  تطبيق أو  املحاسبية املعايير  في بالتغيرات املتعلقة املخاطر  2-1-15

  بهم املرفقة واإليضاحات م2019و م2018ديسمبر  31 في املنتهية املالية السنوات عن للشركة املدققة املالية القوائم إعداد تم
ً
 دوليةال للمعايير وفقا

 يينالقانون للمحاسبين السعودية الهيئة اعتمدتها التي األخرى  واإلصدارات واملعايير السعودية العربية اململكة في املعتمدة (IFRS) املالي للتقرير

(SOCPA ،)ذهه في تغييرات أي فإن وبالتالي. آلخر وقت من املعايير هذه على تطرأ التي التغييرات أو التعديالت بتطبيق الحالة هذه في ملزمة والشركة 

  يؤثر أن املمكن من الجديدة املعايير بعض تطبيق إلزامية أو املعايير
ً
 .املالي ومركزها للشركة املالية النتائج على وبالتالي املالية القوائم على سلبا

 التوطين بمتطلبات املتعلقة املخاطر  2-1-16

  التوطين بمتطلبات االلتزام يعتبر
ً
  متطلبا

ً
 جميع بموجبه تلتزم بحيث باململكة، االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة قبل من صادر نظاميا

 . النسبة تلك على واملحافظة موظفيها مجموع بين السعوديين املوظفين من معينة نسبة بتوظيف اململكة في العاملة الشركات
ً
 نطاقات لبرنامج ووفقا

 ،ومصنفة ضمن النطاق األخضر (٪13.6) حوالي النشرة هذه تاريخ في كما التوطين نسبة بلغت االجتماعية، والتنمية البشرية املوارد وزارة من الصادر

  ملتزمة الشركة أن من الرغم وعلى
ً
 وزارة قررت حال في أو النسب هذه على الحفاظ في استمرارها عدم حال في أنه إال املطلوبة، التوطين بنسب حاليا

 البشرية املوارد وزارة بمتطلبات االلتزام من الشركة تتمكن ولم املستقبل، في شدة أكثر توطين سياسات فرض االجتماعية والتنمية البشرية املوارد

 الكفالة ونقل العمل تأشيرات طلبات كتعليق الحكومية، الجهات تفرضها الشركة على عقوبات فرض إلى سيؤدي ذلك فإن االجتماعية، والتنمية

 املعلومات، من وملزيد. )وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على جوهري  سلبي تأثير لها سيكون  والتي السعوديين، غير للعاملين

 
ً

 (.النشرة هذه من" أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية( "3) القسم من" والسعودة املوظفون ( "3-11) الفرعي القسم راجع فضال

 الطبيعية الكوارث بوقوع املتعلقة املخاطر  2-1-17

 تكبد إلى األخرى، الطبيعية واألحداث والزالزل  الفيضانات مثل التابعة تهاشرك أو الشركة مرافق يصيب الطبيعية الكوارث من ضرر  أي يؤدي قد

 ارثكو  حدوث حالة وفي. عملياتهم ممارسة أداء على التابعة وشركاتها الشركة قدرة على بشدة يؤثر كما. وطائلة كبيرة تكاليف التابعة وشركاتها الشركة

  أو الشركة بمرافق وإضرارها طبيعية
ً
 املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي أثر لذلك فسيكون  التابعة، شركاتها من أيا

 .املستقبلية وتوقعاتها

 العمالء قبل من املطلوبة واملواصفات الجودة بمعايير  االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر  2-1-18

 على الشركة قدرة عدم حال في ولكن منتجاتها، جودة مستوى  نفس تقديم في االستمرار خالل من عمالئها رضا على املحافظة إلى الشركة تسعى

  يؤثر سوف ذلك فإن الجودة، مستوى  بنفس منتجاتها بتقديم االستمرار
ً
 يؤثر مما معها، التعامل عن العزوف وبالتالي عمالئها لدى سمعتها على سلبا

 .واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي الشركة مبيعات على سلبي بشكل

 القضائية بالدعاوى  املتعلقة املخاطر  2-1-19

  ليسو التابعة وشركاتها الشركة إن
ً
 تهاإقام املحتمل من أو قائمة منفردة أو مجتمعة إدارية إجراءات أو تحكيم أو مطالبة أو قضائية دعوى  أي في طرفا

 وال. عليه مدعى أو مدعي بصفة سواءً  القضائية للدعاوى  عرضة فإنهم الغير مع ومعامالتهم عملهم طبيعة وبحكم أنه إال. النشرة هذه تاريخ في كما

 املستقبل في ضدها تقام أو تقيمها أن يمكن التي القضائية اإلجراءات أو الدعاوى  تكلفة حجم دقيق بشكل تتوقع أن التابعة تهاوشرك الشركة تستطيع

 ال املثال سبيل على – الدعاوى  هذه تشمل وقد. وجزاءات تعويضات من تتضمنه وما فيها تصدر التي األحكام أو الدعاوى  لتلك النهائية النتائج أو

 أو أشخاص قبل من االحتيال أو اإلهمال عن تنجم التي األخرى  واألضرار والشكاوى  واألخطاء العمل ونظام والضريبية الزكوية املسائل – الحصر

عي بصفة) القضايا هذه ملثل سلبية نتائج أي فإن وبالتالي. التابعة شركاتها أو الشركة سيطرة نطاق عن خارج يكون  بشكل مؤسسات عى أو مد   مد 

  ستؤثر( عليها
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج التابعة وشركاتها الشركة أعمال على سلبا
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 اإلضافية واملطالبات والضريبة املحتملة الشرعية الزكاة باستحقاقات املتعلقة املخاطر  2-1-20

 حتى النهائية الزكوية الربوط على وحصلت الزكوي  موقفها الشركة أنهتم. وقد 2019قدمت الشركة إقراراها الزكوي عن السنوات املالية حتى عام 

ومازال الربط الزكوي النهائي لهذه السنوات قيد  ،م2021 بريلأ 30 حتى صالحةم والتي هي 2019عن عام  زكاة شهادة على وحصلت. م2018 عام

  املعلومات من )وملزيد .النشرة هذه تاريخ حتىاملراجعة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل 
ً
االلتزامات املستمرة ( "10-7-2) الفرعي القسم راجع فضال

 (.النشرة هذه من" القانونية املعلومات( "10) القسم من" حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل

م وسداد الفروق الناتجة 2018ديسمبر  31حتى عام  )شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر(ضريبة القيمة املضافة للشركة التابعة وقد تم فحص 

فإن مصلحة الضرائب في جمهورية مصر العربية لم تقم بطلب الفحص الضريبي لباقي ضرائب  عن الفحص. وباستثناء ضريبة القيمة املضافة،

 ضريبة الدمغة.الشركة التابعة. وتشمل هذه الضرائب: ضريبة الدخل، وضريبة املرتبات، وضرائب الخصم واإلضافة، و 

 زكويةتقديراتهم ال ستقبل والدخل للزكاة العامة الهيئة كانت إذا ما الشركة التنبؤ تستطيع وبناًء على ما ذكر أعاله من شرح للوضع الزكوي للشركة، ال

 بدفع ستطالبهاأو  الربوط الزكوية لها، املالية املذكورة أعاله والتي لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى تاريخ هذه النشرة بإصدار السنوات عن

  زكوية فروقات أي
ً
فإنه قد املصرية تم فحص ضرائب الشركة التابعة من ِقبل مصلحة الضرائب . باإلضافة لذلك، في حال األعوام هذه عن مستقبال

  الجهات املعنية قامت ما وإذاعن الفحص.  تضطر الشركة التابعة إلى سداد الفروقات الناتجة
ً
 هذه مثل بدفع الشركة وشركتها التابعة بمطالبة فعال

  الفروقات، فإن ذلك سيؤثر
ً
 املالي وتوقعاتها املستقبلية. ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أرباح على سلبا

 التمويل باتفاقيات املتعلقة املخاطر  2-1-21

 مواعيد في بالتزاماتها الوفاء على التابعة تهاوشرك الشركة قدرة على ضمان يوجد وال التمويل، اتفاقيات من عدد ةالتابع تهاركوش الشركة أبرمت

  يعد مما االستحقاق
ً
 التابعة وشركاتها الشركة ومطالبة التمويل اتفاقيات إنهاء أو إلغاء املقرضة للجهات يحق وبالتالي املبرمة، باالتفاقيات إخالال

؛ املديونية كامل بسداد
ً
  يؤثر مما فورا

ً
 وتنفيذ والتمويل االقتراض على وقدرتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها التابعة وشركاتها الشركة أعمال على سلبا

 .املستقبلية خططها

 التابعة وشركتها الشركة تتمكن وال أخرى  ضمانات املقرضة الجهات تطلب وقد ،ألمر سنداتو برهن عقاري  مضمونة القائمة التمويل اتفاقيات إن

 املترتبة السداد بالتزامات الوفاء من التابعة تهاوشرك الشركة تتمكن لم وإذا االتفاقيات؛ لبنود إخالل حالة في سيجعلهم الذي األمر تقديمها، من

 التعهدات أو االلتزامات من بأي املستقبل في أخلت أو مقابلها، تطلب قد أخرى  ضمانات أي تقديم من تتمكن لم أو التمويل، اتفاقيات بموجب عليهم

 وفي. التابعة تهاوشرك الشركة من املقدمة الضمانات وتحصيل الفور  على الدين سداد املقرضة الجهات تطلب فقد عليها، املترتبة بالديون  الخاصة

 وسيكون . الديون  تلك بسداد للوفاء كافية بديلة تمويل مصادر على الحصول  من ستتمكن التابعة تهاوشرك الشركة بأن ضمان يوجد ال الحالة، هذه

 اتفاقيات حول  املعلومات من وملزيد. )املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها التابعة وشركاتها الشركة أعمال على جوهري  سلبي تأثير العوامل هذه من ألي

 (.النشرة هذه من" القانونية املعلومات( "10) القسم من" والتسهيالت القروض( "10-8-5) الفرعي القسم مراجعة يرجى التمويل

  إليراداتل بالتركز الجغرافي املتعلقة املخاطر  2-1-22

  وتمارس السعودية العربية اململكة في الغربية املنطقة في رئيس ي بشكل أعمالها املجموعة تمارس
ً
 العربية اململكة من أخرى  مناطق في نشاطها أيضا

 حيث الغربية املنطقة من الناتجة اإليرادات في املناطق هذه من الشركة إيرادات وتتركز، واإلمارات العربية املتحدة العربية مصر وجمهورية السعودية

فترة التسعة و  م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما الشركة إيرادات إجمالي من ٪91.8 و ٪89.15و ٪89.77و ٪88.73 نسبته ما شكلت

 املنطقة مبيعات نشاط ومن عام بشكل معينة منطقة من اإليرادات انخفاض حال في فإنه وبالتالي. التوالي على م2020 سبتمبر 30ية في هأشهر املنت

 املعلومات من وملزيد. )واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي الشركة إيرادات على سلبي بشكل يؤثر سوف ذلك فإن خاص، بشكل الغربية

 
ً
 املعلومات( "6) القسم من" الدخل قائمة - العمليات نتائج( "6-6) الفرعي القسم من"  الجغرافية املناطق حسب( "6-6-3) الفرعي القسم راجع فضال

 (.النشرة هذه من" اإلدارة وتحليل ومناقشة املالية

 املتعلقة باالستثمار في شركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت املحدودةاملخاطر  2-1-23

م( عقد شراكة مع شركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت املحدودة لالستحواذ 01/09/2018ه )املوافق 21/12/1439الشركة في تاريخ أبرمت 

( من حصتها مقابل حصة عينية تتمثل في فروع شركة الروشة العاملية للحلويات والحفالت الخارجية والتي تم تقدير قيمتها بمبلغ ٪30على نسبة )

( ريال سعودي تقسط على ثالث سنوات من تاريخ االتفاقية وكما في 33,250,000( ريال سعودي، باإلضافة إلى حصة نقدية تبلغ )47,267,456)

 لتأثر 9,346,577( ريال سعودي. وقد تم تأجيل سداد املبلغ املتبقي والبالغ )23,903,423تاريخ هذه النشرة فقد تم سداد مبلغ )
ً
( ريال سعودي نظرا
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

عن طريق املبالغ . وتنوي الشركة سداد املبلغ املتبقي " على أن يتم السداد عند توفر السيولة19-شركة بظروف جائحة فيروس كورونا "كوفيدال

 الناتجة عن متحصالت الطرح )
ً
. ويمثل إجمالي رصيد " من هذه النشرة(املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام"( 7) القسم راجع فضال

م. وفي حال تراجعت نتائج عمليات شركة الجونة، أو 2020سبتمبر  30( من إجمالي األصول كما في ٪21.65هذا االستثمار في القوائم املالية نسبة )

 على امل في حال لم تتمكن الشركة من
ً
 ركز املالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية.سداد املبلغ املتبقي من العقد، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 املتعلقة باتفاقيات االمتياز "فرانشايز"املخاطر  2-1-24

 قد و و . ايز"من الدول من خالل منح االمتياز التجاري "فرانش وباقيم التوسع في مناطق اململكة 2019اعتمدت الشركة منذ عام 
ّ
عت الشركة عدد ق

وتقوم  تجاري مع عدد من الشركات واملؤسسات داخل وخارج اململكة وذلك كوكالء امتياز تجاري للعالمة التجارية )ريدان(.المتياز اال من عقود 

 بناءالشركة بتعيين أصحاب االمتياز 
ً
. ولم تلتزم على التوسع والقيمة املضافة على معايير تشمل املالءة املالية والخبرة في خدمات املطاعم والقدرة ا

 الصلة ذات اإلفصاح ووثيقة موقعة امتياز اتفاقية كل بتقييدحيث أنها لم تقم  نظام االمتياز التجاري ( من الالئحة التنفيذية ل3الشركة باملادة )

 الناش ئ الضرر  وأ الخسارة عن عويضبالتاالمتياز األمر الذي قد ينتج عنه مطالبة صاحب  ،االتفاقية توقيع تاريخ من يوًما تسعين خالل الوزارة لدى

لم و  وضعها املالية. على يؤثر قد مما كتعويض االمتياز صاحب لىإ مالية مبالغ دفع على الشركة يترتب قد مما .االمتياز اتفاقية نهاءإ  دون  ذلك عن

، االمتياز أصحاب قبل من التجارية عالمتها باستخدام ترخيص اتفاقية بتسجبل تقم لم حيث العالمات التجاريةمن نظام ( 35املادة )تلتزم كذلك ب

. تخدامهاوبالتالي فإن الشركة لن تتمكن من حماية عالمتها التجارية في حال قام صاحب االمتياز املرخص له باستخدام العالمة التجارية بإساءة اس

 راجع القسم الفرع
ً
. هذه النشرة(( "املعلومات القانونية" من 10من القسم ) "االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة( "10-7-1) ي)فضال

ن ذلك إن أي سوء استخدام للعالمة التجارية لشركة ريدان من ِقبل أصحاب االمتياز، أو في حال لم تحافظ فروع االمتياز على جودة منتجاتها، فإ

 على سمعة الشركة وأعمال الشركة ونتائج أعمالها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
ً
 سيؤثر سلبا

 امللكية وحقوق  التجارية العالمات بحماية املتعلقة املخاطر  2-1-25

 ومركزها أعمالها تدعم والتي التجارية، وعالمتها وشعارها اسمها استخدام على أعمالها وتطوير ومنتجاتها خدماتها تسويق في الشركة قدرة تعتمد

  وتمنحها التنافس ي
ً
  تميزا

ً
. ولم تلتزم الشركة باملادة املختصة الجهات لدى التجارية عالمتها بتسجيل الشركة قامت وقد. العمالء بين السوق  في واضحا

 ) ( من نظام العالمات التجارية، حيث أنها لم تقم بتسجيل اتفاقية ترخيص باستخدام عالمتها التجارية من قبل أصحاب االمتياز35)
ً
 راجع فضال

( 10) القسم من" التجارية العالمات( "10-11) والقسم الفرعي "االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة( "10-7-1) الفرعي القسم

 سمعة على التأثير إلى سيؤدي للشركة التجارية للعالمة مشروع غير استخدام أو امللكية بحقوق  إخالل أي إن(. النشرة هذه من" القانونية املعلومات"

 حماية أجل من وذلك اإلجراءات لهذه اإلدرايين موظفيها بعض جهود تركز وأن مكلفة قضائية إجراءات في للدخول  الشركة تضطر وقد الشركة،

 فإن املشابهة، العالمات تتبع أو التسجيل شهادة تجديد عند فعال بشكل التجارية عالمتها حماية في الشركة فشلت إذا ما حال وفي. التجارية عالمتها

  سيؤثر ذلك
ً
  ينعكس مما قيمتها، على سلبا

ً
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على سلبا

 التأمينية بالتغطية املتعلقة املخاطر  2-1-26

ا همالألعالوثائق التأمينية املهمة  يكون لدى الشركة جميع الا، غير أنه قد ها وأصولهمالتحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من وثائق التأمين لتغطية أع

ا الشركة. كما أنه من املمكن أن هيغطي جميع املخاطر التي قد تتعرض ل ال، أو أنه الحاالتا الغطاء التأميني الكافي في كل هيكون لدي الا،أو هوأصول

يوجد أي ضمان  وال. اإلطالقا على هتكون مؤمنة ضد الائر املحتملة، أو قد ا بشكل يغطي الخسهتكون الشركة مؤمنة ضد الفي املستقبل  تقع أحداث

، التأمين الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجاري أن وثائق
ً
 من هذه األحداث أو الظروف أو قال طاإل أو ستظل متاحة على ا

ً
. فإن أيا

 وتوقعاتها املستقبليةعمال وأصول الشكرة وأوضاعها املالية ونتائج أعمالها وقوع حدث غير مؤمن عليه للشركة سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أ

 (.النشرة هذه من" القانونية املعلومات( "10) القسم من" التأمين( "10-12) الفرعي القسم مراجعة يرجى التأمين وثائق حول  املعلومات من وملزيد)

 املرتبطة مع األطراف ذات العالقة املخاطر  2-1-27

مع  والتعامالتوبلغ حجم العقود  املساهمين،شركات شقيقة وكبار متمثلة في  عالقةمع أطراف ذات  االعتياديةا هتتعامل الشركة في سياق أعمال

( 6.3م، و)2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في ( 5.1)، وم2017ديسمبر  31 يمليون ريال سعودي كما ف( 3.1) حوالياألطراف ذات العالقة 

مع التعامالت واالتفافيات وفي حال لم تتم  .م2020سبتمبر  30( مليون ريال سعودي كما في 3.1م، و )2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

 على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها في املستقبل على أسس العالقة ذات  األطراف
ً
تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلبا

 راجع 
ً
( "املعلومات املالية ومناقشة 6) مع أطراف ذات عالقة" من القسم أرصدة( "6-7-6ي )عالقسم الفر املستقبلية. )ملزيد من املعلومات فضال

 وتحليل مجلس اإلدارة" من هذه النشرة(.
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 الغير مع بالعقود املتعلقة املخاطر  2-1-28

 ) الغير مع واالتفاقيات العقود من عدد الشركة أبرمت
ً
 املعلومات( "10) القسم من" ملخص العقود الجوهرية( "10-8) الفرعي القسم راجع فضال

 تخل وقد. التعاقدية بالتزاماتها بالوفاء رغبتها عدم أو معها املتعاقدة الجهات قدرة عدم لخطر الشركة تتعرض وعليه(. النشرة هذه من" القانونية

  ذلك في بما األسباب من سبب ألي بالتزاماتها الشركة معها تتعاقد التي الجهات
ً
 وتصبح عملياتها، تعطل أو املالية مالءتها عدم أو إلفالسها نتيجة

 .الصعبة السوق  ظروف ظل في حّدة أكثر الجهات هذه مع التعامل عن تنشأ التي املخاطر

 االلتزام على معها املتعاقدة األطراف أو الشركة قدرة عدم حال وفي الشركة، تطلعات مستوى  على تكون  سوف األطراف تلك بأن التأكيد يمكن ال كما

  سيؤثر ذلك فإن املنازعات لتلك الشركة وخسارة قضايا، أو مستقبلية منازعات أي وقوع حال في أو العقود، تلك ببنود
ً
 املالي مركزها على سلبا

 .التشغيلية ونتائجها النقدية وتدفقاتها

 السعوديين غير  املوظفين على االعتمادب املتعلقة املخاطر  2-1-29

 الشركة أعمال نتائج على يؤثر قد مما الشركة، في املوظفين إجمالي من( ٪86.4) حوالي النشرة هذه تاريخ في كما السعوديين غير املوظفين نسبة تشكل

 املهارات بنفس عنهم بدالء إيجاد أو السعوديين غير من كوادرها على املحافظة من تتمكن لم إذا سلبي بشكل التشغيلية ونتائجها املالي ووضعها

 إلى باإلضافة. القطاع سعودة نسبة في زيادة عنها نتج االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة ولوائح سياسات في تغير حدث أو املطلوبة والخبرات

 غير موظف كل مقابل الشركة تتحملها التي الحكومية الرسوم ارتفاع إلى يؤدي السعوديين غير املوظفين من مرتفعة نسبة على الشركة اعتماد أن

  يؤثر وبالتالي عام، بشكل الشركة تكاليف في زيادة إلى يؤدي الذي األمر وإقامات، عمل رخص من سعودي
ً
 ونتائج املالي وأدائها أعمالها على سلبا

 .عملياتها

 املخاطر املتعلقة بانقطاع أعمال الشركة 2-1-30

( واإلجراءات االحترازية 19، حيث أن جائحة كورونا )كوفيد وانقطاع أعمالها من عدة أحداث مفاجئة أدت إلى إغالق بعض من فروعهاتأثرت الشركة 

املجمعات التجارية وذلك حتى صدور في الصادرة من الجهات املختصة في اململكة العربية السعودية قد أدت إلى إغالق الشركة لفروعها الواقعة 

 على فرع جبل عمر الواقع في منطقة الحرم في مكة املكرمة، حيث القرار امل
ً
لكي الذي يسمح للمطاعم بالعودة للعمل دون قيود. وأثرت الجائحة أيضا

انخفاض املبيعات. لذلك فقد قررت الشركة بإغالق الفرع بشكل مؤقت لتالفي تحمل الخسائر جراءات الوقائية على العمرة والحج تسبب في أن اإل 

م( فقد تم إغالق فرع األندلس مول في 30/12/2020ه )املوافق 15/05/1442وفي تاريخ  شغيلية، ولم يعد الفرع للعمل كما بتاريخ هذه النشرة.الت

ه 15/05/1442بتاريخ وقد تم إغالق فرع األندلس بالرياض  جدة وذلك لزيادة الخسائر املالية للفرع الناتجة عن االجراءات االحترازية لجائحة كورونا.

 لألعمال الحكومية املقامة في من الفرع خسائر تشغيلية عالية  الشركة بسبب تحمل م(30/12/2020)املوافق 
ً
وذلك النخفاض املبيعات نظرا

ن إجمالي ( م٪4.9والذي تمثل مبيعاته كما في ذلك التاريخ نسبة ) م( تم إغالق فرع األهدل11/10/2020املوافق ه )24/02/1442املنطقة. وفي تاريخ 

 وذلك بناء مبيعات الشركة
ً
من وقف امللك عبدالعزيز للعين العزيزية  م(30/10/2017ه )املوافق 10/02/1439وتاريخ  6472األمر السامي رقم على  ا

 من شارع اإلسكان 
ً
وحتى شارع املحجر تقع والذي ينص على أن جميع األراض ي املقام عليها املحالت التجارية الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية ابتداءا

 راجع القسم الفرعي )) التجارية الوقف، وعليه فإنه يجب إخالء جميع هذه املحالت ضمن حدود
ً
( 3من القسم ) "األعمال انقطاع( "3-10فضال

مبيعات الشركة وأدائها التشغيلي. وفي حال حصل أي انقطاع وقد نتج عن هذه االنقطاعات أثر سلبي على  .("خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"

 عملياتها. ونتائجوالتشغيلي ر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وأدائها املالي فإن ذلك سيؤث في املستقبل غير متوقع في أعمال الشركة

 واألمراض املعدية "19 – كوفيد" كورونا فيروس جائحة بتفش ي املتعلقة املخاطر  2-1-31

  كورونا فيروس باسم يعرف ُمعدي فيروس ي مرض انتشر م2020 العام مطلع مع
ً
 عالمال دول  معظم في باالنتشار بدأ حيث ،"19 – كوفيد" واختصارا

 اتخاذ إلى ودعت ،عاملية جائحة بأنه م2020 مارس 11 بتاريخ العاملية الصحة منظمة صنفته ذلك أثر وعلى السعودية، العربية اململكة ضمنها ومن

 ابهذ صارمة قرارات اتخاذ إلى السعودية العربية اململكة حكومة سارعت وعليه. انتشاره من وللحد الفيروس هذا ملواجهة الالزمة الوقائية اإلجراءات

 واملجمعات للمطارات وإقفال اململكة ومحافظات مدن بعض في الكلي أو الجزئي التجول  حظر فرض الحصر؛ ال املثال سبيل على عنها نتج الشأن

 الذي كالقطاع القطاعات لبعض العمل ساعات عدد وتقليص والصيدليات، الغذائية املواد بيع محال باستثناء داخلها األنشطة وجميع التجارية

 على مقتصر العمل كان الكلي الحظر قرار فرض تم وعندما. الجزئي الحظر فترة ابتداء حين الى العمل ساعات عدد تستمر حيث الشركة فيه تعمل

 .فقط املنزلي التوصيل طلبات
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ً
 يةالسعود العربية اململكة في املختصة الجهات من الصادرة( 19 كوفيد)  الجديد كورونا فيروس على للسيطرة واالحترازية الوقائية لإلجراءات إنفاذا

 املنزلي، التوصيل وخدمة ،التجارية املجمعات خارج باملطاعم الخدمة واقتصار ،التجارية املجمعات إغالق تتضمن والتي م15/03/2020 يوم مساء

ه )املوافق 29/07/1441أعلنت الشركة في موقع تداول في تاريخ  فقد باملطاعم املخصصة الجلسات على بالجلوس للعمالء السماح وعدم

 يلي: ما الشأن هذا فيبأنه قد تم  م(24/03/2020

  التجارية املجمعات داخل تقع التي الشركة مطاعم إغالق -
ً
 .فتحها بإعادة السماح لحين مؤقتا

  املنزلي التوصيل وخدمة ،التجارية املجمعات داخل تقع ال التي الشركة بمطاعم العمل استمرار -
ً
 وضعتها التي واالشتراطات للضوابط وفقا

 .املطاعم تلك داخل بها املوص ى االحترازية الصحية باإلجراءات االستمرار مع السعودية العربية اململكة في املختصة الجهات

  أنه بالذكر الجدير ومن
ً
 يوم من ابتداء أعمالها طبيعة حسب الوقت على قيود دون  أنشطتها ملمارسة بالعودة للمطاعم بالسماح امللكي للقرار وفقا

 ه05/09/144 بتاريخ الشركة أعلنت حيث التجارية، املجمعات في للعمل ريدان مطاعم عادت م،2020 أبريل 29 املوافق ه1441 رمضان 6 األربعاء

 بجميع الشركة تقيد مع م،2020 أبريل 29 املوافق ه1441 رمضان 6 األربعاء يوم من ابتداءً  وذلك العمل عودة عن( م28/04/2020 املوافق)

 (.19 - كوفيد) كورونا فيروس انتشار من للحد اململكة في املتبعة االحترازية اإلجراءات

والعمرة، ولذلك قررت الشركة إغالق وقد تأثرت مبيعات فرع جبل عمر الواقع بمنطقة الحرم في مكة املكرمة بسبب االجراءات االحترازية على الحج 

 راجع القسم الفرعي )الفرع حتى تاريخ هذه النشرة )
ً
  .(( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"3من القسم ) "األعمال انقطاع( "3-10فضال

 لقطاعاتا كافة على كبير بشكل أثرت" 19 – كوفيد" ناو كور  فيروس وباء تفش ي من للحد اململكة حكومة اتخذتها التي االحترازية االجراءات إن

ار اآلث إلنتهاء متوقع تاريخ يوجد ال أنه الغذائية. وبالرغم من توفر لقاح للفيروس، إال ريدان شركة فيه تعمل الذي القطاع ذلك في بما االقتصادية

 وجود تضمن وال الوباء هذا انتشار عن الناجمة الخسائر حجم تقدير يمكنها ال الشركة فإن النشرة هذه تاريخ حتى الوباء هذا السلبية الناتجة عن

  تؤثر قد املستقبل في لذلك تبعات
ً
 .املستقبلية عملياتها ونتائج املالي ومركزها الجديدة ومشاريعها الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

 والقطاع بالسوق  املتعلقة املخاطر  2-2

  للمملكة االقتصادي باألداء املتعلقة املخاطر  2-2-1

 ال املثال سبيل على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد على للشركة املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

 النفط على أساس ي بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ويعتمد. ذلك ونحو الفرد دخل ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عوامل الحصر،

 النفط أسعار في تحدث مواتية غير تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، املحلي الناتج من كبيرة حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية والصناعات

  التأثير شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت وعلى عام بشكل اململكة اقتصاد ونمو خطط على والجوهري  املباشر أثرها لها سيكون 
ً
 على سلبا

  املالي، الشركة أداء
ً
 .الحكومي اإلنفاق بمعدالت وتأثرها اململكة اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 البنية في والخاص الحكومي القطاعين واستثمارات السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى  عوامل عدة على اململكة اقتصاد نمو استمرار يعتمد كما

 الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر وبالتالي االقتصاد على كبير تأثير له سيكون  العوامل هذه من أي في سلبي تغيير أي فإن لذا التحتية،

 .املستقبلية وتوقعاتها املالية ونتائجها

 األوسط الشرق  منطقة في واالقتصادي السياس ي االستقرار  بعدم املتعلقة املخاطر  2-2-2

 االقتصادية الظروف بأن ضمانات يوجد وال. الحاضر الوقت في األمني أو السياس ي االستقرار عدم من األوسط الشرق  منطقة دول  من العديد تعاني

 عهام عالقتهم تجديد على الشركة عمالء قدرة على وبالتالي اململكة اقتصاد على سلبي تأثير لها يكون  لن أخرى  بلدان أي أو البلدان تلك في والسياسية

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على سلبي بشكل سيؤثر الذي األمر جدد، عمالء على الحصول  قدرتها وعدم

 الشركات حوكمة والئحة الشركات بنظام املتعلقة املخاطر  2-2-3

 ،(م11/11/2015 املوافق) ه28/01/1437 بتاريخ الصادر الشركات نظام ألحكام املختلفة ونشاطاتها أعمالها وتسيير إدارتها في الشركة تخضع

( 2016-127-8) رقم القرار بموجب الهيئة مجلس أصدر كما(. م11/04/2018 املوافق) ه25/07/1439 وتاريخ( 79/م) رقم امللكي باملرسوم واملعدل

  الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابط( م17/10/2016 املوافق) ه16/1/1438 وتاريخ
ً
 املساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا

 الهيئة مجلس أصدر ذلك، إلى وباإلضافة. م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-1رقم  الهيئة مجلس بقرار لةواملعد املدرجة
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 رقم الهيئة مجلس بقرار واملعدلة الشركات حوكمة الئحة( م13/2/2017 املوافق) ه16/5/1438 وتاريخ( 8-16-2017) رقم القرار بموجب

 املتعلقة الجديدة املتطلبات بعض الشركات حوكمة والئحة الشركات نظام ويفرض. م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  1-07-2021

 والتي وقواعده أحكامه مخالفة على صرامة أشد عقوبات الشركات نظام فرض كما. بها االلتزام الشركة على يجب والتي الشركات وحوكمة بالتنظيم

 العقوبات هذه مثل إلى التنفيذية إدارتها أو إدارتها مجلس أعضاء أو الشركة تتعرض أن املمكن من فإنه وبالتالي الشركات، جميع على إلزامية تعتبر

 أو إدارة مجلس عضو أو مسؤول أو مدير كل أن على الشركات نظام نصال الحصر، فقد  املثال سبيل على) كالهما أو السجن أو مالية غرامات من

في القوائم املالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه  مضللة أو كاذبة بيانات سجل مصف أو حسابات مراجع

 وبغرامة سنوات 5 عن تزيد ال مدة بالسجن يعاقب فإنه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء املركز املالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم

 . والقواعد األحكام بتلك التزامها عدم حال في( سعودي ريال ماليين خمسة على تزيد ال

 مراجعة يرجى املعلومات من ير ملتزمة ببعض املواد اإللزامية في الئحة حوكة الشركات الصادرة عن الهيئة، )وملزيدغ الشركة بأن اإلشارة وتجدر

 (.النشرة هذه من" القانونية املعلومات( "10) القسم من" متطلبات هيئة السوق املالية االلتزامات املستمرة حسب( "10-7-5) الفرعي القسم

، الشركات حوكمة الئحة في اإللزامية املواد وجميع الشركات نظام مواد بجميع بااللتزام إخفاق الشركة حال في
ً
 بعض أصبحت حال في أو مستقبال

 ،نظامية وغرامات لعقوبات سيعرضها ذلك فإن بها، وااللتزام بتطبيقها الشركة تقم ولم إلزامية، الشركات حوكمة الئحة في االسترشادية املواد كل أو

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  الذي األمر

  جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو /و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر  2-2-4

 املالية السوق  وهيئةهيئة الغذاء والدواء  الحصر ال املثال سبيل على ذلك في بما اململكة، في الحكومية الجهات من عدد إلشراف الشركة تخضع

 البيئة وتشهد. اململكة في والسياسات والتعاميم واللوائح األنظمة في التغييرات ملخاطر التابعة وشركاتها الشركة تخضع بالتالي. وغيرها التجارة ووزارة

 لهذه االلتزام تكاليف وتعتبر. مستمر بشكل وتحسينها تطويرها يتم والتي واللوائح، األنظمة من العديد إصدار اململكة في والتنظيمية التشريعية

 الشركة تكبد إلى سيؤدي ذلك فإن جديدة لوائح أو قوانين إصدار أو الحالية اللوائح أو األنظمة على تغييرات إدخال حالة وفي. مرتفعة األنظمة

 تللعقوبا تخضع قد أو القوانين، هذه اشتراطات وتلبية اللوائح بتلك بااللتزام تتعلق ألغراض متوقعة غير إضافية مالية ملصروفات التابعة وشركاتها

  سيؤثر مما مستمر، بشكل واألنظمة اللوائح لهذه التزامها عدم حال في املختصة اإلشرافية السلطات تفرضها التي والغرامات
ً
 ئجونتا أعمالها على سلبا

 . املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها

 التنافسية بالبيئة املتعلقة املخاطر  2-2-5

 طاقوالن املالي مركزها قوة تشمل التي العوامل من العديد على للشركة التنافس ي الوضع ويعتمد قوية، تنافسية بيئة في التابعة وشركاتها الشركة تعمل

 في األخرى  الشركات مع فّعال بشكل املنافسة على الشركة قدرة باستمرار ضمان يوجد وال الشركة، وسمعة العمالء مع والعالقة ألعمالها الجغرافي

 التابعة وشركاتها الشركة بأن ضمان يوجد وال املالي، أدائها على كبير بشكل التابعة وشركاتها الشركة منافس ي تسعير سياسات تؤثر كما السوق،

  التأثير وبالتالي السوق  في الشركة حصة خفض إلى يؤدي مما الشركات، تلك منافسة على باستمرار قادرة ستكون 
ً
 ونتائجها الشركة أرباح على سلبا

 .املالية

 املضافة القيمة بضريبة املتعلقة املخاطر  2-2-6

 على ٪5 بنسبة مضافة قيمة النظام هذا ويفرض. م2018 يناير 1 بتاريخ النفاذ حيز دخل والذي املضافة القيمة ضريبة نظام بإصدار اململكة قامت

 م،2020 يوليو 1 تاريخ من ابتداءً  وذلك ٪15 إلى ٪5 من املضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة اململكة حكومة قررت وقد والخدمات، املنتجات من عدد

 طبيقت أو انتهاك أي إن. عليها طرأت التي والزيادة املضافة القيمة ضريبة تطبيق عن الناتجة التغييرات مع التكيف الشركة على يتعين ذلك، على وبناءً 

 سيزيد مما بسمعتهم اإلضرار إلى يؤدي أو عقوبات أو لغرامات ُيعرضهم سوف التابعة، شركاتها من أو الشركة إدارة قبل من الضريبة لنظام خاطئ

 
ً
 مما خدماتهم، على الطلب ومستوى  التابعة وشركاتها للشركة التنافس ي الوضع من يقلل أن يمكن ما وهو التشغيلية، واملصاريف التكاليف من أيضا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة على سلبي تأثير له سيكون 

  السعوديين غير  املوظفين توظيف على املطبقة الحكومية بالرسوم املتعلقة املخاطر  2-2-7

  الحكومة أقرت
ً
 رسوم إقرار على اشتملت والتي السعودية، العربية اململكة في العمل لسوق  شاملة إصالحات إلجراء تهدف التي القرارات من عددا

  سعودية جهة لدى يعمل سعودي غير موظف كل مقابل إضافية
ً
 عن كل 400أربعمائة ) وبواقع م،01/01/2018 من اعتبارا

ً
( ريال سعودي شهريا

 عام 600م، تزيد إلى ستمائة )2018موظف غير سعودي عام 
ً
  سعوديال ( ري800م ثم ثمانمائة )2019( ريال سعودي شهريا

ً
 م،2020 عام شهريا
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 غير املوظفين عدد بلغ النشرة هذه تاريخ في كما السعوديين غير موظفيها مقابل الشركة ستدفعها التي الحكومية الرسوم ادةزي إلى سيؤدي الذي األمر

 ) الشركة، في املوظفين إجمالي من (٪86.4) حوالي نسبتهم تشكل والتي موظف( 685) السعوديين
ً
 الفرعي القسم راجع فضال

 وأدائها أعمالها على سلبي بشكل سيؤثر الذي األمر عام، بشكل الشركة تكاليف في زيادة وبالتالي ،(النشرة هذه من" والسعودة املوظفون ( "11-3)

 سعودي، ريال( 4,267,366) السعوديين غير موظفيها عن الشركة دفعتها التي الحكومية الرسوم إجمالي بلغوقد  .عملياتها ونتائج املالي

 .التوالي على م2019و م2018و م2017 ديسمبر 31 في كما سعودي ريال( 7,613,983)و سعودي، ريال( 7,255,339)و

  الحكومة أقرت فقد ذلك إلى باإلضافة
ً
 أصبحت والتي( املرافقين رسوم) السعوديين غير املوظفين ومرافقي لتابعي اإلقامة وتجديد إصدار رسوم أيضا

  نافذة
ً
  م،01/07/2017 من اعتبارا

ً
  سترتفع أنها علما

ً
 لكل تابع في عام 100من مائة ) تدريجيا

ً
( 400م، لتصل إلى أربعمائة )2017( ريال سعودي شهريا

  سعوديريال 
ً
 عائلته عن السعودي غير املوظف سيتحملها التي اإلقامة وتجديد إصدار رسوم في الزيادة فإن وعليه م،2020 عام في تابع لكل شهريا

 ذاوإ أقل، فيها املعيشة تكلفة تكون  أخرى  دول  في للعمل توجهه إلى يؤدي أن شأنه من الذي األمر عليه، املعيشة تكلفة زيادة إلى تؤدي أن املمكن من

 عن التكاليف تلك تحمل إلى يضطرها قد الذي األمر السعوديين، غير موظفيها على املحافظة في صعوبة الشركة فستواجه األمر هذا مثل حدث ما

 الذي األمر السعوديين، غير بموظفيها الخاصة األجور  رفع طريق عن مباشرة غير بطريقة أو مباشر، بشكل منها جزء أو السعوديين غير املوظفين

 .عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على سلبي تأثير له سيكون  وبالتالي الشركة، تكاليف في زيادة إلى سيؤدي

 العمالت صرف أسعار  في بالتقلبات املتعلقة املخاطر  2-2-8

شركة مطاعم " وذلك فيما يتعلق بأعمال الشركة التابعة ،الجنيه املصري  ، ال سيماالسعودي الرياللعمالت غير  الشركة معامالت بعض تخضع

م، 2017ديسمبر  31( كما في ٪5.5( و)٪5.1( و)٪4.0)" حيث تمثل إيرادات الشركة التابعة من إجمالي إيرادات الشركة نسبة ومطابخ ريدان مصر

للتأثر بمخاطر  معرضةفإن الشركة  لذا م.2020( كما في فترة التسعة أشهر املنتهية في سبتمبر ٪4.4م على التوالي، ونسبة )2019م، و2018و

تقوم الشركة بتسجيل احتياطي ترجمة عمالت أجنبية ضمن قائمة ولذلك  السعودي، الريال مقابلاألجنبية  العمالت صرف أسعار في لتقلباتا

 سلبي رأث له سيكون  مما النفقات، في زيادة إلى وقد تؤدي التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبيةاملركز املالي في القوائم املالية املوحدة للشركة. 

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري 

 والطلب العرض في بالتقلبات املتعلقة املخاطر  2-2-9

 للطلب، الحاد الهبوط مع اإلنتاج مستويات تكيف عدم فإن لذلك،. السوق  في والطلب العرض بتقلبات القطاعات، من كغيره الشركة، قطاع يتأثر

 ونتائج الشركة أداء على سيؤثر وبالتالي عام، بشكٍل  القطاع أداء على بدوره سيؤثر والذي لديها، البيع ومستويات الشركات إنتاجية على سيؤثر

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها

 املطروحة املالية باألوراق املتعلقة املخاطر  2-3

 األولوية حقوق  سعر  في املحتمل بالتذبذب املتعلقة املخاطر  2-3-1

  التذبذب هذا يكون  وقد. الشركة سهم على املؤثرة العوامل في التغير بسبب كبيرة لتذبذبات األولوية لحقوق  السوقي السعر يخضع قد
ً
 بسبب كبيرا

  ٪10 في تتمثل والتي) بها املسموح اليومي التذبذب نسبة بين الفرق 
ً
  ارتفاعا

ً
  للحقوق، بالنسبة( السابق لليوم اإلغالق سعر من وهبوطا

ً
 سبةبن مقارنة

 العادل للسعر السوق  ورؤية الشركة أسهم تداول  سعر على الحقوق  تداول  سعر ويعتمد. الشركة ألسهم بالنسبة بها املسموح اليومي التذبذب

  تؤثر أن املمكن من العوامل هذه إن. للحقوق 
ً
 .الحقوق  تداول  سعر على سلبا

 السهم سعر  في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر  2-3-2

  التداول  فترة أثناء للحقوق  السوقي السعر يكون  ال قد
ً
 الشركة سهم سعر يكون  ال قد وكذلك. الطرح بعد الشركة ألسهم السوقي السعر على مؤشرا

 
ً
  التقلبات هذه تنتج وقد. للشركة الحالية األسهم أو بالحقوق  املتعلقة السوق  ظروف عن الناتجة التقلبات بسبب كبير بشكل يتأثر وقد مستقرا

ً
 أيضا

 دخول  املستقبلية، الشركة خطط تنفيذ على القدرة عدم الشركة، أداء ضعف األسهم، سوق  ظروف: الحصر دون  منها العوامل من العديد عن

 بعمليات يتعلق منافسيها من أي أو للشركة إعالن وأي املالية، األوراق لسوق  واملحللين الخبراء تقديرات أو رؤية في التغير للسوق، جدد منافسين

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج

  البيع هذا مثل حدوث باحتمالية اإلعتقاد أو املساهمين قبل من األسهم من كبيرة كميات بيع وسيؤثر
ً
. السوق  في الشركة أسهم سعر على سلبا

  ذلك يؤثر أن دون  السوق  في أسهمهم بيع من املساهمون  يتمكن ال قد ذلك، إلى باإلضافة
ً
 السعر أن يضمن ما هناك ليس. األسهم سعر على سلبا
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 االكتتاب إلغاء يمكن ال فإنه الجديدة، األسهم في املستثمرين اكتتاب بعد األمر هذا حدث وإذا الطرح، سعر من أقل يكون  لن الشركة ألسهم السوقي

  خسائر املستثمرون يتكبد قد وعليه. تعديله أو
ً
 . لذلك نتيجة

ً
 أسهمه بيع من يتمكن سوف املساهم أن يضمن ما هناك ليس تقدم، ما على عالوة

 .الجديدة األسهم في اإلكتتاب بعد عنه يزيد أو الطرح سعر يساوي  بسعر

 األولوية حقوق  بيع أو  ربحية بعدم املتعلقة املخاطر  2-3-3

 عدم إلى ينوه مما األساس من بيعه من التمكن ضمان عدم ذلك، إلى ويضاف. أعلى بسعر به التداول  خالل من السهم ربحية يضمن ما هنالك ليس 

  الشركة، قبل من تعويض استالم أو األولوية حقوق  ملمارسة السوق  في الكافي الطلب يضمن ما وجود
ً
 حقوقه، يبع أو يكتتب لم الذي املستثمر أن علما

 .الطرح بسعر املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصلون  ال قد األسهم، كسور  وأصحاب

 املستقبلية بالبيانات املتعلقة املخاطر  2-3-4

  توقعها يمكن ال للشركة األداء وبيانات املستقبلية النتائج إن
ً
 على الشركة وقدرة نجازاتإ أن إذ. النشرة هذه في املوجودة عن تختلف وقد فعليا

 ماملساه على يجب التي املخاطر إحدى تعتبر والنتائج البيانات دقة عدم إن. تحديدها أو توقعها يمكن ال والتي الفعلية النتائج تحدد من هي التطور 

  األداء وبيانات املستقبلية النتائج اختالف حال في أنه حيث. االستثماري  قراره على تؤثر ال حتى عليها التعرف
ً
  اختالفا

ً
 هذه في مذكور  هو ما عن جوهريا

 .الشركة أسهم في استثماراتهم كل أو جزء املساهمين خسارة إلى سيؤدي ذلك فإن النشرة

 جديدة أسهم إصدار  باحتمال املتعلقة املخاطر  2-3-5

 أسهم إصدار الشركة قررت حال ففي للمساهمين، العادية غير العامة الجمعية موافقة على يعتمد الشركة قبل من جديدة أسهم أي إصدار إن

 حقوقهم بممارسة املساهمون  يقم ولم القرار، هذا على للمساهمين العادية غير العامة الجمعية ووافقت مالها، رأس لزيادة أولوية كحقوق  جديدة

 مما األرباح على والحصول  التصويت حق من ملحقاتها إلى إضافة تناسبي بشكل تنخفص فسو  األسهم ملكية فإن الجديدة، باألسهم باالكتتاب

 .للسهم السوقي السعر على سيؤثر

  الشركة وأسهم األولوية حقوق  على الطلب بانخفاض املتعلقة املخاطر  2-3-6

 مساهم كان سواءً ) األولوية حقوق  حامل لتمكين وذلك التداول، فترة خالل األولوية حقوق  على كاٍف  طلب هناك سيكون  أنه يضمن ما هناك ليس

 سيكون  بأنه ضمان أي هناك ليس أنه كما. اإلطالق على الحقوق  بيع من تمكينه أو منها، ربح وتحقيق األولوية حقوق  بيع من( جديد مستثمر أو مقيد

 عروض بتقديم االستثمارية املؤسسات تقم لم حال وفي. املتبقي الطرح فترة خالل االستثمارية املؤسسات قبل من الشركة أسهم على كاٍف  طلب هناك

 ألصحاب أو باالكتتاب حقهم يمارسوا لم الذين األولوية حقوق  أصحاب على لتوزيعه كافي تعويض هناك يكون  ال قد عالي، بسعر املتبقية لألسهم

 . األسهم كسور 
ً
 حقوق  ممارسة خالل من إما مكتتب عليها حصل التي األسهم على السوق  في كاٍف  طلب وجود من ضمان هناك ليس ذلك على وعالوة

 .املفتوحة السوق  خالل من أو املتبقي الطرح خالل من أو األسهم، لهذه األولوية

  امللكية نسبة بانخفاض املتعلقة املخاطر  2-3-7

 هناك ليس أنه كما. لها التابعة التصويت وحقوق  ملكيتهم تنخفض سوف الجديدة، األسهم في حقهم بكامل األولوية حقوق  أصحاب يكتتب لم إذا

  يتلقاه الذي العائد يكون  بأن التداول، فترة خالل به الخاصة األولوية حقوق  ببيع املقيد األولوية حقوق  حامل رغب حال في ضمان أي
ً
 هلتعويض كافيا

  الشركة مال رأس في ملكيته نسبة انخفاض عن بالكامل
ً
 املساهمين على يوزع تعويض مبلغ هناك يكون  بأن ضمان يوجد ال كما. مالها رأس لزيادة نتيجة

 عروض بتقديم املتبقي الطرح فترة في االستثمارية املؤسسات تقم لم حال في األسهم كسور  ألصحاب أو باالكتتاب حقهم يمارسوا لم الذين املستحقين

 ( وجد إن) التعويض مبلغ يكون  ان أو عالي، بسعر املتبقية لألسهم
ً
 .الشركة مال رأس في امللكية نسبة انخفاض عن للتعويض كافيا

 املناسب الوقت في األولوية حقوق  ممارسة بعدم املتعلقة املخاطر  2-3-8

 الحقوق  مالكي على ويجب(. م2020••/••/ املوافق) ه1442••/••/ في وستنتهي( م2020••/••/ املوافق) ه1442••/••/ في االكتتاب فترة تبدأ

 ن املساهمو  يتمكن لم إذا. االكتتاب فترة انقضاء قبل الالزمة التعليمات جميع التباع املناسبة التدابير اتخاذ يمثلونهم الذين املاليين والوسطاء

 أن ضمان يوجد فال األولوية، حقوق  من يملكونه ما على بناءً  االكتتاب، فترة نهاية بحلول  صحيح بشكل االكتتاب حقوق  ممارسة من املستحقون 

 ألصحاب أو صحيح بشكل االكتتاب ممارسة بإجراءات يقوموا لم ممن أو املشاركين غير املستحقين املساهمين على يوزع تعويض مبلغ هناك يكون 

 .األسهم كسور 
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 األسهم لحاملي أرباح بتوزيع املتعلقة املخاطر  2-3-9

 الرأسمالية واالحتياجات الجيد املالي مركزها على واملحافظة الشركة ربحية بينها من العوامل من عدد على املستقبل في السهم أرباح تعتمد 

 ةربحي انخفاض إلى الشركة مال رأس زيادة تؤدي قد. العامة االقتصادية واألوضاع للشركة املتوفرة االئتمانية والقوة للتوزيع القابلة واحتياطاتها

  األسهم من أكبر عدد على توزع سوف الشركة أرباح أن خلفية على املستقبل في السهم
ً
 على أرباح أية بأن الشركة تضمن ال. مالها رأس لزيادة نتيجة

، توزع سوف األسهم
ً
 األساس ي النظام عليها ينص معينة وشروط لقيود األرباح توزيع يخضع. معينة سنة أي في سيوزع الذي املبلغ تضمن ال كما فعليا

 .للشركة

 األولوية حقوق  في باملضاربة املتعلقة املخاطر  2-3-10

 األولوية حقوق  تداول  لسعر به املسموح اليومي التذبذب نطاق ويفوق . جوهرية خسائر في تتسبب قد ملخاطر األولوية حقوق  في املضاربة تخضع

  ٪10 في يتمثل والذي) السوقي للسعر به املسموح اليومي التذبذب نطاق
ً
  ارتفاعا

ً
 طردية عالقة توجد كما ،(السابق لليوم اإلغالق سعر من وهبوطا

 السعرية بالحدود الحقوق  لتداول ( اليومي التذبذب نطاق أي) اليومية السعرية الحدود ستتأثر وعليه. اإلرشادية الحق وقيمة الشركة سهم سعر بين

 في لالكتتاب الحقوق  هذه ممارسة إما خيارين أمام فسيكون  التداول، فترة نهاية قبل للحقوق  املساهم بيع عدم حال وفي. األسهم لتداول  اليومية

 االنخفاض أو للخسارة املستثمر يخضع أن يمكن الحقوق  ممارسة عدم حال وفي ذلك، ممارسة عدم أو االكتتاب، فترة نهاية قبل الجديدة األسهم

 ةمراجع املستثمرين على يجب وبالتالي. الطرح سعر من أعلى بسعر املتبقي الطرح فترة في األسهم بيع حال في الربح أو االستثمارية، محفظته قيمة في

 يأ استناد من للتأكد وذلك ،فيها املؤثرة العوامل بجميع واإلملام عملها، وطريقة الجديدة واألسهم الحقوق  وتداول  إدراج آلية عن الكاملة التفاصيل

 . )كاملين وإدراك وعي على استثماري  قرار
ً
 .(النشرة هذه في" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( "13) القسم راجع فضال

 الشركة بتعليق تداول وإلغاء إدراج أسهماملخاطر املتعلقة  2-3-11

م 2020ديسمبر  31م بموقعها في تداول عن عدم تمكنها من نشر نتائجها املالية السنوية املوحدة املنتهية في 31/03/2021أعلنت الشركة في تاريخ 

 
ً
 لقواعد اإلدراج املوافق عليها بقوفق املهلة املحددة. ونظرا

ً
يئة رار مجلس هلذلك، فإنه سيتم تطبيق إجراءات تعليق األوراق املالية املدرجة وفقا

صدر من نشر معلوماته 30/01/2019ه )املوافق 24/05/1440 ( بتاريخ2019-10-1السوق املالية رقم )
ُ
م(. والتي تنص على أنه في حال عدم تمكن امل

هلة النظامية. واحدة تلي انتهاء امل لجلسة تداول ملدة املالية بنهاية املهلة املحددة فإن شركة السوق املالية السعودية تقوم بتعليق تداول األوراق املالية 

ن باإلعال  ةوفي حال عدم نشر املعلومات املالية خالل عشرين جلسة تداول التي تلي جلسة التداول املعلقة األولى، تقوم شركة السوق املالية السعودي

دة ستة مل استمر تعليق أسهم تداول األوراق املالية للشركة عن إعادة تعليق األوراق املالية للشركة إلى أن تقوم باإلعالن عن نتائجها املالية. وفي حا

 أشهر من دون أن تأخذ اإلجراءات املناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج الورقة املالية للشركة. 

ن عشركة. ولكن في حال تأخر الشركة في إعالنها وتقوم السوق املالية برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة تلي اإلعالن عن النتائج املالية لل

لذي  األمر ا نتائجها املالية، أو في حال لم تتمكن من نشرها خالل الفترة املذكورة، فإن ذلك سيتسبب في تعليق أسهم الشركة أو إلغاء إدراج أسهمها.

 على ذلك، فقد تقوم هيئة السوق املالية  ياتها.سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مصلحة مساهمي الشركة وعلى سمعة الشركة ونتائج عمل
ً
إضافة

 بإلغاء عملية طرح أسهم حقوق األولوية للشركة وذلك في حال رأت أن الطرح قد ال يكون في مصلحة املساهمين.
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 أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية 3

 الشركة عن نبذة 3-1

في البداية كمؤسسة فردية تحت مسمى "مجموعة السلمي  نشاطها «(شركة ريدان»أو « الشركة»شركة ريدان الغذائية )ويشار إليها فيما بعد ب بدأت

ه )املوافق 12/07/1409( وتاريخ 4030064059عوض هللا أحمد الهميعي السلمي، وتم قيدها في السجل التجاري رقم )للتطوير العقاري" لصاحبها 

تحت مسمى "مطابخ ومطاعم ريدان" مقيدة في  وفرع للمؤسسة. ريال سعودي( 100,000وقد بلغ رأس مالها حينها مائة ألف ) م(19/02/1989

م( 05/05/2008 )املوافق ه29/04/1429وفي تاريخ (. م17/01/1998ه )املوافق 18/09/1418( وتاريخ 4030123324السجل التجاري رقم )

ق( وتاريخ /149وجب القرار الوزاري رقم )بم تحت اسم "شركة مطابخ ومطاعم ريدان" شركة مساهمة سعودية مقفلةتأسست الشركة ك

 للسجل التجاري رقم ) م(05/05/2008)املوافق ه29/04/1429
ً
وذلك  م(15/06/2008ه )املوافق 11/06/1429( وتاريخ 4030180055ووفقا

والذي قد بلغ قدره شركة رأس مال الإلى مطابخ ومطاعم ريدان" "وفرع املؤسسة  "مؤسسة مجموعة السلمي للتطوير العقاري "بعد تحويل أصول 

م( تم إدراج أسهم الشركة في السوق املالية السعودية 26/02/2017 )املوافق ه29/05/1438وفي تاريخ ( ريال سعودي. 100,000,000مائة مليون )

 عودية للسهم الواحد( رياالت س10( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )22,500,000بعدد اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف ) املوازية

)املوافق  ه15/10/1440 وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريختم تغيير اسم الشركة وقد  وتحولت إلى شركة مساهمة سعودية عامة.

ه )املوافق 24/03/1441وفي تاريخ ". شركة ريدان الغذائية"لى إ "شركة مطابخ ومطاعم ريدان"من على تغيير اسم الشركة م( 18/06/2019

 .م( تم انتقال الشركة وإدراج وبدء تداول أسهمها في السوق املالية السعودية الرئيسية21/11/2019

 جدة اململكة العربية السعودية. 21323، 138680 ويقع مقر املركز الرئيس للشركة في مدينة جدة، وعنوانه حي الصفا ص.ب.

( ريال سعودي، مقسم إلى اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف 225,000,000وخمسة وعشرون مليون )ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مئتان 

سهم »بـ  ( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة10( سهم عادي بقيمة إسمية قدرها عشرة )22,500,000)

 «(.األسهم الحالية»بـ  ومجتمعة« حالي

 السلميأو أكثر من أسهم الشركة( هم منصور عوض هللا أحمد  ٪5تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة  وكما في

 .الطرح قبل الشركة أسهم من( ٪13.33) نسبته ما أي سهم،( 3,000,000) ماليين ثالثة يملك والذي

 مالها رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ 3-2

   سم "مجموعة السلمي اي بلمعوض هللا أحمد عايض الهميعي السالسيد/ كمؤسسة فردية يمكلها  نشاطها قبلالغذائية بدأت شركة ريدان

وقد  م(19/02/1989ه )املوافق12/07/1409وتاريخ  4030064059للتطوير العقاري"، مقيدة بالسجل التجاري في مدينة جدة بالرقم 

تحت مسمى "مطابخ ومطاعم ريدان" مقيدة في السجل التجاري  وفرع للمؤسسة. ( ريال سعودي100,000بلغ رأس مالها حينها مائة ألف )

 (.م17/01/1998ه )املوافق 18/09/1418( وتاريخ 4030123324رقم )

  وتاريخ( ق/149) رقم الوزاري  القرار بموجبتأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة ( م15/06/2008 املوافق) ه11/06/1429وبتاريخ 

 " ريدان ومطاعم مطابخ شركة" باسم( م05/05/2008 املوافق) ه29/04/1429
 
 مال رأسوب ،(4030180055) رقم التجاري  للسجل وفقا

( 1000) ألف منها كٍل  قيمة القيمة متساوية عينية حصة( 100,000) آالف مائة إلى مقسم سعودي ريال( 100,000,000) مليون  مائة يبلغ

 .سعودي ريال

  م( وقعت الشركة اتفاقية )بيع وتنازل( لالستحواذ على مؤسسة الروشة للحلويات واملقيدة 01/10/2013ه )املوافق 25/11/1434بتاريخ

اري ، واسمها التجالهميعي السلمي ( صادر من مدينة جدة لصاحبها فهد ناصر عوض هللا4030171113في السجل التجاري بالرقم )

وفروعها وعالماتها التجارية وأصولها من أراض ي ومباني ومستودعات املواد الخام ومصنع الحلويات والسيارات ومخزون وعدد وأدوات وآالت 

( ريال 45,000,000وأجهزة كهربائية وأجهزة حاسب آلي وشمعدان وثالجات وأفران وذلك مقابل مبلغ اجمالي وقدره خمسة وأربعون مليون )

هذا باإلضافة الى التنازل عن خدمات عمالة املؤسسة لصالح شركة ريدان الغذائية بعد موافقتهم الخطية على ذلك. وذلك بعد سعودي، 

 م(.30/07/2013ه )املوافق 22/09/1434موافقة مجلس اإلدارة على االستحواذ في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

 45( بنسبة الشركة مال رأس زيادة على للمساهمين العادية غير العامة الجمعية وافقت( م12/03/2014 املوافق) ه11/05/1435 بتاريخ٪( 

 أسهم عدد زيادة وبالتالي سعودي، ريال( 145,000,000) مليون  وأربعون  وخمسة مائة إلى سعودي ريال( 100,000,000) مليون  مائة من

 القيمة متساوية عادي سهم( 14,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر أربعة إلى عادي سهم( 10,000,000) ماليين عشرة من الشركة
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 مليون  وأربعون  خمسة قيمته والبالغة للشركة املساهمين قرض رسملة طريق عن وذلك سعودية، رياالت( 10) عشرة منها كٍل  قيمة

 .للحلويات العاملية الروشة مؤسسة على لالستحواذ وذلك سعودي ريال( 45,000,000)

 بنسبة الشركة مال رأس زيادة على للمساهمين العادية غير العامة الجمعية وافقت( م09/11/2014 املوافق) ه16/01/1436 بتاريخ 

 ريال( 225,000,000) مليون  وعشرون وخمسة مائتان إلى سعودي ريال( 145,000,000) مليون  وأربعون  وخمسة مائة من (55.17٪)

  وعشرون اثنان إلى عادي سهم( 14,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر أربعة من الشركة أسهم عدد زيادة وبالتالي سعودي،
ً
 مليونا

 من نقدي إيداع طريق عن وذلك سعودية، رياالت( 10) عشرة منها كٍل  قيمة القيمة متساوية عادي سهم( 22,500,000) ألف وخمسمائة

 من سعودي ريال( 13,000,000) مليون  عشر ثالثة مبلغ وتحويل سعودي ريال( 67,000,000) مليون  وستون  سبعة بمبلغ املساهمين

 .املال رأس حساب إلى م31/08/2014 حتى املبقاة األرباح حساب رصيد

 ( 6,750,000) ستة ماليين وسبعمائة وخمسون ألف طرح الشركة إدارة مجلس قرر م( 26/02/2017 ه )املوافق29/05/1438 وبتاريخ

من أسهم رأس مال الشركة والبالغ وقتها  (٪30)األسهم املطروحة وتمثل نسبة والتسجيل واإلدراج في السوق املالية السعودية املوازية  سهم

 مقسم إلى اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف الشركة مال رأس ريال سعودي من (225,000,000مئتان وخمس وعشرون مليون )

 .( رياالت سعودية10اوي القيمة بقيمة عشرة )عادي متس( سهم 22,500,000)

 ركة مطابخ ومطاعم ش"من على تغيير اسم الشركة م( 18/06/2019)املوافق  ه15/10/1440 الجمعية العامة غير العادية بتاريخ وافقت

 ".شركة ريدان الغذائية"لى إ "ريدان

 بعدد الرئيسية السعودية املالية السوق  في أسهمها تداول  وبدء وإدراج الشركة انتقال تم( م21/11/2019 املوافق) ه24/03/1441 وبتاريخ 

 وذلك الواحد، للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية وبقيمة عادي سهم( 22,500,000) ألف وخمسمائة مليون  وعشرون اثنان

 (.تداول ) السعودية املالية السوق شركة  موافقة على الحصول  بعد

 حقوق  أسهم طرح خالل ( من٪50) بنسبة الشركة مال رأس بزيادة اإلدارة مجلس أوص ى( م07/09/2020 املوافق) ه19/01/1442 وبتاريخ 

 النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك سعودي، ريال( 112,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر واثنا مائة بقيمة أولوية

 ألف وخمسمائة مليون  وثالثون  وسبعة ثالثمائة الزيادة بعد الشركة مال رأس ليصبح العادية غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة

 على للمساهمين العادية غير العامة الجمعية وافقت ،(م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ وبتاريخ .سعودي ريال( 337,500,000)

 مليون  وثالثون  وسبعة ثالثمائة إلى سعودي، ريال( 225,000,000) مليون  وعشرون وخمسة مئتان من (٪50) بنسبة الشركة مال رأس زيادة

( 22,500,000) ألف وخمسمائة مليون  وعشرون اثنان من األسهم عدد زيادة وبالتالي سعودي، ريال( 337,500,000) ألف وخمسمائة

 رياالت( 10) عشرة منها كٍل  قيمة القيمة متساوية. عادي سهم( 33,750,000) ألف وخمسون  وسبعمائة مليون  وثالثون  ثالثة إلى عادي سهم

 بقيمة أولوية حقوق  كأسهم جديد عادي سهم( 11,250,000) ألف وخمسون  ومئتان مليون  عشر أحد إصدار طريق عن وذلك سعودية،

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية

 للشركة الرئيسية األنشطة 3-3

 م(.15/06/2008 املوافق) ه11/06/1429 وتاريخ( 4030180055) رقم التجاري  السجل بموجب نشاطها الشركة تمارس 

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة األساس ي نظامها في كما الشركة أنشطة وتتمثل

 .وغربية عربية ووالئم وجبات بيع مطاعم إقامة (1

 .والتموين الحفالت وإقامة املطهية وغير املطهية اإلعاشة خدمات (2

 .وللغير للشركة مطاعم وإنشاء وتملك وتشغيل إدارة (3

 .الالزمة التراخيص على الحصول  بعد الشركة تنشئها التي املصانع وإدارة تشغيل (4

 .واملستودعات العقارات وإنشاء تملك (5

 .والعصيرات كريم واآليس والتمريات والبسكوتات واملعجنات واملكسرات الحلويات في والتجزئة الجملة تجارة (6

 .املواش ي واستيراد وشراء بيع (7

 .تجارية ووكاالت وخدمات والتصدير االستيراد (8

 .متكاملة عامة مقاوالت (9

 .والتشغيل والنظافة الصيانة (10
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 .وجدت إن املختصة الجهات من الالزمة التراخيص على الحصول  وبعد املتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة وتمارس

 وخدمات العربية الوالئم وجبات وتتمثل في إقامة مطاعم بيع .مصر فيالتابعة  وشركتها جدة بمدينة الرئيس مقرها خالل من أنشطتها الشركة تمارس

 .الحفالت و إقامة املطهية وغير املطهية االعاشة

( فرع في الرياض، 1و )( فرع في املدينة املنورة، 1( فروع في مكة املكرمة، و )5فرع في مدينة جدة، و ) (17)عم الشركة داخل اململكة وقد بلغت فروع مطا

م التوسع في باقي مناطق اململكة 2019وتقوم الشركة بإدارة فروعها التي تقع في املنطقة الغربية، بينما اعتمدت الشركة منذ عام  الدمام. ( فرع في1و )

( فروع 11ركة عقود امتياز تجاري إلنشاء )، وكما في تاريخ هذه النشرة، فقد وقعت الشوغيرها من الدول من خالل منح االمتياز التجاري "فرانشايز"

 من(" فرانشايز) التجاري  عقود االمتياز( "10-8-3) الفرعي القسم مراجعة يرجى عقود االمتياز التجاري  املعلومات من وملزيد)داخل وخارج اململكة 

  (.النشرة هذه من" القانونية املعلومات( "10) القسم

إنتاج اللحوم املبردة في جدة لغرض دعم أعمال الشركة من خالل " للمنتجات الغذائية شركة مطابخ ومطاعم ريدانمصنع "الشركة  وقد أنشأت

 .توريد املنتجات النصف مصنعة لفروع االمتياز التجاري منتجات الخبز، وباإلضافة إلى صناعة واملجمدة وصناعة الوجبات املجهزة مع الخضروات و 

 الشركة رؤية 3-4

وتلبية  وذلك لتحقيق ثقة العمالء العاملية باألسالي أحدث وفق العربية األطعمة تقديمأن تكون الشركة رائدة في السوق املحلي واإلقليمي في مجال 

 ها.رجرغباتهم، والتميز في توفير أعلى مستويات الجودة والنعوية والخدمة والضيافة وذلك من خالل التوسع واالنتشار بجميع مناطق اململكة وخا

 الشركة رسالة 3-5

 .العمالء رغبات تلبية على الحرص مع املقدمة والخدمات املنتجات كافة في التميز

 الشركة استراتيجية 3-6

  استحداث وجبات يمكن تحضيرها في وقت أقصر لتلبية احتياجات السوق. 

  افتتاح فروع يسهل الوصول إليها في مواقع مالئمة وداخل مراكز التسوق. 

 تحسين التصميمات الداخلية للفروع عن طريق استحداث ديكورات أكثر عصرية لجذب العمالء. 

 ة في الوجبات املقدمةتوضيح القيمة الغذائي. 

  
ً
 وخارجيا

ً
 .تقوية مركزها التنافس ي عبر الترويج لالسم والعالمة التجارية للشركة محليا

 االستمرار في تحسين العمليات التشغيلية. 

 إبرام اتفاقيات استراتيجية مع موردي الشركة األساسيين مع تنويع مصادر جلب احتياجات الشركة التشغيلية. 

  بشرية سعودية مؤهله تدعم خطة استراتيجية الشركة في النمو والتوسعاستقطاب موارد. 

 اعتماد الهوية الجديدة للشركة. 

 للشركة التنافسية وامليزات القوة نواحي 3-7

 العمل مجال في كبيرة خبرة لديها. 

 للشركة املميز واالداء املالية القوة. 

 وتطويرها الكفاءات على املحافظة على املقدرة. 

 العمل مجال في كبيرة خبرة ذي و متخصص فريق الشركة تمتلك. 

 اعمالها لتنشيط مؤهلة كوادر استقطاب على القدره. 
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 التابعة الشركات 3-8

 وتمثل إيرادات الشركة التابعة من إجمالي إيرادات الشركة .طاعم ريدان مصرممطابخ و وهي شركة لدى شركة ريدان الغذائية شركة تابعة واحدة 

( كما في فترة التسعة أشهر املنتهية في ٪4.4م على التوالي، ونسبة )2019م، و2018م، و2017ديسمبر  31 ( كما في٪5.5( و)٪5.1( و)٪4.0نسبة )

 ملزيد من املعلومات حول الشركة التابعة، . )أدناه التالي الجدول  في موضحة م.2020سبتمبر 
ً
" التابعة الشركات( "7-10) الفرعي القسم راجع فضال

( "عوامل 6من القسم ) "العمالت صرف أسعار في بالتقلبات املتعلقة املخاطر( "2-2-8)القسم الفرعي و  "انونيةالق املعلومات( "10) القسم من

 هذه من ( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة"6من القسم ) "املالية للشركة التابعةتحليل املعلومات ( "6-6-1) الفرعي والقسم املخاطر"

 (.النشرة
 

 (: الشركات التابعة1الجدول رقم )

 اسم الشركة
 رأس املال

 (جنيه مصري )
 مكان التأسيس

 الرئيس للعملياتاملكان 
 نشاطها

نسبة 

 املدينة الدولة امللكية

 50,000 مصر ريدانمطابخ ومطاعم شركة 
 مصر جمهورية

 العربية

 العربية اململكة

 السعودية
 جدة

 وتشغيل إقامة

 لبيع الثابتة املطاعم

 الوجبات وتقديم

 واالستثمار الجاهزة

 العقاري 

99٪ 

 املصدر: الشركة

 بهاالشركات املستثمر  3-9

 :املستثمر بهاالزميلة يوضح الجدول التالي الشركات 

 املستثمر بها الشركات(: 2الجدول رقم )

 اسم الشركة
 رأس املال

 )ريال سعودي(
 مكان التأسيس

 املكان الرئيس للعمليات
 نشاطها

نسبة 

 املدينة الدولة امللكية

 للحلويات املتميزة الجونة شركة

 املحدودة والحفالت
60,000 

 العربية اململكة

 جدة – السعودية

 العربية اململكة

  السعودية
 جدة

 خارجية حفالت إقامة

 الوجبات وتقديم للغير

 وخدمات الغذائية

 املطهية االعاشة

 مطهية والغير

30٪ 

 املصدر: الشركة

 األعمال انقطاع 3-10

 على اإلجراءات الوقائية واالحترازية للسيطرة على فيروس كوروناقد قامت الشركة بإغالق فروعها التي تقع 
ً
 داخل املجمعات التجارية، وذلك بناءا

. وذلك حتى صدور القرار امللكي الذي يسمح للمطاعم م15/03/2020( الصادرة من الجهات املختصة في اململكة العربية السعودية بتاريخ 19)كوفيد 

 من تاريخ بالعودة ملمارسة أنشطتها دون ق
ً
  .م مع التقيد باإلجراءات االحترازية2020أبريل  29ه املوافق 1441رمضان  6يود ابتداءا

 لتأثر مبيعات فرع جبل عمر الواقع في منطقة الحرم في مكة املكرمة بسبب اإل 
ً
بشكل الفرع تم إغالق فقد على الحج والعمرة جراءات االحترازية ونظرا

م( فقد تم إغالق فرع األندلس مول في جدة 30/12/2020ه )املوافق 15/05/1442وفي تاريخ . تاريخ هذه النشرة حتىمغلق  وما زال الفرعمؤقت 

 وذلك لزيادة الخسائر املالية للفرع الناتجة عن االجراءات االحترازية لجائحة كورونا.

ض بشكل كامل بسبب تحمل خسائر تشغيلية الناتجة عن قد تم إغالق فرع األندلس في الريا م(30/12/2020ه )املوافق 15/05/1442وفي تاريخ 

وذلك بناء على  هدلم( تم إغالق فرع األ 11/10/2020ه )املوافق 24/20/1442أعمال حكومية في املنطقة والتي أثرت على مبيعات الفرع. وفي تاريخ 

 جميع أن على ينص والذيدالعزيز للعين العزيزية قف امللك عبمن و ( م30/10/2017 املوافق) ه10/02/1439 وتاريخ 6472 رقم السامي األمر

  الوزيرية حي نطاق ضمن الواقعة التجارية املحالت عليها املقام األراض ي
ً
 وعليه الوقف، حدود ضمن تقع املحجر شارع وحتى اإلسكان شارع من ابتداءا

 .التجارية املحالت هذه جميع إخالء يجب فإنه
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( 
ً
 فيروس جائحة بتفش ي املتعلقة املخاطر( "2-1-31) الفرعي القسمو  "املخاطر املتعلقة بانقطاع أعمال الشركة( "2-1-30القسم الفرعي ) راجع فضال

 عوامل املخاطرة"(.( "2) القسم من" واألمراض املعدية "19 – كوفيد" كورونا

  أثر قد يكون  أو يؤثر أن يمكن التابعة تهاشرك من شركة أي أو الشركة أعمال في انقطاع أّي  هناك يكن لمباستثناء ما تم ذكره أعالن، فإنه 
ً
 تأثيرا

 
ً
 ( 12)ال خالل املالي الوضع في ملحوظا

ً
 .األخيرة شهرا

 والسعودة املوظفون  3-11

 لبرنامج نطاقات  ( موظف غير سعودي.685( موظفين سعوديين و)108( موظف منهم )793بلغ عدد موظفي الشركة ) النشرة، هذه تاريخ في كما
ً
وفقا

 .ر(، ومصنفة ضمن النطاق األخض٪13.6الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة التوطين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي )
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 الهيكل التنظيمي للشركة 4

 التنظيمي الهيكل 4-1

 :يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة

 للشركة التنظيمي الهيكل(: 1) رقم الشكل

 
 املصدر: الشركة
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 مجلس اإلدارة 4-2

 :الشركة إدارة مجلس أعضاء التالي الجدول  يوضح

 الشركة إدارة مجلس أعضاء(: 3الجدول رقم )

 أعضاء مجلس اإلدارة
عّين الشركة إدارة مجلس

ُ
افق) ه16/08/1440 بتاريخ امل  ( *م21/04/2019 املو

 العمر الجنسية صفة العضوية املنصب االسم

 األسهم اململوكة

 غير مباشر مباشر

 النسبة العدد النسبة العدد

 **عوض هللا أحمد عايض السلمي
 رئيس

 اإلدارة مجلس

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 - - ٪1.78 400,000 78 سعودي

 **أحمد السلمي ناصر عوض هللا
 نائب رئيس

 مجلس اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 - - ٪4.84 1,090,000 58 سعودي

 **منصور عوض هللا أحمد السلمي
 عضو مجلس اإلدارة

 والعضو املنتدب

غير مستقل 

 تنفيذي
 - - ٪13.33 3,000,000 56 سعودي

 مشعل عوض هللا أحمد السلمي
 عضو

 اإلدارة مجلس

 غير مستقل

 تنفيذيغير 
 - - ٪3.44 775,000 53 سعودي

 خالد عوض هللا أحمد السلمي
 عضو

 اإلدارة مجلس

 غير مستقل

 غير تنفيذي
 - - ٪1.11 250,001 39 سعودي

 حسن شاكر صالح الصحفي
 عضو

 اإلدارة مجلس

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 58 سعودي

 الرؤوف الصادق البكر القايديعبد
 عضو

 اإلدارة مجلس

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 69 سعودي

  سعود سعيد عقل العجيفي
 عضو

 اإلدارة مجلس

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 53 سعودي

 الشركة: املصدر

 الحالية للدورة أعاله املذكورين اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على( م21/04/2019 املوافق) ه16/08/1440 بتاريخ املنعقد اجتماعها في للشركة العادية العامة الجمعية وافقت *

 (.م20/04/2022 املوافق) ه19/09/1443 تاريخ في تنتهي سنوات ثالث وملدة( م21/04/2019 املوافق) ه16/08/1440 تاريخ من بدأت والتي

  السلمي عايض أحمد هللا عوض /السيد تعيين( م24/04/2019 املوافق) ه19/08/1440 بتاريخ املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس قرر  **
ً
 وتعيين اإلدارة، ملجلس رئيسا

  السلمي أحمد هللا عوض ناصر /السيد
ً
 .للشركة منتدب كعضو السلمي أحمد هللا عوض منصور  /السيد وتعيين اإلدارة، مجلس لرئيس نائبا

 في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدا الئحة*وفق ***
ً
رة اليومية لها أو حوكمة الشركات، يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة "العضو التنفيذي" عندما يكون عضوا

 منها لقاء ذلك. 
ً
 يتقاض ى راتبا

  إلدارة الشر 
ً
 منها عدا مكافأة العضوية عن املجلس واللجان. بالنسبة "للعضو غير التنفيذي" فهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

ً
 كة أو ال يتقاض ى راتبا

 الستقالل املنصوص عليها بالنسبة للعضو املستقل: فهو عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض ا

 فيما يلي: 

 أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها او له صلة قرابة  .أ
ً
مع من أن يكون مالكا

 يملك هذه النسبة. 

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخر  .ب
ً
 ى من مجموعتها.أن يكون ممثال

 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. .ج

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. .د

 شركة أخرى من مجموعتها. أن تكون له صلة قرابة حتى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في .ه

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من مستشاري الشركة.  .و

 أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها. .ز

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعأأن يعمل  .ح
ً
تها، كاملحاسبين القانونيين و كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين.
ً
 وكبار املوردين، أو أن يكون مالكا
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 عمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.و غير مباشرة في األ أن تكون له مصلحة مباشرة أ .ط

 ٪50و أ( ريال سعودي 200,000اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن مائتين ألف ) أن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس .ي

 يهما أقل. أو أي من لجانه أمن مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة 

 .و منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركةأأن يكون قد أمض ى ما يزيد على تسع سنوات متصلة  .ك

 فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. أحدن يتجر في أو أنه منافسة الشركة أفي عمل من ش ن يشتركأ .ل

 م.يقر أعضاء مجلس اإلدارة املالكين ألسهم الشركة والواردة أسماهم أعاله باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية وفق الحقوق الخاصة بكّل منه 

 

 لجان الشركة 4-3

 :لجنة لكل الحاليين واألعضاء ومسؤولياتها الشركة للجان وصف يلي فيما

 لجنة املراجعة 4-3-1

 املراجعة لجنة تشكيل على( م21/04/2019 املوافق) ه16/08/1440 بتاريخ املنعقد اجتماعها في للشركة العادية غير العامة الجمعية وافقت

 سنوات ثالث وملدة (م21/04/2019 املوافق) ه16/08/1440 تاريخ من بدأت والتي الحالية للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد

 :املراجعة لجنة أعضاء التالي الجدول  ويوضح. (م20/04/2022 املوافق) ه19/09/1443 تاريخ في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية تنتهي

 املراجعة لجنة أعضاء(: 4الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس سعود سعيد عقل العجيفي

 عضو زاهر فضل السيد حميدة الدابي

 عضو عمر رابح ستر السلمي

 الشركة: املصدر

 ةبصف اللجنة امهم وتشمل ا،هفي الداخلية الرقابة وأنظمةاملالية  التقارير والقوائم ةهونزا سالمة من والتحقق الشركة أعمال راقبةبم اللجنة تختص

 :ما يلي خاصة

 ومسؤوليات لجنة املراجعة مهام

 :مراجع الحسابات (1

  تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة لتعيين مراجعين خارجيين وفصلهم وتحديد مكافآتهم وتقييم أدائهم بعد التأكد من استقالليتهم

 .ومراجعة نطاق عملهم وشروط عقودهم

 األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة التحقق من استقاللية املراجع الخارجى وموضوعتيه ونزاهته وفعاليته، مع. 

 يها للشركة وأنشطتها والتأكد من أنها ال تقدم أي أعمال فنية أو إدارية تتجاوز نطاق عملها وتقدم رأ يمراجعة خطة املراجع الخارج

 .بشأنها

  تقديم املوافقة على أية خدمات غير متعلقة باملراجعة يقدمها املراجعون الخارجيون. 

 لرد على استفسارات املراجع الخارجي للشركةا. 

 مراجعة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وتعليقاته على البيانات املالية ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها. 

 صل في حال نشوء نزاع بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة أو إذا رفض مجلس اإلدارة رفع توصيات اللجنة إلى تعيين أو ف

مدقق الحسابات الخارجي للشركة أو تحديد مكافآتها أو تقييم أدائها أو تعيين مدقق داخلي، يجب أن يتضمن تقرير املجلس توصيات 

 .اللجنة ومبرا رتها، وأسباب عدم اتباع هذه التوصيات
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 :التقارير املالية (2

 نزاهتها لضمان بشأنها وتوصياتها رأيها وتقديم اإلدارة مجلس على عرضها قبل للشركة والسنوية األولية املالية القوائم تحليل 

 .وشفافيتها

 مفهومةو  ومتوازنة عادلة للشركة املالية والبيانات اإلدارة مجلس تقرير كان إذا ما حول  اإلدارة مجلس طلب على بناء الفني رأيها إبداء 

 .واالستراتيجية عملها ونموذج وأدائها للشركة املالي املركز بتقييم واملستثمرين للمساهمين تسمح معلومات على وتحتوي 

 املالية التقارير في مألوفة غير أو مهمة قضايا أي تحليل. 

 جيالخار  املراجع أو الداخلية املراجعة مسؤول أو مهامه يتولى شخص أي أو للشركة املالي املدير يثيرها قضايا أي في بدقة التحقيق 

 .للشركة

 املالية التقارير في الواردة الهامة باملسائل يتعلق فيما املحاسبية التقديرات دراسة. 

 بشأنها اإلدارة مجلس إلى وتوصياتها رأيها وتقديم الشركة قبل من املتبعة املحاسبية السياسات دراسة. 
 

 :الداخلي التدقيق (3

 املخاطر إدارة ونظام للشركة واملالية الداخلية الرقابة أنظمة ومراجعة فحص. 

 الخطة على الرئيسية التغيرات وكافة الداخلي التدقيق خطة واعتماد مراجعة. 

 التقارير هذه في الواردة باملالحظات يتعلق فيما التصحيحية التدابير تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير تحليل. 

 اءأد في وفاعليتها الالزمة املوارد توافر لضمان وجدت، إن بالشركة، الداخلي التدقيق ادارة الداخلي املراجع وأنشطة أداء مراقبة 

 اكهن كانت إذا ما حول  اإلدارة مجلس إلى توصية اللجنة تقدم داخلي، مدقق الشركة لدى يكن لم إذا. بها املنوطة والواجبات األنشطة

 .داخلي مدقق لتعيين حاجة

 مكافآته واقتراح الداخلي املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة رئيس تعيين بشأن اإلدارة مجلس إلى توصية تقديم. 

 إلى ياوادار  اللجنة إلى التقارير بإرسال الداخلية املراجعة إدارة تقوم. التنفيذية اإلدارة عن مستقل الداخلي املراجع أن من التأكد 

 .التنفيذي الرئيس
 

 :االلتزام ضمان (4

 بشأنها الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة. 

 العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق.  

 املجلس إلى ذلك حيال مرئياتها وتقديم العالقة، ذوي  األطراف مع الشركة تجريها أن املقترح والتعامالت العقود مراجعة. 

 اتخاذها يتعين التي باإلجراءات توصياتها وابداء املجلس، إلى بشأنها إجراء اتخاذ ضرورة ترى  مسائل من تراه ما رفع. 
 

 املعلومات بتقنية املتعلقة الرقابية األنظمة (5

 يلي ما الداخلي التدقيق وممثل الحسابات ومراجع اإلدارة مع وتراجع االعتبار بعين تأخذ أن اللجنة على:  

 .املعلومات تقنية وأمن رقابة أنظمة في الضعف نقاط أو فعالية -

 عليها، والرد املالحظات هذه على اإلدارة ردود مع الداخلي التدقيق وممثل الحسابات مراجع قبل من الهامة والتوصيات املالحظات -

 املخاطر ذلك في بما الداخلية، الرقابة ضوابط في الضعف نقاط لتصحيح الهادفة التوصيات لتنفيذ الزمني الجدول  ذلك في بما

 .عليها الرقابية واإلجراءات الجوهرية

 .املعلومات تكنولوجيا من وغيرها املعلومات إدارة نظم كفاءة ومدى الحالي الوضع -

 الرئيسية الرقابية للضوابط الكاملة التغطية لضمان املراجعة أعمال تنسيق الحسابات ومراجع الداخلي التدقيق ممثل مع اللجنة على 

 .املعلومات تقنية في املخاطر وجوانب
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 :الشركة في املخاطر  إدارة من التحقق (6

 املخاطر إدارة في دورها لتحقيق التالية املسؤوليات لديها اللجنة: 

 املخاطر تحديد  

 .الشركة تواجه التي املخاطر وادارة بتحديد الخاصة واملسؤوليات والعمليات الهياكل وكفاية وجود من التأكد -

 .الشركة في باملخاطر الوعي لتعزيز العليا اإلدارة تشجيع  -

  ربع مراجعتها تتم الرئيسية املخاطر أن من التأكد -
ً
 الرئيسية املخاطر ملخص عن تقرير تقديم يتم أن يجب كما ، سنويا

 .سنوي  ربع بشكل املجلس إلى الرقابية واالنحرافات -

 الحصول  في الحق للمجلس ويكون ( املجلس رئيس إلى الفور  على الصالحيات مصفوفة في تجاوزات أي عن اإلبالغ  -

 .) الداخلي املدقق من الكاملة التقارير على -

 املخاطر واجراءات سياسات 

 ملتطلب تمتثل والتي واجراءات سياسات من بها يرتبط وما املخاطر إلدارة حديثة استراتيجية لديها الشركة أن من التأكد -

 .املهنة وسلوكيات وقواعد الصلة ذات والقوانين اللوائح

 .اإلدارة وضعتها التي للشركة املخاطر إدارة باستراتيجية للمجلس التوصية -

 .الصلة ذات والسياسات املخاطر إدارة استراتيجية تطبيق على واإلشراف الترويج -

 .املخاطر إدارة واجراءات لسياسات املستمرة التشغيلية الفعالية من التأكد -

 للشبهات أو للشك مثيرة مسائل أية اتجاه رودهم ا ت شكوك أي عن ي سر  بشكل اإلبالغ من الشركة موظفي تمكن نظم وضع -

 تحقيقات بإجراء تسمح مناسبة آليات وجود وضمان. أخرى  مسألة أية أو الداخلية الرقابة إجراءات أو املالية التقارير في

 من ضرر  أو سلبي فعل رد أي من والحماية السرية ومنحه للموظف ضمان وتقديم القضايا، هذه حول  ومستقلة نزيهة

 .العتمادها املجلس رئيس على القواعد تلك اقتراح يتم وأن به، يلحق أن املمكن

 منها بمبادرة اللجنة تنفذها التي أو املجلس يقرها التي الداخلية الرقابة قضايا في األساسية التحقيقات نتائج استعراض -

 .املجلس وبموافقة

 اإلجراءات أن من والتأكد االمتثال عدم/  باالنتهاك املتعلقة والشكاوى  للحوادث سنوية النصف التقارير استالم  -

 .كافية والشكاوى  الحوادث لتلك املتخذة التصحيحية

 الداخلي التدقيق بها قامت التي املراجعات أو هامة لحادثة التالية املراجعة في تحديده تم ضروري  إجراء أي واعتماد مراعاة -

 .الخارجية املراجعة أو

 تضارب وسياسة الداخلية واإلجراءات واألنظمة بالقوانين االلتزام لضمان املوضوعة األنظمة وحالة عمل نطاق مراجعة -

 .األخرى  والجهات الداخلي التدقيق من الواردة التقارير استعراض خالل من املهنة وأخالقيات املصالح
 

 

 أخرى: مسؤوليات (7

 في املصلحة أصحاب قبل من املرفوع الخالف أو القضية أو الشكوى  لحل به التوصية تم أو تنفيذه تم التصحيحي اإلجراء أن من التأكد 

 .مناسب بشكل الشركة

 واملوظفين واملسؤولين املجلس ألعضاء املهنة وسلوكيات أخالقيات لقواعد االمتثال ملراقبة الشركة أسسته الذي البرنامج مراجعة. 

 واملراجعة الداخلي التدقيق عمليات تنفيذ عن املسؤولين املوظفين مع للشركة والتشغيلية املالية الداخلية الرقابة كفاية مراجعة 

 .بالنتائج املجلس وابالغ الخارجية

 العالقة ذات األطراف معامالت جميع مراجعة. 

 املجلس ومساعدة التنفيذيين املديرين أو املجلس ألعضاء املهنة وسلوكيات أخالقيات قواعد في تنازل  أو تغيير بأي والتوصية املراجعة 

 القواعد لهذه انتهاك بأي والتبليغ املهنة وسلوكيات أخالقيات لقواعد تنفيذي مدير أو باملجلس عضو كل امتثال تحديد في سنويا

 املديرين أو املجلس ألعضاء السلوكيات قواعد في تنازالت بأي اعتماده، أجل من للمجلس، التوصية اللجنة على وينبغي. للمجلس

 .للمساهمين فوري بشكل التنازالت هذه من أي عن يفصح املجلس أن من التأكد عليها وينبغي التنفيذيين،

 عليها واإلشراف الحاجة حسب خاصة تحقيقات بإجراء القيام. 
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 مع عالقة تربطهم كانت الذين الحسابات مراجع من السابقين املوظفين أو املوظفين توظيف في الشركة سياسة تطبيق ومراقبة تأسيس 

 .الشركة

 قضية أي يخص فيما معهم املتعاقد الحسابات مراجع بخالف مستقلين مراجعين من ثان رأي على للحصول  االدارة من قرار أي مراجعة 

 .مهمة محاسبية

 معقولة زمنية فترة خالل الداخليين املدققين لتوصيات سريعا تستجيب الشركة إدارة أن من التأكد. 

 أو ضروريا املجلس أو اللجنة تراه ما حسب الحاكم والقانون  الشركة ولوائح الالئحة هذه مع منسجمة أخرى  أنشطة أي أداء  
ً
 .مالئما

 تعتبرها والتي الالئحة لهذه تحسينات بأي للمجلس والتوصية دوريا الالئحة هذه كفاية مدى تقييم وإعادة مراجعة اللجنة على يجب 

 .مناسبة تراها التي بالطريقة واملراجعات التقييمات هذه مثل بإجراء تقوم أن اللجنة على وينبغي قيمة، أو ضرورية اللجنة

 جدوال تشمل سنوية عمل خطة األقل على شهور  بثالث مالية سنة كل بداية قبل اللجنة تعد  
ً
 لألعمال ووصف اللجنة الجتماعات زمنيا

 .القادم العام خالل بها ستقوم التي

 بشأن التدابير على واالتفاق فعال بشكل تعمل كانت إذا ما لتحديد السنة في واحدة مرة األقل على أدائهاواستعراض  مناقشة اللجنة على 

 .املجلس إلى اللجنة أداء عن تقرير رفع ويجب كفاءتها، وزيادة تحسين فيها يمكن التي الكيفية

 بمهامها للقيام للجنة الضرورية العادية اإلدارية املصروفات لدفع تحتاجه الذي التمويل وتقدر اللجنة توص ي. 

 ملجلسوا الحساباتومراجع  الداخلي التدقيق بين مفتوحة اتصال وسيلة توفير. 

 قتطبي من التحقق اللجنة وعلى. بسرية غيرها أو املالية التقارير في تجاوز  أي بشأن ملحوظاتهم تقديم الشركة في للعاملين تتيح آلية وضع 

 .مناسبة متابعةإجراءات  وتبني التجاوز  أو الخطأ حجم مع يتناسب مستقل تحقيقبإجراء  اآللية هذه

 

 ومسؤولياتهمواملكافآت لجنة الترشيحات  4-3-2

 وتحديد واملكافآت الترشيحات لجنة تشكيل بإعادة( م20/07/2020 املوافق) ه29/11/1441 ريخابت املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس قرر 

 لدورة مجلس اإلدارة الحاليةالحالية للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها
ً
 املوافق) ه16/08/1440 تاريخ من بدأت والتي . وذلك استكماال

 الترشيحات لجنة أعضاء يلي ما وفي ،(م20/04/2022 املوافق) ه19/09/1443 تاريخ في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية تنتهي( م21/04/2019

 :واملكافآت

 واملكافآت الترشيحات لجنة أعضاء(: 5الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس العجيفي عقل سعود سعيد

 عضو خالد عوض هللا السلمي

 عضو جمال ناصر أحمد عبدالكريم

 الشركة: املصدر

 واملكافآت الترشيحاتمهام ومسؤوليات لجنة 

 بالترشيحات املتعلقة املهام (1

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس لعضوية واضحة ومعايير سياسات اقتراح. 

 يشمل ال الترشيح أن مراعاة مع املعتمدة، واملعايير للسياسات وفقا أعضائه ترشيح إعادة أو لترشيح اإلدارة مجلس إلى توصيات تقديم 

 .أخالقي خداع أو شرف على تنطوي  بجريمة مدان شخص أي

 التنفيذية اإلدارة ومناصب اإلدارة مجلس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد. 

 املجلس ألنشطة العضو يخصصه الذي الوقت مقدار تحديد. 

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء قبل من املطلوبة والخبرات املهارات مراجعة  
ً
 .سنويا

 الهيكل هذا على تطرأ قد التي التغيرات بشأن التوصيات وتقديم التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس هيكل مراجعة. 

 اإلدارة مجلس عضو عمل إذا املصالح في تضارب أي وجود وعدم املستقلين اإلدارة مجلس أعضاء استقاللية ضمان  
ً
 في كعضو أيضا

 .أخرى  شركة إدارة مجلس
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 العليا التنفيذية واإلدارة واملستقلين التنفيذيين وغير التنفيذيين للمديرين وظيفية توصيفات تقديم. 

 التنفيذي املدير أو املجلس عضو منصب أصبح إذا اتباعها الواجب اإلجراءات وضع  
ً
 .شاغرا

 الشركة مصالح تخدم عالجية بحلول  والتوصية اإلدارة مجلس في والضعف القوة نقاط تحديد. 

 التنفيذية واإلدارة الشركة ولجان وأعضائه اإلدارة مجلس أداء تقييم بمعايير التوصية. 

 الجدد اإلدارة مجلس أعضاء التوجيه برنامج على اإلشراف.  

 اإلدارة مجلس قبل من إليه املفوضة السلطة لحدود وفقا معامالت أية على املوافقات منح. 

 نتائج إرسال ويجب فعال بشكل تعمل أنها لضمان السنة في األقل على واحدة مرة املعتمدة التعيين فترة مقابل الخاص األداء استعراض 

 .فعاليته لتحسين تغيرات أي بشأن رح ا اقت مع املجلس إلى التقييم هذا
 

 اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح

 أسواق هيئة ذلك في بما الهيئة، تحددها التي واألحكام املتطلبات االعتبار في تأخذ أن اللجنة على يجب اإلدارة، مجلس عضو ترشيح عند 

 .املال

 دعوة. املالية السوق  هيئة قبل من محددة أخرى  وسيلة أي خالل ومن اإللكتروني، موقعها على الترشيح إعالن بنشر الشركة تقوم 

 .اإلعالن تاريخ من األقل على شهر ملدة مفتوحة الترشيح فترة تظل أن شريطة املجلس، لعضوية الترشيح في الراغبين األشخاص

  العامة للجمعية الفرصة إلتاحة املتاحة املقاعد عدد من أكثر العامة الجمعية إلى أسماؤهم تقدم الذين املجلس إلى املرشحين عدد يكون 

 .املرشحين بين من املجلس أعضاء الختيار

 الشركات قانون  ألحكام وفقا اإلدارة مجلس لعضوية غيره أو نفسه ترشيح في مساهم أي بحق امليثاق هذا في الواردة األحكام من أي يخل ال 

 .التنفيذية ولوائحه
 

 التالية بالصفات اإلدارة مجلس بعضوية املرشح يتسم أن على

 لمجا في املمارسات أفضل وتطبيق األداء تحفيز إلى يؤدي بما الصالحيات ملنح تؤهله قيادية اتر بمها يتمتع بأن وذلك: القيادة على القدرة 

 .املهنية واألخالق بالقيم والتقيد الفعالة اإلدارة

 ذات العملية والخبرات التدريب، ومستوى  املناسبة، والشخصية املهنية، رات واملها العلمية، املؤهالت فيل تتوافر بأن وذلك: الكفاءة 

 التعلم في الرغبة عن فضال الحوكمة، أو القانون  أو املحاسبة أو االقتصاد أو باإلدارة أو واملستقبلية الحالية الشركة بأنشطة الصلة

 .والتدريب

 يةالفن املتطلبات واستيعاب القرار اتخاذ في والسرعة واإلدارية، والقيادية، الفنية، القدرات فيل تتوافر بأن وذلك: التوجيه على القدرة 

  يكون  وأن العمل، بسير املتعلقة
ً
 .الواضحة املستقبلية والرؤية والتخطيط االستراتيجي التوجيه على قادرا

 يكون  بأن وذلك: املالية املعرفة  
ً
 .وفهمهما املالية والتقارير البيانات قراءة على قادرا

 عند تراعي أن العامة الجمعية وعلى. واختصاصات مهامل ممارسة عن يعوقه صحي مانع لديل يكون  ال بأن وذلك: الصحية اللياقة 

 .فعال بشكل مهامهم ألداء الالزمة واملهنية الشخصية املقومات وتوافر الترشيحات لجنة توصيات اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب
 

 باملكافآت املتعلقة املهام (2

 اإلدارة مجلس إلى السياسة هذه ورفع التنفيذية واإلدارة ولجانه اإلدارة مجلس أعضاء ملكافآت واضحة سياسة إعداد  
ً
 ملوافقة تحضيرا

 .السياسة هذه تنفيذ وضمان واإلفصاح باألداء املرتبطة املعايير السياسة هذه تتبع أن على العامة الجمعية

 السياسة تلك عن مادي انحراف أي على الضوء وتسليط املعتمدة، املكافآت وسياسة املدفوعة األجور  بين العالقة توضيح. 

 أهدافها تحقيق في فعاليتها وتقييم دوري بشكل املكافآت سياسة مراجعة. 

 املعتمدة للسياسة وفقا التنفيذيين وكبار اللجان وأعضاء أعضائه بمكافآت يتعلق فيما للمجلس التوصيات تقديم. 

 الشركة لجان وأداء أدائه تقييم في املجلس مساعدة. 

 اإلدارة مجلس قبل من لها املمنوحة السلطة لحدود وفقا معامالت أية على املوافقات توفير. 

 نتائج إرسال ويجب. بفعالية تعمل أنها لضمان السنة في األقل على واحدة مرة املعتمدة التعيين فترة مقابل بها الخاص األداء مراجعة 

 .فعاليته لتحسين تغيرات أي بشأن اقتراح مع املجلس إلى التقييم هذا
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 تقوم التنفيذية، ولوائحه املالية السوق  وقانون  الشركات قانون  بأحكام اإلخالل عدم مع التالية باألهداف املكافآت سياسة تتسم أن على 

  :يلي بما املكافآت سياسة

 .وأهدافها الشركة استراتيجية مع متسقة تكون  أن -

 املدى على وتطويرها الشركة نجاح تحقيق على التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء تشجيع بهدف مكافآت تقديم -

 .األجل طويل باألداء املرتبطة املكافأة من املتغير الجزء جعل خالل من املثال سبيل على وذلك الطويل،

 واملهارات العملية والخبرة التعليمية واملؤهالت واملسؤوليات والواجبات الوظيفة مستوى  أساس على املكافأة تحديد -

 .األداء ومستوى 

  .الشركة تواجهها التي املخاطر ومستوى  وطبيعة حجم مع متسقة تكون  أن -

 غير زيادات إلى يؤدي مما املقارنات هذه مساوئ  وتجنب املكافآت، بتحديد يتعلق فيما األخرى  الشركات ممارسات مراعاة -

 .والتعويضات املكافآت في مبررة

 مبالغة دون  من وتحفيزهم بها واالحتفاظ املوهوبين املهنيين جذب. 

 الجديدة بالتعيينات يتعلق فيما واملكافآت الترشيحات لجنة مع بالتنسيق.  

 ةدقيق غير معلومات على بناء تحديدها تم قد املكافآت هذه أن تقرر  إذا تسويتها إعادة أو املكافآت تعليق فيها يجب التي الحاالت مراعاة 

 غير مكافآت على للحصول  السلطة استخدام إساءة دون  للحيلولة وذلك التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء قبل من مقدمة

 .صحيحة

 الشركة قبل من شراؤها تم أو حديثا صدرت سواء التنفيذية، واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الشركة أسهم منح تنظيم. 
 

 املوظفين أداء (3

 على قدرات ويظهرون متميز بأداء يتمتعون  موظفين أي على خاص بشكل التركيز مع املوظفين لكافة والتدريب التطوير برامج مراجعة 

 .واضح وظيفي تقدم تحقيق

 ستقوم اللجنة فإن ذلك، إلى باإلضافة. املحددة األهداف أساس على قياسه يتم والذي العليا اإلدارة موظفي ألداء سنوي  تقييم إجراء 

 .األداء معايير بمراجعة

 التنفيذية واإلدارة ولجانه وأعضائه املجلس أداء لتقييم الالزمة األليات بخصوص املجلس إلى املشورة تقديم  
ً
 خالل من ذلك سنويا

 القوة جوانب تحدد أن على املخاطر إدارة وجودة للشركة االستراتيجية األهداف تحقيق بمدى ترتبط مناسبة أداء قياس مؤشرات

 .الشركة مصلحة مع يتفق بما معالجتها واقتراح والضعف

 املوظفين لكافة املعاشات وترتيبات التعويضات ومزايا الخدمة نطاق مدة سياسة بشأن املجلس إلى مشورة تقديم.  

 تكون  الحوافز هذه األداء على املبنية املوظفين وحوافز لتعويضات التوجيهية املبادئ ووضع للشركة البشرية املوارد سياسات مراجعة 

 .املجلس يضعها املدى بعيدة استراتيجية أهداف على قائمة
 

 العائلة أفراد توظيف (4

 الشركة في العائلة أفراد توظيف طلبات وتقييم استقبال آلية وتعديل وضع.  

 التابعة وشركاتها الغذائية ريدان شركة بخالف الخاص القطاع بشركات عملهم خالل العائلة أفراد بواسطة املكتسبة الخبرات اعتماد. 

 الشركة في العائلة أفراد توظيف تقييم. 
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 أعضاء لجنة حوكمة الشركات واملخاطر 4-3-3

 وتحديدبتشكليل لجنة حوكمة الشركات واملخاطر ( م20/07/2020 املوافق) ه29/11/1441 بتاريخ املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس قرر 

 لدورة مجلس اإلدارة الحالية للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها
ً
 املوافق) ه16/08/1440 تاريخ من بدأت والتي الحالية. وذلك استكماال

لجنة حوكمة  أعضاء يلي ما وفي ،(م20/04/2022 املوافق) ه19/09/1443 تاريخ في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية تنتهي( م21/04/2019

 :الشركات واملخاطر

 لجنة حوكمة الشركات واملخاطر أعضاء(: 6الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس فهد ناصر عوض هللا السلمي

 عضو علوي علي عبدهللا عبدهللا 

 عضو منصور ناصر عوض هللا السلمي

 الشركة: املصدر

 واملخاطر الشركات مهام ومسؤوليات لجنة حوكمة

 من تنفيذها والتحقق الشركة أنشطة وحجم طبيعة مع يتناسب بما واملخاطر الحوكمة دارهإل  شاملة وسياساتاستراتيجية  وضع 

  وتحديثهاومراجعتها 
ً
 .للشركة والخارجية الداخلية تاملتغيرا على بناءا

  مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها للشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.تحديد مستوى 

 عشر االثني خاللاستمرارها  تهدد التي املخاطر تحديد مع بنجاح نشاطها ومواصلة الشركةاستمرار  جدوى  من التحقق  
ً
 .القادمةشهرا

  وذلك الشركة لها تتعرض قد التي املخاطر ومتابعة وقياس تحديد وآليات نظم فعالية وتقييم بالشركة املخاطر إدارة نظام علىاإلشراف 

 .بها القصور  أوجه لتحديد

  دوري. بشكل لها وتعرضها املخاطر تحمل على الشركة قدرة تقييمإعادة 

  اإلدارة. مجلس إلى ورفعها املخاطر هذه ألداره املقترحة والخطوات للمخاطر التعرض حول  مفصلة تقاريرإعداد 

  املخاطر. بإدارة املتعلقة املسائل حول  للمجلس التوصياتتقديم 

  املخاطر. دارهإل  الكافية والنظم املوارد توافرضمان 

  اإلدارة. مجلس قبل من اعتماده قبل بشأنه توصيات ووضع املخاطر ألداره التنظيمي الهيكلمراجعة 

  للمخاطر. الشركة تعرض عنها ينشأ قد التي األنشطة عن املخاطر لجنة أعضاء استقالل منالتحقق 

 .التحقق من التزام الشركة باألنظمة ولوائح وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق املالية وأي جهات أخرى ذات عالقة 

  املمارسات وأفضل النظامية للمتطلبات وفقا وتحديثها والقواعد السياساتمراجعة. 

  ويتفق الشركة حاجات يلبي بما الداخليةواإلجراءات  السياسات من وغيرها الشركة، قيم تمثل التي املنهي السلوك قواعد وتطويرمراجعة 

 .املمارسات أفضل مع

  أي أواملراجعة  لجنة إلى ذلك تفويض أو املمارسات، وأفضل الشركات حوكمة مجال فيالتطورات  على دوما اإلدارة مجلس أعضاءإطالع 

 أخرى. إدارة أو لجنة
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 اللجنة التنفيذيةأعضاء  4-3-4

 مهامها وتحديد اللجنة التنفيذية تشكيل بإعادة( م20/07/2020 املوافق) ه29/11/1441 بتاريخ املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس قرر 

 لدورة مجلس اإلدارة الحاليةالحالية للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط
ً
 املوافق) ه16/08/1440 تاريخ من بدأت والتي . وذلك استكماال

 :التنفيذية لجنةال أعضاء يلي ما وفي ،(م20/04/2022 املوافق) ه19/09/1443 تاريخ في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية تنتهي( م21/04/2019

 واملكافآت الترشيحات لجنة أعضاء(: 7الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس الحارثيسعد فوزان عبدهللا 

 عضو السلمي عوض هللا منصور ناصر

 عضو جمال ناصر أحمد عبدالكريم

 الشركة: املصدر

 التنفيذية مهام ومسؤوليات اللجنة

 السنوية واألهداف السنوات متعددة العمل وخطة االستراتيجية وأولوياتها الشركة باستراتيجية للمجلس توصية وتقديم مناقشة. 

 بفعالية االستراتيجيات هذه تنفيذ بهدف العامة السياسات تطبيق من والتأكد الشركة باستراتيجية املتعلقة األمور  كافة على اإلشراف. 

 تفويض حسب اللجنة صالحيات حدود ضمن وذلك لالستراتيجية، تمتثل طاملا التنفيذي الرئيس صالحيات حدود تتجاوز  التي املعامالت على املوافقة 

 .املعتمدة الصالحيات

 وغايات أهداف مع تماشيها من للتأكد لها، التابعة والشركات الشركة وبرامج واستراتيجيات االستثمار سياسات وتحديث ومراجعة وضع تسهيل 

 .الشركة

 السياسة مع يتوافق بشكل تتم التابعة وشركاتها الغذائية ريدان شركة استثمارات إدارة أن من للتأكد املناسبة اإلجراءات وضع تم إذا ما تحديد 

 .االستثمارية

 املعتمدة الشركة ولوائح الصالحيات وتفويض للشركة، التنظيمي الهيكل على تطرأ تغييرات أية بخصوص للمجلس التوصيات ورفع املناقشة. 

 اإلدارية اللجان وعضوية املرجعية بنود بتحديد اللجنة تقوم. املجموعة داخل إدارية لجان إنشاء يخص فيما القرارات اتخاذ. 

 املجلس قبل من اعتمادها قبل املكافآت سياسات ذلك في بما البشرية املوارد سياسات مراجعة. 

 املجلس اعتماد وقبل واملكافآت الترشيحات لجنة من توصية على بناءً  العليا التنفيذية اإلدارة في العاملين أداء وتقييم الترقيات مراجعة. 

 إن التابعة، للشركات اإلدارية واللجان القطاعات لجان من توصية على بناءً  التابعة الشركات ذلك في بما للشركة، الرئيسية األداء مؤشرات مراجعة 

 .وجدت

 للشركة السنوية املوازنة حول  اإلدارة ملجلس املقترحات وتقديم مناقشة. 

 املعلومات إدارة نظم على املقترحة التغييرات وكل وتنفيذها، املعلومات تكنولوجيا وسياسات خطط، مراجعة. 

 السنوية األهداف احراز في التقدم) مدى) وقياس للشركة، الشهري  املالي األداء مراجعة. 

 املخاطر ودراسة تحديد على املراجعة وتشتمل. اللجنة صالحية ضمن تقع والتي بها القيام الشركة تقترح التي الجوهرية املعامالت واعتماد مراجعة 

 .العالقة ذات

 الصالحيات تفويض حسب املعتمد الحد إلى للشركة السنوية املوازنة على إدخالها يتم التي التعديالت واعتماد مراجعة. 

 الشركة قيمة وتعظم فعال بشكل تتم الشركة أعمال أن من للتأكد وذلك للشركة، اليومية اإلدارية األنشطة بشأن التنفيذي للرئيس املشورة تقديم 

 .للمساهمين الطويل املدى على

 (.وجدت إن) املجموعة مستوى  على العمل خطط وتنفيذ األعمال تطوير خطط مراجعة 

 قبل وذلك االستثمارات وبيع املشتركة واملشاريع واالستحواذ جديدة شركات وانشاء القائمة، األعمال بتوسيع املتعلقة املقترحة االستثمارات مراجعة 

 .املقترحة باالستثمارات املتعلقة املخاطر مراجعة ذلك ويشمل املجلس، قبل من إقراراها

 والشروط املتطلبات تلك وتحديث العائلة أفراد من االستثمار فرص/  عروض استالم وشروط متطلبات بتحديد اللجنة تقوم  
ً
  دوريا

ً
 ملتغيرات وفقا

 .الشركة واستراتيجيات العمل

 تابعة شركات أو وكاالت أو فروع بإنشاء للمجلس التوصية. 

 القضايا تسوية أو األخرى  القضائية املطالبات ومتابعة قانونية إجراءات بدء بشأن قرارات اتخاذ  
ً
 .الصالحيات تفويض ملصفوفة وفقا
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 اإلدارة التنفيذية 4-4

 :يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة

 للشركة التنفيذية اإلدارة(: 8الجدول رقم )

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب االسم

 األسهم اململوكة

 غير مباشر مباشر

 النسبة العدد النسبة العدد

 الحارثي سعد عبدهللا فوزان
 التنفيذي الرئيس

 - - - - م06/07/2014 49 سعودي

 عبدالكريم أحمد ناصر جمال
 املالي املدير

 - - - - م25/04/2004 39 مصري 

 املولد سعيد سعد زياد
 والشؤون البشرية املوارد مدير

 اإلدارية
 - - - - م23/08/2010 40 سعودي

 السلمي هللا عوض ناصر منصور 
 والعمليات التشغيل إدارة مدير

 - - - - م18/07/2016 27 سعودي

 السلمي هللا عوض ناصر فهد
 اإلدارية االتصاالت مدير

 والتطوير
 - - - - م21/06/2007 35 سعودي

 محمد بداح عبدالرحمن طالل
 املشروعات إدارة مدير

 التجاري  واإلمتياز
 - - - - م26/08/2010 39 يمني

 الشركة: املصدر

 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 4-5

 الجدول  ويوضح. واملكافآت الترشيحات لجنة على التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء يتقاضاها التي واملكافآت التعويضات اقتراح مسؤولية تقع

 :املاضية أعوام الثالثة خالل تنفيذيين مدراء خمسة وأعلى اإلدارة مجلس أعضاء تقاضاها التي والبدالت واملكافآت الرواتب قيمة التالي

 التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت تعويضات(: 9الجدول رقم )

 بالرياالت السعودية
السنة املالية املنتهية في 

 م2017ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في 

 م2018ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في 

 م2019ديسمبر  31

 250,000 311,500 400,000 أعضاء مجلس اإلدارة

 5,400,975 4,317,518 4,686,714 تنفيذيينأعلى ستة كبار 

 5,650,975 4,692,018 5,086,714 اإلجمالي

 الشركة: املصدر
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 املوظفون  5

 النشرة لهذه الخاضعة املالية األوراق وطرح التسجيل طلب تقديم قبل القائمة للموظفين األسهم برامج 5-1

 .ملوظفيها أسهم تخصيص برامج أي الشركة لدى يوجد ال النشرة، هذه بتاريخ كما

 

 املال رأس في املوظفين تشرك ترتيبات 5-2

 .الشركة مال رأس في املوظفين تشرك ترتيبات أي يوجد ال النشرة، هذه بتاريخ كما
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 اإلدارة وتحليل ومناقشة املالية املعلومات 6

 املقدمة 6-1

وات عن السن يستند ما يلي من مناقشة وتحليل للوضع املالي ونتائج العمليات إلى القوائم املالية املوحدة املراجعة للشركة واإليضاحات املرفقة بها

مبر سبت 30تهية في م، والقوائم املالية األولية املوجزة غير املراجعة لفترة التسعة أشهر املن2019م و2018م و2017ديسمبر  31املالية املنتهية في 

ئم بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون تدقيق القواقام م. 2019سبتمبر  30م واملتضمنة أرقام املقارنة لفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020

 سبتمبر 30املوجزة واملنتهية في  م وفحص القوائم املالية األولية2019م و2018م و 2017ديسمبر  31املالية املالية للشركة السنوات املنتهية في 

 م وفقا للمبادئ املحاسبية القائمة على املعايير الدولية املالية.2020

لتقارير املالية لر الدولية يم هي أولى القوائم املالية للشركة التي تم إعدادها وفًقا للمعاي2018ديسمبر  31تعتبر القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

(IFRS) .املعتمدة في اململكة العربية السعودية 

كورة م عن تلك املذ2017ديسمبر  31م املذكورة في القوائم املالية املوحدة املراجعة للسنة املالية املنتهية في 2017تختلف املعلومات املالية لعام 

ولية للتقارير م، حيث تم تعديلها لتتوافق مع املعايير الد2018ديسمبر  31ألغراض املقارنة في القوائم املالية املوحدة املراجعة للسنة املالية املنتهية في 

النشرة  (، وأنه لغرض املقارنة والتحليل تم تضمينها في هذا القسم. ولذلك، وأنه لضمان تحليل ومقارنة املثل باملثل، تم االعتماد في هذهIFRSاملالية )

م املالية ( وأدرجت ألغراض املقارنة في القوائIFRSا لتتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية )م التي تم تعديله2017على املعلومات املالية لعام 

 م.2018ديسمبر  31املوحدة املراجعة للسنة املالية املنتهية في 

مصلحة من أي نوع في الشركة  وال أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي حصة أو ال تمتلك شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون 

ات ه كمراجع حسابوشركاتها التابعة، كما وأعطت موافقتها الكتابية ولم تتراجع عنها فيما يتعلق بنشر اسمها وشعارها وإفاداتها في نشرة اإلصدار هذ

 للشركة لألعوام املذكورة أعاله.

بة إلى أقرب ر ُيرجى العلم بأن األرقام املعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال ا قم لسعودي، ما لم ينص على خالف ذلك، كما أن النسب املئوية مقر 

ى ريبها إلعشري، ولذلك قد ال يعطي حساب النسبة املئوية للزيادة / النقص باستخدام األرقام املوجودة في الجداول )معروضة بآالف الرياالت وتم تق

 مع النسب املئوية ا
ً
 تاما

ً
 .ملذكورة في الجداول أقرب عدد صحيح( تطابقا

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن املعلومات املالية 6-2

 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

لومات أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية املتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة وأدائها املالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي مع .1

 حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.أو مستندات أو 

خالل السنوات املالية الثالث املنتهية في أنه قد تم شرح واإلفصاح عن جميع التغييرات الجوهرية في املعلومات املالية خالل السنوات املالية  .2

والقسم الفرعي  "امليزانية العمومية( "6-7) في القسم الفرعي م2020سبتمبر  30ية في م والفترة املنته2019م و2018م و2017ديسمبر  31

 من هذا القسم. "قائمة الدخل -نتائج العمليات ( "6-6)

يسمبر د 31قد تم استخراجها من القوائم املالية املوحدة املراجعة للسنوات املالية املنتهية في أن املعلومات املالية الواردة في هذه النشرة  .3

 م،2020سبتمبر  30م باإلضافة إلى القوائم املالية األولية املوجزة غير املراجعة لفترة التسعة أشهر املنتهية في 2019م و2018م و2017

عليها، وأنها تشمل على معلومات مالية مقدمة على أساس موحد في شكل يتفق مع القوائم جوهري  واإليضاحات املرفقة بهم دون أي تغير

 بحسب املعايير الدولية للتقارير املالية )
ً
 (.IFRSاملالية التي تقرها الشركة سنويا

عوامل ( "2القسم )عنه في م، وباستثناء ما تم اإلفصاح 2020سبتمبر  30أن الشركة تكبدت خسائر خالل فترة التسعة أشهر املنتهية في  .4

 الثالث هذه النشرة، لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري للشركة وشركتها التابعة خالل السنوات املاليةمن  "املخاطرة

رة تاريخ تقديم طلب م والتي سبقت مباش2020سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املنتهية في 

 ر.داتسجيل وطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلص
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أثرت أو يمكن أن أن الشركة ليس لديها معلومات عن أّي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أّي عوامل أخرى  .5

( "عوامل 2القسم ) باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في وشركتها التابعة تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( في عمليات الشركة

 من هذه النشرة. املخاطرة"

عوض غير نقدي من قبل الشركة وشركاتها التابعة ألي من أعضاء مجلس أّي أنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو  .6

ل خالالذين حصلوا على أّي من تلك الدفعات أو املنافع اإلدارة، أو كبار التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح األوراق املالية أو الخبراء 

 م مباشرة لتاريخ تقديم طلب2020سبتمبر  30م والفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31السنوات املالية الثالث املنتهية في 

 إصدار أسهم حقوق األولوية الخاضعة لهذه النشرة.ب التسجيل وطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق

التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب أن الشركة وشركاتها التابعة ال تملك أي حيازات في أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول  .7

 التأكد من قيمتها مما قد يؤثر بشكل سلبي على تقييم املوقف املالي. 

أنه ال يوجد لدى الشركة وشركتها التابعة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها بخالف  .8

 هذا القسم.من  "امليزانية العمومية( "6-7)الفرعي القسم  ما تم اإلفصاح عنه في

أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على املكشوف من الحسابات املصرفية، كما أو شركتها التابعة أنه ال يوجد لدى الشركة  .9

الشخص ي أو غير املشمولة بضمان شخص ي أو املضمونة برهن أو غير املضمونة يقرون بعدم وجود أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان 

امليزانية ( "7-6)في القسم الفرعي  برهن( أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه

 هذا القسم.من  "العمومية

كما في تاريخ هذه النشرة، أو شركتها التابعة ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة  -وعلى حد علمهم-أنه  .10

 املتعلقة املخاطر( "2-1-26القسم الفرعي ) هذا القسم وفيمن  ( "امليزانية العمومية"6-7القسم الفرعي ) باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في

 .من هذه النشرة( "عوامل املخاطرة" 2" من قسم )التأمينية بالتغطية

 بحق خيار اعتبارا من تاريخ هذه النشرة. .11
ً
 أنه ال يوجد في الشركة أو شركاتها التابعة أي رأس مال مشموال

ال خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية أن الشركة لم تشهد أي تعديالت في رأس امل .12

 الخاضعة لهذه النشرة.

أن الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع املالي للشركة  .13

 ( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة.2نه في هذا القسم والقسم )باستثناء ما جرى اإلفصاح ع

أنه ال يوجد لدى الشركة وشركتها التابعة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها بخالف  .14

 القسم.هذا من  ( "امليزانية العمومية"7-6القسم الفرعي )ما تم اإلفصاح عنه في 

 السياسات املحاسبية املهمة  6-3

 فيما يلي ملخص للسياسات املحاسبية الهامة التي استخدمتها املجموعة في اعداد القوائم املالية املوحدة:

  أساس توحيد القوائم املالية

 تشتمل القوائم املالية املوحدة على حسابات الشركة والشركات التابعة لها. 

الشركة عرضة او لها الحق في الحصول على عوائد متقلبة من ارتباطها في املجموعة املستثمر بها، ولدى تتحقق السيطرة عندما تصبح 

الشركة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطتها على الشركة املستثمر بها. وبشكل خاص فإن املجموعة تسيطر على املنشأة 

 كة بشكل مباشر أو غير مباشر:املستثمر بها إذا، وفقط إذا، كان لدى الشر 

 سلطة على املنشأة املستثمر بها )مثل: وجود حقوق قائمة تعطيها القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة باملنشأة املستثمر بها(. -

 التعرض ملخاطر ولديها حقوق في الحصول على عوائد متقلبة من ارتباطها مع املنشأة املستثمر بها. -
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 خدام سلطتها على املنشأة املستثمر بها للتأثير على عوائدها.القدرة على است -

بشكل عام، هناك افتراض ان حيازة غالبية حقوق التصويت ستؤدي الى السيطرة. ومن اجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى الشركة 

جموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف مستوى اقل من غالبية حقوق التصويت او حقوق مشابهة في الشركة املستثمر بها، فإن امل

 ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى الشركة سيطرة على املنشأة املستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:

 الترتيب التعاقدي مع االخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة املستثمر بها. -

 لتعاقدية االخرى.الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات ا -

 حقوق التصويت وحقوق التصويت املحتملة للشركة. -

 ع
ً
 لىتقوم الشركة باعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على املنشأة املستثمر بها ام ال إذا ما اشارت الحقائق والظروف ان هناك تغيرا

 من تاريخ سيطرة الشركة عليها وتستمر حتى زوال تلك عنصر او أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة 
ً
اعتبارا

الية ملالسيطرة. يتم ادراج األصول وااللتزامات وااليرادات واملصاريف الخاصة بالشركة التابعة املقتناة او املباعة خالل السنة في القوائم ا

 شركة التابعة.املوحدة من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ فقدان الشركة للسيطرة على ال

يتم توزيع الربح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على املساهمين في الشركة والحصص غير املسيطرة حتى لو كان 

 هذا التوزيع سيؤدي الى عجز في رصيد الحقوق غير املسيطرة.

من أجل التوفيق بين سياساتها املحاسبية والسياسات املحاسبية عند اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم املالية للشركات التابعة 

 للمجموعة. يتم استبعاد جميع األصول وااللتزامات وحقوق امللكية واإليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت ما بين

 شركات املجموعة بالكامل عند توحيد القوائم املالية.

 حصة التملك في شركة تابعة ال يؤدي الى فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية.يتم احتساب اي تغير في 

والحصة غير املسيطرة وعناصر  إذا فقدت الشركة السيطرة على شركة تابعة فانها تقوم باستبعاد األصول )بما فيها الشهرة( وااللتزامات

 .دلةفي الربح او الخسارة. يتم االعتراف باإلستثمار املتبقي بالقيمة العاامللكية األخرى، في حين يتم االعتراف بالربح او الخسارة الناتجة 

 تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداول او غير متداول 

ن تعرض املجموعة األصول وااللتزامات في قائمة املركز املالي املوحدة على اساس تصنيفها إلى متداول أو غير متداول. يتم تصنيف االصل ضم

 تداولة في حالة:األصول امل

 توقع تحقق االصل او هناك نية لبيعه او استخدامه خالل دورة العمل العادية -

 محتفظ باألصل بشكل رئيس ي من أجل املتاجرة -

 بعد تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة، أو 12توقع تحقق االصل خالل  -
ً
 شهرا

 تبادل االص -
ً
 او في حكم النقد اال إذا كان محظورا

ً
 على االقل من تاريخ قا 12ل او استخدامه لتسوية التزام ما خالل كونه نقدا

ً
ئمة شهرا

 املركز املالي املوحدة.

 يتم تصنيف جميع األصول األخرى كأصول غير متداولة.

 يعتبر االلتزام ضمن االلتزامات املتداولة في حالة:

  توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية -

 رئيس ي من اجل املتاجرةمحتفظ بااللتزام بشكل  -

 بعد تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة، أو 12توقع تسوية االلتزام خالل  -
ً
 شهرا

 على االقل بعد تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة. 12عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام ملدة  -
ً
 شهرا

 ات غير متداولة.تقوم املجموعة بتصنيف جميع االلتزامات األخرى كالتزام
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 يتم تصنيف أصول والتزامات الضريبة املؤجلة كأصول والتزامات غير متداولة.

 العمالت األجنبية

 املعامالت واالرصدة

دة عاتسجل املعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا بالسعر السائد للعملة الوظيفية في التاريخ التي تكون فيه املعاملة مؤهلة لالعتراف. ويتم ا

وحدة. ة األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمالت االجنبية الى العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم املالية املترجم

 وتسجل جميع الفروق الناشئة من التسويات او املعامالت على البنود النقدية على الربح او الخسارة.

بنود تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ املعامالت أساسا. أما اليتم ترجمة البنود غير النقدية التي 

م معاملة يتغير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. 

لناتجة ااتجة عن ترجمة البنود الغير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باالرباح والخسائر االرباح او الخسائر الن

خل لدعن التغير في القيمة العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر قيمتها العادلة في قائمة ا

يتم  يتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخر، والبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر قيمتها العادلة في االرباح والخسائرالشامل االخر 

 االعتراف بها في االرباح والخسائر.

      شركات املجموعة

ة، التحويل السائد في تاريخ اعداد القوائم املاليعند التوحيد يتم ترجمة األصول وااللتزامات للعمليات األجنبية الى الريال السعودي بسعر 

في  رةويتم ترجمة قائمة الربح أو الخسارة بسعر التحويل السائد في تاريخ املعامالت. يتم االعتراف بفروقات العملة الناشئة من الترجمة مباش

ملتعلق بها من الدخل الشامل االخر في الربح أو الدخل الشامل اآلخر. وعند استبعاد احدى العمليات األجنبية فيتم االعتراف بالجزء ا

 الخسارة.

 عقارات وآالت ومعدات

ال و  يتم تسجيل العقارات واآلالت واملعدات بالتكلفة مخصوما منها االستهالك املتراكم و/ او الخسائر املتراكمة للهبوط في القيمة ان وجدت،

الجزء املستبدل من العقارات واآلالت واملعدات وتكاليف اإلقتراض ملشروعات  يتم استهالك مشروعات تحت التنفيذ. تتضمن التكلفة تكلفة

واملعدات على فترات  االنشاءات طويلة األجل في حالة الوفاء باشتراطات اإلعتراف. عندما يتم استبدال اجزاء هامة من العقارات واآلالت

ردية ذات عمر انتاجي محدد واستهالك محدد. ويتم اإلعتراف بجميع تكاليف معينة، تقوم املجموعة باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها أصول ف

 اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها. 

 تقيد األراض ي واملباني بالتكلفة ويخصم منها االستهالك املتراكم للمباني واي خسائر هبوط في القيمة.

 ريقة القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي املقدر لألصول كالتالي:يتم احتساب اإلستهالك باستخدام ط

 سنة 20املباني:  -

 سنوات  7الى  5التحسينات على املأجور:  -

 سنة 10الى  5االت ومعدات التشغيل:  -

 سنوات  5الى  4وسائل النقل:  -

 سنة 10الى  5االثاث والتجهيزات:  -

واآلالت واملعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من  يتم الغاء االعتراف بأي بند من بنود العقارات

استخدامه أو بيعه في املستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل )تحسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد 

 ند استبعاد األصل.والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة ع

ت على يتم مراجعة القيمة املتبقية واألعمار االنتاجية وطرق استهالك العقارات واآلالت واملعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديال 

  أساس مستقبلي، إذا تطلب األمر.
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 األصول غير امللموسة

ئها بناًء االعتراف االولي بالتكلفة. وتعتبر تكلفة األصول غير امللموسة التي تم اقتنايتم قياس األصول غير امللموسة املقتناة بصورة منفردة عند 

فاء إطعلى عملية تجميع اعمال هي القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ. وبعد االعتراف االولي، تقيد األصول غير امللموسة بالتكلفة ناقصا أي 

ئمة ان وجدت. اما األصول غير امللموسة املطورة داخليا فال يتم رسملتها وتدرج املصاريف في قامتراكم واي خسائر متراكمة للهبوط في القيمة، 

 الربح أو الخسارة عند تكبدها.

 يتم تقدير االعمار اإلنتاجية املتوقعة لألصول غير امللموسة بفترة زمنية محددة او ملدة غير محددة.

 ي املحدد فيتم اطفاؤها على مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصادي لها ويتم تقييم الهبوطبالنسبة لألصول غير امللموسة ذات العمر اإلنتاج

في القيمة عند وجود مؤشر على احتمال الهبوط في القيمة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصول غير امللموسة ذات العمر 

ملنافع تم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع او النمط املتوقع لإلستفادة من ااإلنتاجي املحدد على األقل في نهاية كل سنة مالية. وي

 االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصل بتغيير فترة او طريقة اإلطفاء، وفق الحاجة، وتعامل كتغيرات في التقديرات املحاسبية. ويتم

ات العمر اإلنتاجي املحدد في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة ضمن املصروفات التي االعتراف بمصروفات اإلطفاء لألصول غير امللموسة ذ

 تتناسب مع وظيفة األصل غير امللموسة.

رة صو بالنسبة لألصول غير امللموسة ذات العمر اإلنتاجي غير املحدد فال يتم اطفاؤها بل يتم اختبارها لقياس الهبوط في القيمة سنويا سواء ب

 ى مستوى الوحدات املنتجة للنقد. ويتم مراجعة تقييم العمر غير املحدد لألصل سنويا لتحديد فيما إذا ما زال الستخدام العمرمنفردة او عل

 قبلي.ستاإلنتاجي غير املحدد ما يبرره. وفي حالة عدم استمرار هذه املبررات يتم تغيير تقدير العمر اإلنتاجي الى عمر انتاجي محدد على أساس م

رباح او الخسائر الناشئة من استبعاد األصول غير امللموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم تقاس األ 

 االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل.

 اإليجارات

العقد أو يتضمن إيجارا إذا كان يمنح حق بالسيطرة على أصل او يعتمد تحديد ما إذا كان أي عقد يمثل أو يتضمن إيجارا عند بدايته. يمثل 

 أصول معينة لفترة زمنية مقابل عوض.

 كمستأجر املجموعة

 اصول حق االستخدام  -أ

 لالستعمال(. 
ً
تقوم املجموعة بإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار )أي التاريخ الذي اصبح فيه األصل األساس ي جاهزا

 اي استهالك متراكم وخسائر الهبوط في القيمة، وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود  يتم
ً
قياس اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصا

اإليجار. تتضمن تكلفة اصول حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار املسجلة والتكاليف املباشرة األولية املتكبدة ودفعات اإليجار 

 اي حوافز إيجار مستلمة. ويتم استهالك اصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت على املنفذة ف
ً
ي أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصا

 مدى العمر االنتاجي املقدر.

 التزامات اإليجار -ب

إليجار التي تتم خالل مدة عقد في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم املجموعة بتسجيل التزامات اإليجار املقاسة بالقيمة الحالية ملدفوعات ا

 أي حوافز إيجار قد يتم استالمها ومدفوعات 
ً
اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصا

ن مدفوعات اإليجار ثمن اإليجار املتغيرة التي تعتمد على مؤشر او معدل واملبالغ املتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة املتبقية. تتضم

ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن املجموعة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط 

ها تسجل اإليجار تنص على ممارسة املجموعة لخيار اإللغاء. بالنسبة ملدفوعات اإليجار املتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، فإن

 كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.

 وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تقوم املجموعة باستخدام معدل االقتراض الهامش ي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا ما

، يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس كان معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد
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ا كان استحقاق الفائدة ويتم خفض املبلغ بدفعات اإليجار املنفذة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار اذا م

 ير في التقييم لشراء األصل األساس ي.هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغ

 عقود اإليجار قصيرة االجل وعقود ايجار ذات اصول منخفضة القيمة -ت

شهرا أو أقل. االصول منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة  12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود مدتها 

املالي املوحدة ككل. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات باملجموعة وتعتبر غير جوهرية لقائمة املركز 

 االصول منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة الربح او الخسارة املوحدة.

 كمؤجر املجموعة

امللكیة بشكل جوھري كعقود تأجير تشغیلي. يتم یتم تصنیف عقود االیجار التي ال تقوم املجموعة بموجبھا بتحویل جمیع مخاطر ومنافع 

بها  افإضافة التكاليف املباشرة املبدئية املتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل املؤجر ويتم االعتر 

 ملة عند اكتسابها.على مدار فترة اإليجار على نفس أساس إيرادات اإليجار. يتم اإلعتراف باإليجارات املحت

 استثمارات في شركات زميلة 

. التأثير الهام هو القدرة على املشاركة في القرارات املالية والسي
ً
 هاما

ً
ات التشغيلية اسالشركة الزميلة هي تلك التي تمارس عليها املجموعة تأثيرا

 لك السياسات.للشركة املستثمر فيها، لكنه ال يصل الى السيطرة، او السيطرة املشتركة على ت

 ويتم استخدام نفس االعتبارات املستخدمة لتحديد ما إذا كانت الشركة تمارس تأثير هام في تقييم السيطرة على الشركات التابعة.

 يتم حساب استثمارات املجموعة في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية.

الزميلة بالتكلفة مضافا اليها التغيرات التي تحدث نتيجة تغير نصيب املجموعة  وفقا لطريقة حقوق امللكية، تدرج االستثمارات في الشركات

ي في صافي أصول الشركات الزميلة. تدرج الشهرة املرتبطة بالشركات الزميلة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اجراء اختبار هبوط ف

 قيمتها بصورة مستقلة.

الزميلة ضمن قائمة الربح أو الخسارة املوحدة ويدرج التغير في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات  تدرج الحصة من نتائج عمليات الشركات

ضمن الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. وفي حال وجود اي تغييرات مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة تعترف املجموعة بحصتها من 

في قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة. اما املكاسب او الخسائر غير املحققة  –اذا كان ذلك مناسبا  –هذه التغييرات وتفصح عنها 

 الناتجة من عمليات بين املجموعة والشركة الزميلة فيتم استبعادها في حدود حصة املجموعة في الشركة الزميلة.

وحدة بعد الربح التشغيلي ويمثل حصة املجموعة من يتم عرض حصة املجموعة في نتائج الشركات الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة امل

 نتائج الشركة الزميلة بالصافي من ضريبة الشركة الزميلة والحصص غير املسيطرة في الشركات التابعة للشركات الزميلة.

لضرورة لتتفق السياسات يتم اعداد القوائم املالية للشركات الزميلة عن نفس الفترة املالية للمجموعة. ويتم اجراء التعديالت عند ا

 املحاسبية للشركات الزميلة مع السياسات املحاسبية للمجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تحدد املجموعة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسارة هبوط في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. تحدد 

وجود دليل موضوعي على الهبوط في قيمة االستثمار في الشركات الزميلة وفي حالة املجموعة في تاريخ اعداد القوائم املالية املوحدة مدى 

م وجود مثل هذا الدليل، تقوم املجموعة باحتساب الهبوط وهو الفرق بين املبلغ املمكن استرداده من قيمة االستثمار والقيمة الدفترية ويت

 الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة. قيد هذه الخسائر ضمن حصة املجموعة في ارباح وخسائر الشركة

 فعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة تقوم املجموعة بقياس واالعتراف بأي استثمارات متبقية بالقيمة العادلة. يعترف بأي اختال 

بح أو ات املتبقية ومتحصالت االستبعاد في قائمة الر بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لالستثمار 

 الخسارة املوحدة.
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 الهبوط في قيمة األصول غير املالية

 تقوم املجموعة في تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط قيمة أصل. وفي حالة وجود أي مؤشر على

اختبار سنوي لهبوط قيمة األصل مطلوبا، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل. وتتمثل ذلك، أو عندما يكون إجراء 

ما يهالقيمة القابلة لإلسترداد لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكلفة البيع أو القيمة قيد االستخدام لألصل، أ

م يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية غير مستقلة بشكل كبير عن التدفقات املتولدة من أصول أو أعلى. وتحدد لألصل املفرد ما ل

مجموعات أخرى من األصول. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة لإلسترداد يتعين تخفيض قيمة 

 األصل إلى قيمته القابلة لإلسترداد.

لقيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة بما وعند تحديد ا

 تكاليف البيع، يتم مرا
ً
ة عايعكس التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا

ة الحديثة، عند توافرها، أو يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات التقييم املعامالت السوقي

 وأسعار األسهم املدرجة للشركات التابعة املطروحة للتداول للجمهور أو من خالل أي مؤشرات أخرى للقيمة العادلة.

لى موازنات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة توليد نقد تعتمد املجموعة في حساب الهبوط في القيمة ع

باملجموعة التي يتم توزيع األصول الفردية عليها. وعادة ما تغطي هذه املوازنات التفصيلية والحسابات التقديرية خمس سنوات. لتغطية 

 قات النقدية املستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.فترات أطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدف

تي اليتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة للعمليات املستمرة في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة ضمن املصاريف املالئمة لوظيفة االصول 

 تعرضت لهبوط في القيمة.

هرة، ناك أي مؤشر على أن خسائر الهبوط املثبتة مسبًقا لألصول غير املالية، عدا الشيتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ه

 في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة.لقیمة افي رة الهبوط خسام إدراج عكس یتلم تعد موجودة أو قد انخفضت. 

 مخزون

 احتساب سعر التكلفة على اساس متوسط التكلفة املرجح.يظهر املخزون بسعر التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل. يتم 

 األصول املالية

 االعتراف االولي والقياس

 بالتكلفة املستنفدة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اال 
ً
، خرتصنف األصول املالية عند اإلعتراف األولي على أنها ستقاس الحقا

 خسارة.أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

مة العادلة قييعترف بجميع األصول املالية عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف املعاملة اال في حالة قيد األصول املالية بال

 من خالل الربح او الخسارة.

 القياس الالحق

 يعتمد القياس الالحق لألصول املالية على تصنيفها على النحو التالي:

 الية بالتكلفة املستنفدةأصول م

م بعد القياس األولي، تقاس تلك األصول املالية بالقيمة املطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة. يت

 و هبوط قيمته.االعتراف باألرباح او الخسائر في قائمة الربح او الخسارة املوحدة عند استبعاد األصل، أو دخول تعديالت عليه، ا

 استبعاد األصول املالية

 يتم استبعاد األصول املالية في الحاالت التالية:

 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، أو -
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قيام املجموعة بتحويل حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير الى طرف  -

خالل اتفاقية "تحويل" وسواء )أ( حولت املجموعة بصورة جوهرية جميع املخاطر واملنافع الخاصة باألصل أو )ب( ان  ثالث من

 املجموعة لم تحول ولم تحتفظ بصورة جوهرية بجميع املخاطر واملنافع الخاصة باألصل اال انها حولت حقها في السيطرة عليه.

م التدفقات النقدية من األصل أو دخلت في اتفاقية تحويل فإنها تقيم إلى أي حد ما زالت تحتفظ إذا قامت املجموعة بتحويل حقوقها باستال 

طر خاباملخاطر واملنافع املرتبطة باألصل. يتم االعتراف باألصل الى املدى الذي تستمر عالقة املجموعة به إذا لم تحول ولم تحتفظ بجميع امل

 في السيطرة عليه. في تلك الحالة تقوم الشركة باالعتراف أيضا بااللتزامات املرتبطة به. ويقاس واملنافع املرتبطة باألصل ولم تحول حقها

 األصل املحول وااللتزامات املرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها املجموعة.

ترية األصلية لألصل وأقص ى مبلغ يمكن مطالبة املجموعة ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل املحول بالقيمة الدف

 بسداده، أيهما أقل.

 الهبوط في قيمة األصول املالية

 تعترف املجموعة بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.

بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  على مرحلتين.يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

ر شهرا )خسائ 12منذ االثبات االولي، يتم االعتراف بخسائر االئتمان املتوقعة ملخاطراالئتمان الناتجة من التعثر املحتمل في السداد خالل 

 للتعرض االئتماني الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات االولي ، يجب شهرا(. أما بالنسبة 12ائتمانية متوقعة على مدى 

االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر املتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر )خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر(.

 مبسطا في احتساب خسائر االئتمان املتوقعة. بالنسبة للمدينين التجاريين، تطبق امل
ً
ت املجموعة باستخدام قامك، لذلجموعة منهجا

ين والبيئة یندلخاصة بالمالمستقبلیة ل امواا للعھیلدتعم لتي تن، واالئتمار اخسائفي یخیة رلتااا ھترخبد على تستنمصفوفة املخصص التي 

 دية.القتصاا

 النقد وما في حكمه

ل حكمه في قائمة املركز املالي املوحدة من النقد لدى البنوك وفي الصندوق وودائع ألجل والتي لها تواريخ استحقاق خال يتكون النقد وما في

 ثالثة شهور أو أقل والتي ليست معرضة ملخاطر جوهرية للتغير في القيمة.

 احتياطي نظامي

من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي ٪  10تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل 

 ٪ من راس املال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كارباح.30

 مخصصات

 عام

يتم إثبات املخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على املجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من املحتمل ان يتطلب 

ي تتوقع ستخدام املوارد التي تتضمن املنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت التاألمر ا

فيها املجموعة استرداد بعض أو كل املخصصات، على سبيل املثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم اثبات املبالغ املستردة كأصل مستقل وذلك 

. يتم عرض املصروف املتعلق باملخصص في قائمة الربح أوالخسارة املوحدة بعد خصم أية فقط ع
ً
ندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعال

 مبالغ مستردة.

، فإنه يتم خصم املخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما 
ً
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا

لك مالئًما، املخاطر املصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم اثبات الزيادة في املخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف يكون ذ

 تمويل.
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 منافع إنهاء التوظيف

 املخططة.يتم تحديد تكلفة املنافع للموظفين بموجب برامج محددة املنافع بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طريقة وحدة االئتمان 

ملبقاة ا يتم االعتراف بإعادة القياس، والتي تتكون من املكاسب والخسائر اإلكتوارية، على الفور في قائمة املركز املالي املوحدة وضمن األرباح

 الفترات الالحقة.من خالل الدخل الشامل اآلخر في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة الربح أوالخسارة املوحدة في 

 االلتزامات املالية

 االعتراف األولي والقياس

 تصنف االلتزامات املالية، عند االعتراف األولي، كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او كقروض وذمم دائنة او

 كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية املخاطر.

تراف بجميع االلتزامات املالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف يتم االع

 املعامالت املرتبطة مباشرة بها.

 القياس الالحق

 يعتمد القياس الالحق لاللتزامات املالية على تصنيفها على النحو التالي:

 القروض والسلف

 األولي، تقاس القروض والسلف بالتكلفة املستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف باالرباح او الخسائر بعد االعتراف

 في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة عند استبعاد االلتزامات، وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلي.

 ذمم دائنة ومستحقات 

 لقاء البضائع أو الخدمات املستلمة، سواٍء تسلمت املجموعة فواتير بيتم االعتراف با
ً
ها أم اللتزامات بشأن املبالغ التي يتعين دفعها مستقبال

 ال.

 استبعاد االلتزامات املالية

 يتم استبعاد االلتزامات املالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاء االلتزام بموجب العقد.

 بين األدوات املاليةاملقاصة 

ملقاصة  ون يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات املالية مع اظهار صافي املبلغ في قائمة املركز املالي املوحدة في حال وجود حق يكفله القان

 فس الوقت.املبالغ املعترف بها، وتوافر النية الى التسوية بالصافي او أن تحقق األصول وتسوية االلتزامات تحدثان في ن

 اإليرادات من العقود مع العمالء

 تتحقق االيرادات عند اصدار الفاتورة وتوصيل الوجبات وتقديمها الى العمالء وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري.

 املدينون التجاريون 

ة الزمنية(. انظر سياسة يمثل املدينون حق املجموعة في مبلغ العوض غير املشروط )أي أن استحقاق العوض يعتمد على مض ي الفتر 

 املحاسبة الخاصة باألصول املالية.

 القطاعات التشغيلية

إن القطاع هو جزء منفصل ومميز من املجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف. يتم اإلفصاح 

اجعتها من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي وهو الشخص املسؤول عن القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي يتم مر 

رز تبعن توزيع املوارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات االستراتيجية حول القطاعات التشغيلية. يتم تجميع وتسجيل القطاعات التشغيلية التي 

 أمكن ذلك كقطاعات يتم التقرير عنها. فيها سمات اقتصادية مماثلة ومنتجات وخدمات وفئات عمالء شبيهة متى
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 املصاريف

يتم توزيع جميع املصاريف التشغيلية بشكل ثابت على تكلفة اإليرادات ومصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية باستخدام عوامل 

 توزيع ثابتة يتم تحديدها بما يتناسب مع أنشطة املجموعة.

 الزكاة والضريبة

 الزكاة وضريبة الدخل

تقوم املجموعة بتجنيب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقا لتعليمات الجهات التنظيمية في املناطق التي تعمل بها. يحمل املخصص على 

 قائمة الربح أو الخسارة املوحدة.

 أوضاع زكوية وضريبية غير مؤكدة

 موعة ربوطاتها مع الجهات التنظيمية.تتم املحاسبة عن الفروقات التي قد تنشأ من الربوطات النهائية عندما تنهي املج

 ضريبة القيمة املضافة

 يتم االعتراف بااليرادات واملصاريف واألصول بالصافي من قيمة ضريبة القيمة املضافة باستثناء الحاالت االتية:

ائب، وفي هذه الحالة إذا استحقت ضريبة القيمة املضافة على اقتناء أصول او خدمات ال يتم استردادها من الجهة املختصة بالضر  -

 .يعترف بضريبة القيمة املضافة كجزء من تكلفة شراء االصول او جزء من بند املصاريف بحسب الحالة

 .تظهر الذمم املدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة املضافة -

ختصة بالضرائب ضمن الذمم املدينة األخرى أو يتم إدراج صافي ضرائب القيمة املضافة الذي يمكن استرداده من او دفعه الى الجهة امل

  الذمم الدائنة األخرى في قائمة املركز املالي املوحدة.

 الرأي املتحفظ للمراجع القانوني عن القوائم املالية  6-4

 م 2018 ديسمبر 31أساس الرأي املتحفظ للسنة املالية املنتهية في 

م عند القياس 2018والحفالت الخارجية )الشركة الزميلة( والذي تم االستحواذ عليها خالل عام تم تسجيل االستثمار في شركة الجونة للحلويات 

وع وهي فر  األولي بالتكلفة والتي تشمل العوض النقدي املدفوع باإلضافة إلى القيمة العادلة لفروع الروشة العاملية للحلويات والحفالت الخارجية،

مليون ريال سعودي كما في تاريخ االستحواذ ولم يتنج عن االستبعاد أي ربح أو خسارة. وتمت املحاسبة  51.9تابعة للمجموعة والتي قدرت بمبلغ 

خالل  عن االستثمار في الشركة الزميلة بعد االعتراف األولي بطريقة حقوق امللكية وعلية تم تضمين حصة املجموعة من صافي ربح الشركة الزميلة

ملوحدة اقائمة املركز املالي  دي في الربح أو الخسارة املوحدة للمجموعة. وبلغ رصيد االستثمار في الشركة الزميلة فيألف ريال سعو  730العام والبالغ 

مليون ريال سعودي. ولم يكن بمقدور املحاسب القانوني الحصول على مايكفي من أدلة املراجعة املناسبة  85.9م مبلغ 2018ديسمبر  31كما في 

 لفروع الروشة العاملية للحلويات والحفالت الخارجية والربح والخسارة الناتجة عن استبعادها. كما لم يكن بمقدور املراجع بشأن القيمة العادلة

م وحصة 2018ديسمبر  31القانوني الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن رصيد استثمار املجموعة في الشركة الزميلة كما في 

وراق ي الربح الشركة الزميلة عن هذا العام وذلك ألن املراجع القانوني لم يتمكن من الوصول إلى املعلومات املالية ذات العالقة وأاملجموعة من صاف

لم يكن امل
 
راجع عمل مراجعي حسابات الشركة الزميلة وتقرير مستشار تقييم فروع الروشة العاملية للحلويات والحفالت الخارجية. وبناء عليه، ف

 انوني قادر على تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة إلجراء أية تعديالت على هذه املبالغ. الق

 م2019ديسمبر  31أساس الرأي املتحفظ للسنة املالية املنتهية في 

ديسمبر  31حد كما في بلغ رصيد االستثمار في شركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت املحدودة )الشركة الزميلة( في قائمة املركز املالي املو  .1

مليون ريال سعودي على التوالي. وبلغت حصة املجموعة من صافي ربح  81.2مليون ريال سعودي و  82.1م مبلغ 2018ديسمبر  31م و2019

ف أل 730ألف ريال سعودي و 875م مبلغ 2018ديسمبر  31م والسنة املنتهية في 2019ديسمبر  31الشركة الزميلة عن السنة املنتهية في 

ة ريال سعودي على التوالي. ولم يكن بمقدور املراجع القانوني الحصول على مايكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن رصيد استثمار املجموع

م، وحصة املجموعة من صافي ربح الشركة الزميلة عن السنة املنتهية في 2018ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31في الشركة الزميلة كما في 
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م ألن املراجع القانوني لم يتكمن من الوصول إلى املعلومات املالية ذات العالقة وأوراق عمل مراجعي 2018ديسمبر  31و 2019مبر ديس 31

 ملبالغ. حسابات الشركة الزميلة. وبناء عليه، فلم يكن املراجع القانوني قادرعلى تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة إلجراء أية تعديالت على هذه ا

ناك ه( "الهبوط في قيمة األصول" من اإلدارة أن تقوم، في نهاية كل فترة تقرير مالي، بتقييم ما إذا كان 36يتطلب معيار املحاسبة الدولي رقم ) .2

أي مؤشر على احتمال حدوث هبوط في قيمة أي أصل. وفي حال وجود أي مؤشر من هذا القبيل، فإنة يجب على املجموعة ان تقدر القيمة 

ت واملعدات التي بلغ لة لالسترداد لألصل وإثبات خسارة هبوط إن وجدت. لم تقم اإلدارة بإجراء تقييم للهبوط في قيمة العقارات واآلالتالقاب

م. وبناء علية، فلم يكن املراجع القانوني قادر على تحديد ما إذا كانت هناك 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  240.9قيمتها 

 جراء أية تعديالت على القيمة الدفترية للعقارات واآلالت واملعدات. ضرورة إل 

  م2020سبتمبر  30أساس االستنتاج املتحفظ للفترة املنتهية في 

ر مؤش ( " الهبوط في قيمة األصول " من اإلدارة أن تقوم، في نهاية كل تقرير مالي، بتقييم ما إذا كان هناك أي36يتطلب معيار املحاسبة الدولي )

على احتمال حدوث هبوط في قيمة أي أصل. وفي حال وجود أي مؤشر من هذا القبيل، فانه يجب على املجموعة أن تقدر القيمة القابلة 

ا متهلالسترداد لألصل وإثبات خسارة هبوط، إن وجدت. لم تقم اإلدارة بإجراء تقييم للهبوط في قيمة العقارات واآلالت واملعدات التي بلغت قي

مليون ريال سعودي، على التوالي. وبناء علية، فلم  240.9مليون ريال سعودي و 201.5م مبلغ 2019ديسمبر  31م و2020سبتمبر  30 كما في

 .الت واملعداتيكن املراجع القانوني قادر على تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة إلجراء أية تعديالت على القيمة الدفترية للعقارات واآل

 لرئيسيةمؤشرات األداء ا 6-5

م وفترتي التسعة أشهر املنتهية 2019م و2018م و2017ديسمبر  31يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات املالية املنتهية في 

 م.2020م و2019سبتمبر  30في 

 : مؤشرات األداء الرئيسية)10الجدول رقم ) 

  
 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر املنتهية في  ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

 م2020 م2019 م2019 م2018 م2017 وحدة العرض

 ٪(43.3) ال ينطبق ٪(1.4) ٪2.7 ٪(24.2) ٪ معدل النمو في اإليرادات

 ٪(1100.7) ال ينطبق ٪(132.3) ٪(43.9) ٪(38.2) ٪ معدل نمو صافي الربح / )الخسارة(

٪22.6 ٪ هامش مجمل الربح / )الخسارة(  18.1٪  8.6٪  11.8٪  ( 5.7٪ ) 

٪11.5 ٪ )الخسارة(  هامش صافي الربح /   6.3٪  ( 2.1٪ )  3.0٪  ( 53.0٪ )  

٪1.0 ٪  مصروفات بيع وتسويق كنسبة من اإليرادات   0.9٪  1.4٪  0.7٪  1.6٪  

٪10.1 ٪  مصاريف عمومية وإدارية كنسبة من اإليرادات   10.4٪  9.1٪  8.9٪  13.8٪  

٪8.5 ٪  العائد على حقوق األصول    4.3٪  ( 1.1٪ ) ينطبق ال  ( 14.5٪ ) 

٪9.6 ٪  العائد على حقوق امللكية   5.3٪  ( 1.8٪ ) ينطبق ال  ( 24.7٪ ) 

 0.70 ال ينطبق 0.56 0.23 0.13 مرة معدل الدين إلى إجمالي حقوق امللكية

 0.37 ينطبق ال 0.48 0.73 2.60 مرة املوجودات املتداولة / املطلوبات املتداولة  

 2.42 ال ينطبق 2.78 5.27 8.50 مرة إجمالي املوجودات / إجمالي املطلوبات

 املصدر: معلومات اإلدارة
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 قائمة الدخل -نتائج العمليات  6-6

 30م وفترتي التسعة أشهر املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املنتهية في يوضح الجدول التالي قائمة دخل الشركة للسنوات املالية 

 م.2020م و2019سبتمبر 

 : قائمة الدخل)11الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 )نقص(زيادة / 

 معدل النمو

 السنوي املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2019

 )غير مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 سبتمبر

 م2020

-م2017)

 (م2019

٪2.7 101,497 179,164 230,484 233,688 227,485 اإليرادات من العقود مع العمالء  ( 1.4٪ ) ( 43.3٪ ) 0.7٪  

٪8.7 (107,235) (158,011) (210,772) (191,405) (176,010) تكلفة اإليرادات  10.1٪  (32.1٪) 9.4٪  

(٪17.9) (5,738) 21,153 19,712 42,283 51,475 إجمالي الربح / )الخسارة(  (53.4٪)  (127.1٪)  (38.1٪)  

(٪6.2) (1,634) (1,331) (3,298) (2,066) (2,202) مصاريف بيع و تسويق  59.7٪  22.8٪  22.4٪  

٪5.2 (14,049) (16,024) (21,072) (24,278) (23,081) مصاريف عمومية و إدارية  ( 13.2٪ ) ( 12.3٪ ) ( 4.5٪ ) 

 ينطبق ال ال ينطبق - - (21,589) - - - - خسائر الهبوط في قيمة عقارات وآالت ومعدات

) - - - - (2,069) تكاليف االكتتاب العام 100.0٪ ) ال ينطبق ال ينطبق ( 100.0٪ ) 

٪54.5 ال ينطبق (4,773) 4,040 3,477 2,251 - دخل/ )خسارة( تشغيل أخرى   ( 218.1٪  ال ينطبق (

) (47,782) 7,839 (1,180) 18,190 24,124 الربح / )الخسارة( التشغيلي 24.6٪ ) ( 106.5٪ ) ( 709.6٪  ال ينطبق (

٪19.9 - (1,683) 768 875 730 - حصة الشركة من نتائج شركة زميلة  ( 319.3٪  ينطبق ال (

) (3,843) (2,931) (3,978) (490) (636) تكالف تمويلية 23.0٪ ) 711.5٪  31.1٪  150.0٪  

) - (٪19.7) (٪22.1) - - (250) (312) (400) مكافآت مجلس اإلدارة 20.9٪ ) 

٪207.1 1 184 - (16) (5) فروقات عمالت أجنبية   ( 100.0٪ ) ( 99.3٪ ) )100.0٪) 

 (٪100.0) - - (٪100.0) - - - - 2,462 إيرادات أخرى 

(٪29.1) (53,306) 5,860 (4,534) 18,103 25,544 صافي الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل  (125.0٪) ينطبق ال    ينطبق ال  

 (٪45.0) (٪10.1) (٪40.4) (٪49.2) (528) (480) (227) (381) (751) الزكاة وضريبة الدخل

(٪126.9) (٪28.5) (53,835) 5,380 (4,761) 17,721 24,794 الربح/ )الخسارة( من العمليات املستمرة ينطبق ال    ينطبق ال  

          العمليات الغير مستمرة

 ينطبق ال - (٪100.0) - - - - (4,606) - خسائر من استبعاد العمليات غير املستمرة

 (٪100.0) - (٪100.0) ٪12.8 - - - 1,606 1,424 الربح من العمليات الغير املستمرة، بعد الزكاة

 ينطبق ال  (٪1100.7) (٪132.3) (٪43.9) (53,835) 5,380 (4,761) 14,721 26,218 صافي الربح )الخسارة(

  م2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  غير املراجعةم والقوائم املالية األولية 2019م و2018م و2017ديسمبر  31در: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في املص

حجاج. تشمل اإليرادات من العقود مع العمالء املبيعات من فروع الشركة وعقود العمالء كأفراد أو شركات أو العقود املوسمية وتموين وإعاشة ال

 في إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء بنسبة وقد 
ً
ل سعودي مليون ريا 227.5مليون ريال سعودي من  6.2أو ما يعادل  ٪2.7سجلت الشركة نموا

 بارتفاع مبيعات املنطقة الغربية ومبيعات جمهورية مصر 2018مليون ريال سعودي في  233.7م إلى 2017في عام 
ً
م. وجاء هذا االرتفاع مدفوعا

م، 2018خالل عام ويعزى االرتفاع في مبيعات املنطقة الغربية إلى افتتاح فروع جديدة في املنطقة الغربية  .يعلى التوال ٪31.0و ٪3.9بنسبة  العربية

م حيث بدأ تأثيرة في 2016بينما ارتبط االرتفاع في مبيعات جمهورية مصر العربية بافتتاح فرع أخر للشركة بجمهورية مصر العربية في ديسمبر 

ن إجمالي اإليرادات م ٪90.0و ٪89.8و ٪89.1و ٪89.8و ٪88.7السنوات التالية لالفتتاح. وشكلت املبيعات املحققة من املنطقة الغربية مانسبتة 

م، على التوالي. بينما شكل املبيعات املحققة من جمهورية 2020م و2019سبتمبر  30م وفترتي التسعة أشهر املنتهية في 2019م و2018م و2017في 

 30ر املنتهية في م وفترتي التسعة أشه2019م و2018م و2017من إجمالي اإليرادات في  ٪4.4و ٪5.5و ٪5.5و ٪5.1و ٪4.0مصر العربية مانسبة 

مليون ريال  230.5م إلى 2018مليون ريال سعودي في  233.7من  ٪1.4 وانخفض إجمالي اإليرادات بنسبة م، على التوالي.2020م و2019سبتمبر 

 ٪2.1الشرقية بنسبة يعود ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض املبيعات املحققة من املنطقة الغربية واملنطقة الوسطى واملنطقة  م.2019سعودي في 

م إلى ارتفاع عدد منافسين الشركة في هذه املناطق، 2019م و2018هذه املناطق بين عامي  ويعزى االنخفاض في مبيعات .، على التوالي٪4.2و ٪8.3و

فدة )الرسوم التي فرضتها وذلك بعد افتتاح مطاعم كثيرة مشابهة ملجال الشركة. باإلضافة إلى ذلك، فقد ساهم ارتفاع الرسوم على العمالة الوا
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

م( بانخفاض القوة الشرائية لهذة الفئة من العمالء، ونتيجة لذلك، فقد انخفضت 2018الحكومة السعودية للحد من العمالة الفائضة خالل 

ل سعودي في فترة مليون ريا 179.2من  ٪43.3وانخفضت اإليرادات بنسبة  م.2019م و2018وافدة مابين عامي املبيعات املحققة من العمالة ال

م، حيث كان االنخفاض 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  101.5إلى  2019سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في 

 بشكل رئيس ي بانخفاض اإليرادات املحققة من املنطقة الغربية واملنطقة الوسطى واملنطقة الشرقية وجمهورية مص
ً
ر العربية حيث كان ذلك متأثرا

 بجائحة كورونا والتي أثرت بشكل جوهري على مبيعات الشركة خالل هذه الفترة
ً
 راجع القسم الفرعي مدفوعا

ً
( 2-1-31) )ملزيد من املعلومات فضال

 ."عوامل املخاطر" من هذه النشرة(( 6من القسم ) "واألمراض املعدية "19 – كوفيد" كورونا فيروس جائحة بتفش ي املتعلقة املخاطر"

مليون ريال  191.4م إلى 2017مليون ريال سعودي في عام  176.0مليون ريال سعودي من  15.4أو بمقدار  ٪8.7ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 

مليون ريال سعودي  191.4مليون ريال السعودي من  19.4أو بمقدار  ٪10.1م، واستمرت تكلفة اإليردات في اإلرتفاع بنسبة 2018سعودي في عام 

ارتفاع تكلفة املواد الخام إلى م بشكل رئيس ي 2019م و2018م. ويعود االرتفاع في عامي 2019مليون ريال سعودي في عام  210.7م إلى 2018في عام 

وبلغ عدد العمالة لتكاليف التشغيلية وتكلفة العمالة بعد فرض رسوم عليها. وارتفاع ا)األصناف البيعية للحوم والدواجن( لبعض األصناف الرئيسية 

 54.5 م إلى2018مليون ريال سعودي في  50.8م. وراتفعت تكلفة العمالة من 2019 موظف في عام 1,016م و 2018في عام  موظف 1,162بالشركة 

ملزيد من ) تعلقة باإلقامات والجوازات والتأمين الطبي ورسوم املرافقينم، يعزى ذلك إلى ارتفاع رسوم العمالة امل2019مليون ريال سعودي في 

 راجع القسم الفرعي )
ً
وانخفضت  " من هذه النشرة.خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها( "3" من القسم )والسعودة املوظفون ( "3-11املعلومات فضال

مليون ريال سعودي  107.2إلى م 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  158.0من  ٪32.1تكلفة اإليرادات بنسبة 

 مع انخفاض اإليرادات خالل نفس الفترة املذكورة.2020سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في 
ً
 م، حيث كان االنخفاض متماشيا

مليون ريال سعودي  42.3م إلى 2017مليون ريال سعودي في عام  51.5مليون ريال سعودي من  9.2أو بمقدار  ٪17.9انخفض مجمل الربح بنسبة 

 19.7م إلى 2018ريال سعودي في عام  42.3مليون ريال سعودي من  22.6أو بمقدار  ٪53.4م، واستمر انخفاض مجمل الربح بنسبة 2018في عام 

بشكل رئيس ي إلى الزيادة اإلضافية التي شهدتها  2019م و2018االنخفاض في مجمل الربح خالل عامي م. يعزى 2019مليون ريال سعودي في عام 

مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  5.7على التوالي. وسجلت الشركة مجمل خسارة بمقدار  ٪10.1و  ٪8.7تكلفة اإليردات بنسبة 

 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  21.1دار م مقارنة بمجمل ربح بمق2020سبتمبر  30
ً
م، وكان ذلك مدفوعا

 بشكل رئيس ي بانخفاض إجمالي اإليرادات وذلك بعد تأثير جائحة كورونا. 

الضيافة، والعالقات العامة ويق و كمها إضافة إلى مصاريف التستشمل مصروفات البيع والتسويق بشكل أساس ي على بند الدعاية واإلعالن وما في ح

مليون ريال سعودي في  2.2ألف ريال سعودي من  136أو بمقدار  ٪6.2واملصاريف املتعلقة األخرى. انخفضت مصروفات البيع والتسويق بنسبة 

مليون ريال سعودي.  0.9م وكان ذلك نتيجة انخفاض مصاريف الدعاية واإلعالن بمقدار 2018مليون ريال سعودي في عام  2.1م إلى 2017عام 

مليون  3.3م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام  2.1مليون ريال سعودي من  1.2أو بمقدار  ٪59.7وارتفعت مصروفات البيع والتسويق بنسبة 

. ٪69.1خرى بنسبة وارتفاع املصاريف األ  ٪450.5م، وُيعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع املصاريف التسويقية بنسبة 2019ريال سعودي في عام 

مليون ريال  1.6م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  1.3من  ٪59.7ارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 

ة ية والضيافة والعالقات العامم، ويعزى ذلك في املقام األول إلى ارتفاع مصاريف التسويق2020سبتمبر  30سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 .٪59.4بنسبة 

ومنافع تتألف املصاريف العمومية واإلدارية من منافع للموظفين، واستهالك وإطفاء ، ومصاريف حكومية، وأتعاب مهنية واستشارية، وكهرباء ومياه 

مليون ريال سعودي في  23.1من  ٪5.2ة بنسبة ومصروفات أخرى. وارتفعت املصاريف العمومية واإلداري أخرى، وصيانة واصالح، وتذاكر سفر،

اء ومصاريف الكهرب ٪79.0م، ويعزى ذلك في املقام األول إلى ارتفاع األتعاب املهنية واالستشارية بنسبة 2018مليون ريال سعودي في  24.3م إلى 2017

 ٪13.2ريف العمومية واإلدارية في العام الذي تاله بنسبة . وانخفضت املصا٪63.5وارتفاع املصاريف االخرى بنسبة  ٪108.9واملنافع األخرى بنسبة 

نتيجة إلى  م، وكان ذلك2019مليون ريال سعودي في عام  21.1م إلى 2018مليون ريال سعودي في عام  24.3مليون ريال سعودي من  3.2أو بمقدار 

 ٪12.3االخرى. وانخفضت املصاريف العمومية واإلدارية بنسبة انخفاض منافع املوظفين واالتعاب املهنية واالستشارية وتذاكر السفر واملصاريف 

 30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  14.0م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  16.0من 

نافع واالستهالك واالطفاء باإلضافة إلى انخفاض مصاريف الكهرباء واملياه واملم، ويعود ذلك في املقام األول إلى انخفاض منافع املوظفين 2020سبتمبر 

 االخرى.
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م على رصيد األرباح املبقاة مباشرة حيث وافق 2017ديسمبر  31قامت املجموعة تحميل تكاليف االكتتاب املتكبدة خالل السنة املنتهية في 

 باملجموعة املساهمون املؤسسون على تحمل هذه التكاليف نيابة عن 
ً
 خاصا

ً
املجموعة. حسب املعايير الدولية، تعد تكاليف االكتتاب العام مصروفا

  م وتم االعتراف بتحمل املساهمين املؤسسين لهذه التكاليف ضمن حقوق امللكية.2017ولذلك تم إدراجة في الربح والخسارة لعام 

لم الحلويات وتأمين أطباق غير معادة باإلضافة إلى اإليرادات التشغيلية األخرى. و  يتألف الدخل التشغيلي اآلخر من مبيعات جلود وإيراد إيجار قسم

مليون  1.2أو بما يعادل  ٪54.5م. وارتفع الدخل التشغيلي اآلخر بنسبة 2018م و2017يشهد اإليراد التشغيلي اآلخر تقلبات جوهرية مابين عامي 

م. وقد جاء االرتفاع نتيجة ارتفاع إيجار قسم الحلويات 2019مليون ريال سعودي في  3.5م إلى 2018مليون ريال سعودي في  2.4ريال سعودي من 

م. وسجلت الشركة خسارة تشغيلية 2019مليون ريال سعودي في  2.3م إلى 2018مليون ريال سعودي في  0.8مليون ريال سعودي من  1.5بمقدار 

مليون ريال  4.0م مقارنة بدخل تشغيلي آخر بمقدار 2020سبتمبر  30املنتهية في مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر  4.7أخرى بمقدار 

وبلغت قيمة  بيع أراض ي مملوكة للشركة م، ويعود ذلك في املقام األول إلى تسجيل خسارة2019سبتمبر  30سعودي في فترة التشعة أشهر املنتهية في 

 م. 2020سبتمبر  30نتهية في مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر امل 6.8الخسارة 

م 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  21.6تتعلق خسائر الهبوط في قيمة العقارات واآلالت واملعدات بمقدار 

 مليون ريال سعودي. 12.4بهبوط قيمة قطع األراض ي الواقعة في مدينة جدة حيث أصبحت قيمتها الدفترية 

حصة الشركة من أرباح وخسائر شركات زميلة الناتجة عن االستثمار في شركة الجونة للحلويات و الحفالت الداخلية املختصة في إقامة تشمل 

 حفالت خارجية للغير وتقديم الوجبات الغذائية وخدمات اإلعاشة املطهية والغير مطهية. 

مليون ريال سعودي  0.5م إلى 2017مليون ريال سعودي في  0.6الف ريال سعودي من  146أو بما يعادل  ٪23.0نخفضت تكاليف التمويل بنسبة ا

مليون ريال  3.9م الى 2018الف ريال سعودي في  0.5مليون ريال سعودي من  3.5أو بمقدار  ٪177.5م، وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 2018في 

ى ارتفاع عمولة مرابحة القروض طويلة األجل باإلضافة إلى إلغاء الخصم على التزامات عقود اإليجار ، ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إل2019سعودي في 

سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  2.9من  ٪31.1مليون ريال سعودي. وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  3.0بمقدار 

م، ويعزى ذلك إلى دفعة للقرض املقدم من شركة أوركس 2020سبتمبر  30فترة التسعة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي في  3.7م إلى 2019

 مليون ريال باإلضافة إلى فوائد التزامات أصول حق االستخدام. 16.2السعودية للتأجير التمويلي بمبلغ 

م األساس ي للشركة بحسب عدد االعضاء. وارتبطت التقلبات في مكافآت تتعلق مكافآت مجلس اإلدارة بشكل رئيس ي باملكافآت املنصوص عليها في النظا

 مجلس اإلدارة بشكل رئيس ي بارتفاع وانخفاض عدد األعضاء خالل كل فترة.

لبند ا اارتبطت خسائر الفروقات للعمالت األجنبية بالخسائر الطفيفة التي تكبدتها الشركة بعد تغير سعر العمالت األجنبية. وتم إعادة تصنيف هذ

مل اآلخر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة بالدخل الشا -تحت فروق ترجمة عمالت أجنبية تتعلق بالعمليات األجنبية 

 م. 2019في عام  واحتياطي ترجمة العمالت في قائمة املركز املالى املوحدة

م إيرادات الدعم التسويقى وخدمة التوصيل والخردة ومبيعات الجلود وايرادات 2017 مليون ريال سعودي في 2.5تضمنت اإليرادات األخرى بمقدار 

م 2019وتأجير مواقع داخل الفروع. وتم إعادة تصنيف هذا البند إلى الدخل التشغيلي اآلخر في عام  التامين وايرادات الغرف الخاصة داخل الفروع

 م. 2018وتم تعديل أرقام املقارنة لعام 

 ٪30م بتوقيع اتفاق شراكة تحصل من خاللة املجموعة على نسبة 2018سبتمبر  1املوافق  ه1439ذو الحجة  21دارة الشركة بتاريخ قام مجلس إ

هي فروع من شركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت املحدودة وذلك مقابل حصة عينية وهي فروع الروشة العاملية للحلويات والحفالت الخارجية و 

 بأن مالك شركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت املحدودة هم السيد/  33.3مجموعة وحصة تقديرية بمبلغ تابعة لل
ً
مليون ريال سعودي. علما

 مشعل عوض هللا السلمي والسيد/ نصار عوض هللا السلمي مناصفة وهما من مساهمي شركة ريدان الغذائية الرئيسيين. وبناء على ذلك تم تحويل

مرة"( ع الروشة العاملية للحلويات والحفالت املحدودة واإللتزامات املتعلقة بها )فروع تابعة للمجموعة والتي يشار لها "العمليات غير املستأصول فرو 

االستبعاد  م كجزء من تكلفة االستحواذ على حصة الشركة الزميلة. تم تقدير القيمة العادلة للعمليات غير املستمرة في تاريخ2018سبتمبر  30كما في 

مليون ريال سعودي ولذلك لم ينتج عملية استبعاد أي ربح أو خسارة في حينه. قامت املجموعة باستالم خطاب تقييم  51.9والتي بلغت حوالي 

غير  م بموجب خطاب التقييم املذكور، فإن القيمة العادلة للعمليات2019سبتمبر  4املوافق  ه1441محرم  5العمليات غير املستمرة بتاريخ 

مليون ريال سعودي، وحيث أن القيمة العادلة كانت أقل من القيمة  47.3م )تاريخ استبعاد الفروع( كانت حوالي 2018سبتمبر  30املستمرة كما في 

 م.2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي، فقد تم تعديل أرقام املقارنة كما في  4.6الدفترية في ذلك التاريخ بمبلغ 
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 شركة ريدان الغذائية

 املالية للشركة التابعةتحليل املعلومات  6-6-1

م 2018م و2017ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  يوضح الجدول التالي قائمة دخل الشركة التابعة )شركة مطاعم ومطابخ ريدان مصر(

 م.2020م و2019سبتمبر  30م وفترتي التسعة أشهر املنتهية في 2019و

 )قائمة الدخل للشركة التابعة )شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر :)12الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 زيادة / )نقص(

 معدل النمو

 السنوي املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2019

 )غير مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 سبتمبر

 م2020

-م2017)

 م(2019

 ٪18.2 (٪54.6) ٪6.7 ٪31.0 4,496 9,898 12,632 11,843 9,039 اإليرادات

 ٪16.2 (٪39.6) ٪3.9 ٪29.9 (4,734) (7,832) (10,409) (10,019) (7,713) تكلفة اإليرادات

 ٪29.5 (٪111.5) ٪22.0 ٪37.5 (238) 2,066 2,224 1,823 1,326 إجمالي الربح / )الخسارة(

 ٪11.6 (٪35.6) (٪34.2) ٪89.2 (459) (712) (897) (1,363) (721) داريةإو  عمومية مصاريف

 (٪100.0) (٪100.0) - (٪100.0) - 179 - - 0.05 عملة فروق رباحأ

 ٪128.2 (٪47.8) ٪148.2 ٪109.9 194 372 653 263 125  خرى أ يراداتإ

 ٪64.6 (٪126.4) ٪173.8 (٪1.1) (502) 1,905 1,980 723 731 صافي الربح/ )الخسارة( قبل ضريبة الدخل

 ينطبق ال ٪145.9 ينطبق ال - (477) (194) (196) - - ضريبة الدخل

 ينطبق ال  (٪157.2) ٪146.6 (٪1.1) (979) 1,711 1,783 723 731 صافي الربح )الخسارة(

 املصدر: معلومات اإلدارة

 11.8م إلى 2017مليون ريال سعودي في  9.0من  ٪31.0الشركة التابعة )شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر( بنسبة  ارتفعت اإليرادات املحققة من

 بنسبة 2018مليون ريال سعودي في 
ً
 بافتتاح فرع 2019مليون ريال سعودي في  12.6لتصل إلى  ٪6.7م، وارتفعت ايضا

ً
م، وجاء هذا االرتفاع مدفوعا

م حيث بدأ تأثيرة في السنوات التالية لالفتتاح. وانخفضت اإليرادات املحققة من الشركة 2016آخر للشركة بجمهورية مصر العربية في ديسمبر 

مليون ريال سعودي في فترة التسعة  4.5م إلى 2019سبتمبر  30ترة التسعة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي في ف 9.9من  ٪54.6التابعة بنسبة 

 بجائحة كورونا والتي أثرت بشكل جوهري على مبيعات الشركة التابعة خالل هذه 2020سبتمبر  30أشهر املنتهية في 
ً
م. وكان االنخفاض مدفوعا

 .الفترة

م، حيث كان 2018مليون ريال سعودي في  10.0م إلى 2017مليون ريال سعودي في  7.7من  ٪29.9نسبة ارتفعت تكلفة إيرادات الشركة التابعة ب

 مع ارتفاع اإليرادات خالل عام 
ً
م. وانخفضت تكلفة 2019م و2018م. ولم تشهد تكلفة اإليردات تقلبات جوهرية ما بين عامي 2018االرتفاع متماشيا

 مليون ريال سعودي في فترة التسعة 4.7م إلى 2019سبتمبر  30يال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في مليون ر  7.8من  ٪39.6اإليرادات بنسبة 

 مع انخفاض اإليرادات خالل نفس الفترة املذكورة.2020سبتمبر  30أشهر املنتهية في 
ً
 م، حيث كان االنخفاض متماشيا

م. نتج عن ذلك 2018مليون ريال سعودي في  1.4م إلى 2017مليون ريال سعودي في  0.7من  ٪89.2ارتفعت املصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

ة بين زيادة عدد املوظفين بعد افتتاح فرع ثاني للشركة التابعة في جموهرية مصر العربية باإلضافة إلى ذلك فقد ساهمت مصاريف التنقل واإلقام

م. عالوة على ذلك، عينت الشركة فريق إدارة للشركة 2018م و2017واإلدارية مابين عامي الشركة والشركة التابعة في ارتفاع املصاريف العمومية 

مليون ريال  0.9م إلى 2018مليون ريال سعودي في  1.4من  ٪34.2م. وانخفضت املصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 2018التابعة خالل عام 

 م. يعود ذلك إلى انخفاض مصاريف التنقل بي2019سعودي في 
ً
ن الشركة الرئيسية والتابعة بعد تعيين فريق إدارة بالشركة التابعة. وانخفضت أيضا

مليون ريال  0.5م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  0.7من  ٪35.6املصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

م. يعزى ذلك إلى استغناء الشركة التابعة عن خدمات بعض املوظفين وذلك بعد تأثير 2020ر سبتمب 30سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 جائحة كورونا على أعمال الشركة التابعة.

 ارتبطت األرباح في فرق العملة باألرباح الطفيفة التي سجلتها الشركة التابعة بعد تغير سعر العمالت األجنبية.

مليون ريال سعودي  0.1من  ٪109.9بخدمة توصيل الطلبات إلى املنازل. ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  املتعلقة تشمل اإليرادات األخرى اإليرادات

م. يعود ذلك إلى زيادة اإليرادات املحققة من خدمة توصيل الطلبات إلى املنازل وذلك بعد افتتاح 2018مليون ريال سعودي في  0.3م إلى 2017في 

م. ارتبط 2019مليون ريال سعودي في  0.6لتصل إلى  ٪148.2لتابعة. واستمرت اإليرادات األخرى باالرتفاع حيث ارتفعت بنسبة الفرع الثاني للشركة ا
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مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر  0.4من  ٪47.8االرتفاع بشكل أساس ي بزيادة إيرادات خدمة التوصيل. وانخفضت اإليرادات األخرى بنسبة 

م. يعود ذلك إلى انخفاض إيرادات خدمة 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  0.2م إلى 2019سبتمبر  30املنتهي في 

 التوصيل بعد تأثير جائحة كورونا على أعمال الشركة التابعة.

 .مصرظام الضريبي للشركة التابعة بمن صافي الربح بحسب الن ٪22.5تمثل ضريبة الدخل نسبة 

 تحليل املعلومات املالية حسب قطاعات األعمال للعمليات املستمرة  6-6-2

م وفترتي التسعة 2019م و2018م و2017ديسمبر  31يوضح الجدول التالي إيرادات الشركة وتكاليفها املباشرة وربحيتها للسنوات املالية املنتهية في 

 م.2020م و2019سبتمبر  30أشهر املنتهية في 

 : ربحية األقسام)13الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في  
 زيادة / )نقص(

معدل النمو 

السنوي 

 املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2019

 )غير مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر

 م 2018

 ديسمبر 

 م2019

 سبتمبر

 م2020 

-م2017

 م2019

                   املركز الرئيس ي

 - - - - - - - - - اإليرادات

 - - - - - - - - - تكلفة اإليرادات

(٪9.1) - (٪5.1) (٪12.9) - - (22,050) (23,226) (26,681) مصاريف اإلدارية و البيعية  

 ال ينطبق - ٪19.9 ال ينطبق - - 875 730 - حصة من أرباح / )خسائر( في شركة زميلة

 (٪10.9) - (٪5.9) (٪15.7) - - (21,175) (22,496) (26,681) )الخسارة( صافي الربح

          الوجبات الشعبية

 ٪0.4 (٪43.3) (٪1.8) ٪2.7 101,497 179,164 229,462 233,688 227,485 اإليرادات

 ٪9.4 ٪32.1 (٪10.1 ٪8.7 (107,235) (158,011) (210,772) (191,405) (176,010) تكلفة اإليرادات

 ال ينطبق ال ينطبق ٪59.7 ال ينطبق (15,682) (17,355) (3,298) (2,066) - مصاريف اإلدارية و البيعية

 - (٪319.2) - - (1,682) 768 - - - حصة الشركة من أرباح / )خسائر( شركة زميلة

 - ال ينطبق - - (21,588) - - - - خسائر الهبوط في قيمة عقارات وآالت 

 - ال ينطبق - - (9,143) - - - - أخرى 

(٪21.9) (53,834) 5,380 15,393 40,218 51,475 )الخسارة( صافي الربح  (٪45.3) ال ينطبق (61.7٪) 

          القطاعات األخرى 

 ال ينطبق - ال ينطبق - - - 1,021 - - اإليرادات

 - - - - - - - - - تكلفة اإليرادات

٪12.8 - - - 1,606 1,424 مصاريف اإلدارية و البيعية  (100.0٪)  - (100.0٪) 

 (٪15.3) - (٪36.4) ٪12.8 - - 1,021 1,606 1,424 )الخسارة( صافي الربح

          املجموع

 ٪0.7 (٪43.3) (٪1.4) ٪2.7 101,497 179,164 230,484 233,688 227,485 اإليرادات

 ٪9.4 (٪32.1) ٪10.1 ٪8.7 (107,235) (158,011) (210,772) (191,405) (176,010) تكلفة اإليرادات

 ٪0.2 (٪5.2) ٪7.0 (٪6.2) (15,682) (17,355) (25,348) (23,686) (25,257) مصاريف اإلدارية و البيعية

 - (٪319.1) - - (1,683) 768 - 730 - شركة زميلة (خسائر) أرباح / حصة الشركة من

 - ال ينطبق - - (21,588) - - - - خسائر الهبوط في قيمة عقارات وآالت 

 - - (٪100.0) ال ينطبق - - - (4,606) - خسائر من استبعادات العمليات غير املستمرة

 - ال ينطبق - - (9,143) 814 - - - أخرى 

 ال ينطبق (٪1,100.6) (٪132.3) (٪43.9) (53,834) 5,380 (4,761) 14,721 26,218 )الخسارة( صافي الربح

          نسبة إيرادات القطاعات من إجمالي اإليرادات

 - - - - ٪0.0 ٪0.0 ٪0.0 ٪0.0 ٪0.0 املركز الرئيس ي

 - - - - ٪100.0 ٪100.0 ٪99,6 ٪100.0 ٪100.0 الوجبات الشعبية

 - - - - ٪0.0 ٪0.0 ٪0.4 ٪0.0 ٪0.0 طاعات األخرى الق

  م2020سبتمبر  30للفترة املنتهية في  غير املراجعة م والقوائم املالية األولية2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 
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 املركز الرئيس ي 

ف وكافة مصاريف اإلدارة واملراكز اإلدارية والخدمية. وانخفضت املصاريارتبطت املصاريف العمومية والبيعية للمكتب الرئيس ي بالرواتب واإلهالكات 

م، ونتج عن ذلك الشراكة مع الشركة 2018مليون ريال سعودي في  23.2م إلى 2017مليون ريال سعودي في  26.7من  ٪12.9اإلدارية والبيعية بنسبة 

تماد ة الروشة كربح من العمليات الغير مستمرة بالقوائم املوحدة باإلضافة إلى االعم باعتبار نتائج أعمال شرك2018الزميلة وإصدار القوائم املالية 

عية على وسائل دعائية أخرى أقل تكلفة مثل وسائل التواصل االجتماعي بدل من الوسائل التقليدية األخرى. ولم تشهد املصاريف العمومية والبي

م. وتم إعادة تصنيف املصاريف العمومية واإلدارية والبيعية من املركز الرئيس ي إلى قطاع 2019م و2018للمركز الرئيس ي أي تقلبات جوهرية مابين 

 م من قبل املدقق الخارجي.2020سبتمبر  30الوجبات الشعبية في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

الجونة املتميزة للحلويات والحفالت حيث استحوذت  تشير حصة الشركة من أرباح / )خسائر( في شركة زميلة إلى األرباح والخسائر التي حققتها شركة

 م.2018من شركة الجونة املتميزة خالل عام  ٪30املجموعة على نسبة 

 الوجبات الشعبية

م 2018م و2017من إجمالي إيرادات الشركة في  ٪100و ٪99.6و  ٪100و  ٪100تولد الشركة إيرادتها بشكل رئيس ي من الوجبات الشعبية والتي مثلت 

م 2017م على التوالي. ولم تشهد إيرادات الوجبات الشعبية أي تقلبات جوهرية مابين 2020سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2019و

م 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  179.2من  ٪43.3م. وانخفضت إيرادات الوجبات الشعبية بنسبة 2019و

 بجائحة كورونا. 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  101.5إلى 
ً
 م، حيث كان االنخفاض في اإليرادات متأثرا

م، ونتج 2018مليون ريال سعودي في  191.4م إلى 2017مليون ريال سعودي في  176.0من  ٪8.7ارتفعت تكلفة إيرادات الوجبات الشعبية بنسبة  

لك انخفاض مجمل الربح نتيجة ارتفاع أسعار املشتريات لألصناف الرئيسية وارتفاع تكلفة العمالة و الرسوم اإلضافية وتكاليف التشغيل. عن ذ

 تكلفة إيرادات الوجبات الشعبية بنسبة 
ً
 اعم، ويعزى ذلك في املقام األول إلى ارتف2019مليون ريال سعودي في  210.8لتصل إلى  ٪10.1وارتفعت أيضا

 إيرادات أسعار املشتريات لألصناف الرئيسية وارتفاع تكلفة العمالة وتكاليف التشغيل ورسوم الخدمات والرسوم اإلضافية. وكان االنخفاض في تكلفة

يال سعودي مليون ر  107.2م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  158.0من  ٪32.1الوجبات الشعبية بنسبة 

 مع انخفاض اإليرادات خالل نفس الفترة.2020سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في 
ً
 م متماشيا

 وارتفعت تشمل املصاريف اإلدارية والبيعية للوجبات الشعبية مصاريف الدعاية واإلعالن واملصاريف التسويقية األخرى املتعلقة بالوجبات السريعة.

م، ويعود ذلك االرتفاع إلى حمالت تسويقية 2019مليون ريال سعودي في  3.3م إلى 2018مليون ريال سعودي في  2.1من  ٪59.7 هذه املصاريف بنسبة

مليون ريال سعودي  17.4من  ٪9.6بنسبة املصاريف اإلدارية والبيعية للوجبات الشعبية  وانخفضتألصناف جديدة وحمالت مع جمعيات خيرية. 

م، وذلك بعد 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  15.7م إلى 2019سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 30التسعة أشهر املنتهية في  إعادة تصنيف املصاريف اإلدارية والبيعية من املركز الرئيس ي إلى الوجبات الشعبية من قبل املدقق الخارجي في فترة

 م.2020سبتمبر 

 .خرى طفاء باإلضافة إلى انخفاض مصاريف الكهرباء واملياه واملنافع األ ويعود ذلك في املقام األول إلى انخفاض منافع املوظفين واالستهالك واإل 

م 2020سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في  مليون ريال سعودي 21.6تتعلق خسائر الهبوط في قيمة العقارات واآلالت واملعدات بمقدار 

 مليون ريال سعودي. 12.4بهبوط قيمة قطع األراض ي الواقعة في مدينة جدة حيث أصبحت قيمتها الدفترية 

ية من بيع قطع م الخسائر الرأس مال2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  9.1تشمل املصاريف األخرى بمقدار 

 3.8مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى املصاريف التمويلية بمقدار  6.8أراض ي غير تشغيلية مملوكة للشركة في مدينة جدة حيث بلغت الخسارة 

  0.5مليون ريال سعودي ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل األجنبية التي بلغت 
ً
 مليون ريال سعودي، وتم تعويض هذه املصاريف تعويضا

ً
 جزئيا

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة املذكورة.  2.1بتسجيل إيرادات اخرى بمقدار 

 القطاعات األخرى 

 م بايرادات منح االمتياز التجاري.2019مليون ريال سعودي في  1.0ارتبطت اإليرادات التي حققتها الشركة من القطاعات األخرى بمقدار 

م بنتائج 2018مليون ريال سعودي في  1.6م و 2017مليون ريال سعودي في  1.4البيعة للقاطاعات األخرى بمقدار يتعلق الدخل باملصاريف اإلدارية و 

 العمليات الغير مستمرة لفرع شركة الروشة للحلويات وذلك بعد الشراكة مع شركة الجونة. 



 

54 

افيةااإلير  6-6-3   دات حسب املناطق الجغر

م وفترتي التسعة 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املناطق الجغرافية للسنوات املالية املنتهية في يوضح الجدول التالي إيرادات الشركة حسب 

  م.2020م و2019سبتمبر  30أشهر املنتهية في 

 : اإليردات حسب املناطق الجغرافية )14الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 زيادة / )نقص(

معدل النمو 

السنوي 

 املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2019

 )غير مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر

-م2017

 م2019

٪3.9 91,352 160,957 205,466 209,786 201,846 املنطقة الغربية  (2.1٪)  (43.2٪)  0.9٪  

(٪37.7) 564 3,167 4,190 4,568 7,331 املنطقة الوسطى  (8.3٪)  (82.2٪)  (24.4٪)  

(٪19.2) 2,943 5,142 7,174 7,491 9,270 املنطقة الشرقية  (4.2٪)  (42.8٪)  (12.0٪)  

٪31.0 4,496 9,898 12,632 11,843 9,039 جمهورية مصر العربية  6.7٪  (54.6٪)  18.2٪  

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق - 2,142 - 1,021 - - أخرى 

٪2.7 101,497 179,164 230,484 233,688 227,485 اإلجمالي  (1.4٪)  (43.3٪)  0.7٪  

          كنسبة من إجمالي اإليرادات

 - - - - ٪90.0 ٪89.8 ٪89.1 ٪89.8 ٪88.7 املنطقة الغربية

 - - - - ٪0.6 ٪1.8 ٪1.8 ٪2.0 ٪3.2 ة الوسطىاملنطق

 - - - - ٪2.9 ٪2.9 ٪3.1 ٪3.2 ٪4.1 املنطقة الشرقية

 - - - - ٪4.4 ٪5.5 ٪5.5 ٪5.1 ٪4.0 ة مصر العربيةجمهوري

 - - - - ٪2.1 - ٪0.4 - - أخرى 

  م2020م و 2019سبتمبر  30م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

م، 2018مليون ريال سعودي في  209.8م إلى 2017مليون ريال سعودي في  201.8من  ٪3.9ارتفعت اإليردات املحققة من املنطقة الغربية بنسبة 

م 2018ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى افتتاح فروع جديدة في املنطقة الغربية. ولم تشهد إيردات املنطقة الغربية أي تقلبات جوهرية مابين عامي 

م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  160.0 من ٪43.2إيرادات املنطقة الغربية بنسبة  وانخفضتم. 2019و

 بجائحة كورونا والتي أثرت بشكل جوهري على م2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  91.3
ً
وكان االنخفاض مدفوعا

 . مبيعات الشركة خالل هذه الفترة

م، وواصلت إيرادات 2018مليون ريال سعودي في  4.7م إلى 2017مليون ريال سعودي في  7.3من  ٪37.7نطقة الوسطى بنسبة انخفضت إيرادات امل

م 2019م و2018م. يعزى االنخفاض في عامي 2019مليون ريال سعودي في  4.2لتصل إلى  ٪8.3املنطقة الوسطى تراجعها حيث انخفضت بنسبة 

املنطقة وذلك بعد ارتفاع عدد منافسين الشركة في املنطقة الوسطى، بعد افتتاح مطاعم كثيرة  ت الفرع بتلكبشكل رئيس ي إلى انخفاض إيرادا

ة ن العمالمشابهة ملجال الشركة. باإلضافة إلى ذلك، فقد ساهم ارتفاع الرسوم على العمالة الوافدة )الرسوم التي فرضتها الحكومة السعودية للحد م

. خفاض القوة الشرائية لهذة الفئة من العمالء، ونتيجة لذلك، فقد انخفضت املبيعات املحققة من العمالة الوافدةم( بان2018الفائضة خالل 

مليون  0.6م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  3.2من  ٪82.2وانخفضت إيرادات املنطقة الوسطى بنسبة 

 بجائحة كورونا والتي أثرت بشكل جوهري على مبيعات  م،2020سبتمبر  30عة أشهر املنتهية في ريال سعودي في فترة التس
ً
وكان االنخفاض مدفوعا

 .الشركة خالل هذه الفترة

م 2018مليون ريال سعودي في  7.5م إلى 2017مليون ريال سعودي في  9.2من  ٪19.2انخفضت اإليردات املحققة من املنطقة الشرقية بنسبة 

نتيجة م، يعزى ذلك في األساس إلى انخفاض إيرادات الفرع بتلك املنطقة 2019مليون ريال سعودي في  7.2لتصل إلى  ٪4.2فضت ايضا بنسبة وانخ

. وانخفضت إيرادات املنطقة الشرقية بنسبة مطاعم كثيرة مشابهة ملجال الشركةارتفاع عدد منافسين الشركة في املنطقة الشرقية، بعد افتتاح 

ي مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية ف 2.9م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  5.1من  42.8٪

 بجائحة كورونا والتي أثرت بشكل جوهري على مبيعات الشركة خالل هذهم، 2020سبتمبر  30
ً
 .الفترة وكان االنخفاض مدفوعا

م، 2018مليون ريال سعودي في  11.8م إلى 2017مليون ريال سعودي في  9.0من  ٪31.0املحققة من جمهورية مصر العربية بنسبة  ارتفعت اإليرادات

 بنسبة 
ً
 بافتتاح فرع أخر للشركة بجمهورية مصر 2019مليون ريال سعودي في  12.6لتصل إلى  ٪6.7وارتفعت ايضا

ً
م، وجاء هذا االرتفاع مدفوعا

من  ٪54.6حيث بدأ تأثيرة في السنوات التالية لالفتتاح. وانخفضت اإليرادات املحققة من جمهورية مصر العربية بنسبة  2016بر العربية في ديسم
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  4.5م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  9.9

م إلى تأثير جائحة كورونا على 2020سبتمبر  30يعزى االنخفاض في اإليرادات املحققة من جمهورية مصر العربية خالل الفترة املنتهية في م، 2020

 .رية مصر العربية وذلك بعد انخفاض ساعات العمل التشغيليةو املبيعات املحققة من جمه

يال سعودي بمبيعات الجلود وتأمين األطباق وخدمة التوصيل ودخل من مواقع مؤجرة بالفروع مليون ر  1.0م بمقدار 2019تتعلق اإليردات األخرى في 

نتهية مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر امل 2.1وإيرادات الخردة باإلضافة إلى إيرادات الدعم التسويقي. بينما تتعلق اإليرادات األخرى بمقدار 

 قة من فرع الشركة في املدينة املنورة حيث كانت هذه اإليرادات مشمولة ضمن إيرادات املنطقة الغربية خاللم باإليرادات املحق2020سبتمبر  30في 

 الفترات السابقة وتم إعادة تصنيفها إلى اإليرادات االخرى في نفس الفترة املذكورة. 

 مصروفات بيع وتسويق 6-6-4

م وفترتي التسعة أشهر 2019م و2018م و2017ديسمبر  31ملالية املنتهية في يوضح الجدول التالي تفاصيل مصروفات البيع والتسويق للسنوات ا

 م.2020م و2019سبتمبر  30املنتهية في 

 : مصروفات بيع وتوزيع)15الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 زيادة / )نقص(

معدل النمو 

السنوي 

 املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2019

 )غير مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر

-م2017

 م2019

 (٪30.5) (٪3.6) (٪3.1) (٪50.1) 618 641 911 940 1,884 دعاية وإعالن

 ٪126.6 ٪59.4 ٪450.5 (٪6.8) 998 626 699 127 136 مصاريف تسويقية وضيافة وعالقات عامة

 ٪205.1 (٪71.9) ٪69.1 ٪450.7 18 64 1,688 998 181 أخر ى

 ٪22.4 ٪22.8 ٪59.7 (٪6.2) 1,634 1,331 3,298 2,066 2,202 اإلجمالي

 م2020م و 2019سبتمبر  30م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

م يعزى ذلك بشكل 2018مليون ريال سعودي في  0.9م إلى 2017مليون ريال سعودي في  1.9من  ٪50.1انخفضت مصاريف الدعاية واإلعالن بنسبة 

 من الدعاية ب
ً
الطرق رئيس ي إلى االعتماد على التسويق الداخلي بالفروع وتوقيع عقود مع شركات لإلعان عن طريق مواقع التواصل االجتماعي بدال

م. ولم تشهد مصاريف الدعاية واإلعالن أي تقلبات 2019م و2018تقلبات جوهرية مابين عامي  التقليدية. ولم تشهد مصاريف الدعاية واإلعالن

  م.2020سبتمبر  30م وتلك املنتهية في 2019سبتمبر  30جوهرية مابين فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 ٪450.5م. وارتفعت هذه املصاريف بنسبة 2018م و2017لم تشهد املصاريف التسويقية والضيافة والعالقات العامة تقلبات ملحوظة مابين عامي 

م. وجاء هذا االرتفاع بسبب توقيع عقود مع شركات التوصيل مقابل 2019مليون ريال سعودي في  0.7م إلى 2018مليون ريال سعودي في  0.1من 

مليون ريال  0.6من  ٪59.4قات العامة بنسبة نسب من املبيعات باإلضافة إلى خدمات التوصيل. وارتفعت املصاريف التسويقية والضيافة والعال

 م، ويعزى 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  1.0م إلى 2019سبتمبر  30سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

صيل لظروف جائحة كورونا والدعاية من خالل وسائل ذلك في املقام األول إلى زيادة التسويق من خالل خدمة التوصيل ودفع رسوم لشركات التو 

 التواصل االجتماعي للتطبيقات الخاصة بالشركة.

من  ٪450.7تشمل املصاريف األخرى مصاريف الدعاية واإلعالن واملصاريف التسويقية املوجهة لوجبات جديدة. وارتفعت املصاريف األخرى بنسبة 

مليون  1.7لتصل إلى  ٪69.1م، وارتفعت أيضا املصاريف األخرى بنسبة 2018ليون ريال سعودي في م 1.0م إلى 2017مليون ريال سعودي في  0.2

ريال سعودي، يعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى حمالت تسويقية ألصناف جديدة وحمالت مع جمعيات خيرية. ولم تشهد املصاريف األخرى أي تقلبات 

 م. 2019سبتمبر  30م مقارنة مع الفترة املنتهية في 2020 سبتمبر 30جوهرية في فترة التسعة أشهر املنتهية في 
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 املصاريف العمومية واإلدارية 6-6-5

م وفترتي التسعة أشهر 2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنوات يوضح الجدول التالي تفاصيل املصاريف العمومية و اإلدارية

 م.2020م و2019سبتمبر  30املنتهية في 

 : املصاريف العمومية و اإلدارية)16الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 معدل النمو السنوي املركب  زيادة / )نقص(

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2019

 )غير مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

 (٪3.7) (٪14.6) (٪6.6) (٪0.8) 9,371 10,975 15,544 16,637 16,769 منافع املوظفين

 ٪2.5 (٪24.1) ٪10.2 (٪4.6) 878 1,157 1,553 1,409 1,477 استهالك وإطفاء

 ٪13.6 (٪57.5) (٪38.3) ٪108.9 251 590 343 556 266 كهرباء ومياه ومنافع أخرى 

 ٪35.4 (٪80.6) ٪113.9 (٪14.3) 88 454 724 338 395 صيانة واصالح

 (٪14.9) (٪14.0) (٪59.5) ٪79.0 410 477 582 1,439 804 أتعاب مهنية واستشارية

 (٪50.1) ٪88.9 (٪80.6) ٪28.6 306 162 105 543 422 تذاكر سفر

 (٪15.8) ٪5.2 (٪6.1) (٪24.5) 885 841 1,178 1,255 1,663 مصاريف حكومية

 (٪10.0) ٪36.0 (٪50.4) ٪63.5 1,860 1,368 1,042 2,102 1,285 أخرى 

024,16 21,072 24,278 23,081 اإلجمالي  049,14  5.2٪ (13.2٪) (12.3٪) (4.5٪) 

 م2020م و 2019سبتمبر  30م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في  املصدر:

م والفترة 2019م و2018م و 2017من إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية في  ٪66.7و ٪73.8و ٪68.5و ٪72.7شكلت منافع املوظفين مانسبنة  

م. وانخفضت منافع املوظفين بنسبة 2018م و2017م على التوالي. لم تشهد منافع املوظفين تقلبات جوهرية مابين عامي 2020سبتمبر  30املنتهية في 

من  ٪14.6م، كما وانخفض مخصص منافع املوظفين بنسبة 2019ريال سعودي في  مليون  15.5م إلى 2018مليون ريال سعودي في  16.6من  6.6٪

مبر سبت 30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  9.4م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  11.0

 لتكلفة العمالةم، ويعزى ذلك إلى صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظ2020
ً
. فين الذين تم االستغناء عنهم ضمن إعادة الهيكلة للشركة تخفيضا

 . موظف 309 م2020سبتمبر  30وكان عدد املوظفين الذين تم االستغناء عنهم خالل الفترة املنتهية في 

اث والتجهيزات. لم يشهد مصروف االستهالك تقلبات يتعلق مصروف االستهالك باستهالك املمتلكات واملعدات والتحسينات على املباني واستهالك األث

مليون ريال سعودي في  1.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في  1.5من  ٪10.2م. وارتفع مصروف االستهالك بنسبة 2018م و2017جوهرية مابين 

مليون  1.2من  ٪24.1ك واإلطفاء بنسبة م، ويعزى ذلك إلى طبيعة الحسابات والقيمة الدفترية وقيمة األصول، وانخفض مصروف االستهال2019

م، يرجع ذلك إلى طبيعة 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في الفترة املنتهية في  0.9م إلى 2019سبتمبر  30ريال سعودي في الفترة املنتهية في 

 الحسابات والقيمة الدفترية وقيمة األصول. 

م، 2018مليون ريال سعودي في  0.6م إلى 2017مليون ريال سعودي في  0.3من  ٪108.9بنسبة  ارتفعت مصاريف الكهرباء واملياه واملنافع األخرى 

بنسبة ونتج ذلك بشكل رئيس ي عن الزيادات الحكومية املرتبطة بالكهرباء واملياه باإلضافة إلى مصاريف الفروع الجديدة. وانخفضت هذه املصاريف 

م، وذلك بسبب استبعاد مصروف فرع الشركة الروشة للحلويات لدخول الشركة في صفقة 2019مليون ريال سعودي في  0.3لتصل إلى  38.3٪

مليون ريال  0.6من  ٪57.5الشراكة مع شركة الجونة وتحول عملياتها لشركة الجونة. وانخفضت مصاريف الكهرباء واملياه واملنافع األخرى بنسبة 

م، ونتج 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  0.2م إلى 2019سبتمبر  30سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 عن ذلك توقف تقديم الوجبات داخل املحالت بسبب جائحة كورونا وانخفاض ساعات العمل التشغيلية بسبب الحظر الجزئي والكلي وتركيز غالبية

 العمل على توصيل الوجبات.

إلصالح بشكل أساس ي بمصاريف صيانة واصالح األجهزة واآلالت واملعدات وصيانة املباني والكهرباء والسباكة وصيانة تتعلق مصاريف الصيانة وا

م. 2018مليون ريال سعودي في  0.3م إلى 2017مليون ريال سعودي في  0.4من  ٪14.3السيارات. وانخفضت مصاريف الصيانة واإلصالح بنسبة 

 من الربع األخير لعام  ويعود ذلك إلى إجراءات الصيانة
ً
م. وارتفعت مصاريف الصيانة 2018الوقائية واستبعاد مصاريف فرع شركة الروشة اعتبارا

م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مصاريف الصيانة واإلصالح وذلك بعد توقيع عقود 2019مليون ريال سعودي في  0.7لتصل إلى  ٪113.9واإلصالح بنسبة 

مليون  0.4من  ٪80.6الحكومية واشتراطات البلدية والدفاع املدني. وانخفضت مصاريف الصيانة واإلصالح بنسبة  صيانة لتلبية متطلبات الجهات

م، 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  0.1م إلى 2019سبتمبر  30ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 
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ملراكز الخدمية وانخفاض ساعات العمل وإقفال بعض الفروع بسبب الحظر الكلي والجزئي وتوقف تقديم الوجبات ونتج ذلك عن توقف بعض ا

 داخل الفروع وذلك بسبب جائحة كورونا.

من  ٪79.0تتعلق األتعاب املهنية واالستشارية بشكل رئيس ي باملصاريف املدفوعة إلى شركات التدقيق واالستشارات. وارتفعت هذه املصاريف بنسبة 

 0.6لتصل إلى  ٪59.5م، وانخفضت األتعاب املهنية واالستشارية بنسبة 2018مليون ريال سعودي في  1.4م إلى 2017مليون ريال سعودي في  0.8

ركة م، وجاء هذا بسبب توقيع عقود مع مكاتب استشارية للتطوير ومواكبة متطلبات الشركات املساهمة وتجهيز الش2019مليون ريال سعودي في 

في ذلك الوقت باإلضافة الى أتعاب املراجع  للدخول بالسوق الرئيس ي باإلضافة إلى أتعاب استشارات ارتبطت بشراكة الشركة مع شركة الجونة.

 م. 2020بتمبر س 30م والفترة املنتهية في 2019سبتمبر  30الخارجي. ولم تشهد األتعاب املهنية واالستشارية تقلبات جوهرية مابين الفترة املنتهية في 

مليون  0.4من  ٪28.6تتعلق مصاريف تذاكر السفر بتذاكر السفر الخاصة برحالت العمل ملوظفين الشركة. وارتفعت مصاريف التذاكر بنسبة 

 مليون ريال سعودي في 0.1لتصل إلى  ٪80.6م، وانخفضت هذه املصاريف بنسبة 2018مليون ريال سعودي في  0.5م إلى 2017ريال سعودي في 

 0.3م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  0.2من  ٪88.9م. وارتفعت مصاريف تذاكر السفر بنسبة 2019

م، ويعود االرتفاع واالنخفاض في مصاريف تذاكر السفر إلى سياق األعمال 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 الطبيعية.

مليون ريال سعودي في  1.7من  ٪24.5لقة بالجهات الحكومية. انخفضت املصاريف الحكومية بنسبة تشمل املصاريف الحكومية الرسوم املتع

 املصاريف الحكومية بنسبة 2018مليون ريال سعودي في  1.3م إلى 2017
ً
م، 2019مليون ريال سعودي في  1.2لتصل إلى  ٪6.1م، وانخفضت أيضا

ع ورسوم البلدية والجهات الحكومية باإلضافة إلى استبعاد عمليات الروشة للحلويات ويعزى ذلك إلى طبيعة العمل وتطورات معطيات الفرو 

بتمبر س 30م والفترة املنتهية في 2019سبتمبر  30)"العمليات الغير مستمرة"(. ولم تشهد املصاريف الحكومية تقلبات جوهرية مابين الفترة املنتهية في 

 م. 2020

من  ٪63.5ين السيارات والنظافة واملطبوعات واألدوات املكتبية والتدريب. وارتفعت املصاريف األخرى بنسبة تشمل املصاريف األخرى مصروفات تأم

م. ويعود هذا االرتفاع إلى سياق األعمال الطبيعية لدى الشركة. وانخفضت 2018مليون ريال سعودي في  2.1م إلى 2017مليون ريال سعودي في  1.3

م. يرجع ذلك في املقام األول إلى استبعاد عمليات شركة الروشة للحلويات 2019مليون ريال سعودي في  1.0لتصل إلى  ٪50.4املصاريف األخرى بنسبة 

 1.4من  ٪36.0رتفعت املصاريف األخرى بنسبة امقابلها ومبلغ مالي. و  ٪30لدخولها في صفقة الشراكة مع شركة الجونة وحصول الشركة على نسبة 

سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  1.9م إلى 2019سبتمبر  30رة التسعة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي في فت

 م، ويعزى ذلك في املقام األول إلى طبيعة العمل واألسعار وافتتاح فروع. 2020

 آخر  تشغيليدخل  6-6-6

م وفترتي التسعة أشهر املنتهية 2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنوات يوضح الجدول التالي تفاصيل الدخل التشغيلي اآلخر

 م.2020م و2019سبتمبر  30في 

 : دخل تشغيلي آخر)17الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 معدل النمو السنوي املركب  زيادة / )نقص(

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2019

 )غير مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

٪24.1 54 169 214 319 257 مبيعات الجلود  (32.8٪)  (68.0٪)  (8.7٪)  

٪16.5 1,659 1,691 2,281 830 713 إيجار قسم الحلوياتإيراد   174.8٪  (1.9٪)  78.9٪  

(٪20.3) 125 366 430 517 648 تأمين أطباق غير معادة  (16.7٪)  (65.8٪)  (18.5٪)  

(٪100.0) - 786 - - 310 إيرادات مبيعات خدمات التوصيل (٪100.0) ال ينطبق ال ينطبق   

(٪100.0) (6,844) 3 - - 30 أرباح بيع معدات (٪100.0) ال ينطبق ال ينطبق   

٪16.0 233 1,025 552 585 505 أخرى   (5.7٪)  (77.3٪)  4.6٪  

(٪8.6) (4,773) 4,040 3,477 2,251 2,462 اإلجمالي  54.5٪  (218.2٪)  18.8٪  

 م2020م و 2019سبتمبر  30م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في 2019وم 2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

مليون  0.3م إلى 2017مليون ريال سعودي في  0.2من  ٪24.1تتضمن مبيعات الجلود مبيعات جلود أصناف اللحوم. وارتفعت مبيعات الجلود بنسبة 

لتصل إلى  ٪32.8م. وانخفضت مبيعات الجلود بنسبة 2018الجلود خالل عام م، يعود ذلك في املقام األول إلى زيادة أسعار 2018ريال سعودي في 

 30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  0.2من  ٪68.05م. وانخفضت مبيعات الجلود بنسبة 2019مليون ريال سعودي في  0.2
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م. ويعزى ذلك إلى التقلبات في أسعار الجلود باإلضافة 2020سبتمبر  30ي ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية ف 54م إلى 2019سبتمبر 

 إلى االرتفاع واالنخفاض في مبيعات الجلود. 

ارتبطت إيرادات قسم الحلويات بشكل أساس ي باإليردات املحققة من قسم الحلويات الخاص بأصناف الحلويات. وارتفعت هذه اإليرادات بنسبة 

 بنسبة 2018مليون ريال سعودي في  0.8م إلى 2017سعودي في  مليون ريال 0.7من  16.5٪
ً
مليون ريال  2.3لتصل إلى  ٪174.8م، وارتفعت أيضا

م بشكل رئيس ي إلى تأجير مواقع بالفروع لبيع الحلويات وزيادة أصناف الحلويات وافتتاح 2019م و2018م، ويعود االرتفاع في عامي 2019سعودي في 

بر سبتم 30م والفترة املنتهية في 2019سبتمبر  30رادات إيجار قسم الحلويات أي تقلبات جوهرية مابين الفترة املنتهية في فروع جديدة. ولم تشهد إي

 م. 2020

من  ٪20.3املعادة بنسبة وانخفض الدخل من األطباق غير يتعلق الدخل من تأمين أطباق غير معادة بقيمة مبلغ التأمين الغير معادة من العميل. 

مليون  0.4م. وواصل الدخل من األطباق غير املعادة انخفاضة ليصل إلى 2018مليون ريال سعودي في  0.5م إلى 2017ليون ريال سعودي في م 0.6

مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  0.4من  ٪65.8املعادة بنسبة  م، وانخفض الدخل من تأمين األطباق غير2019ريال سعودي في 

بانخفاض م، وارتبط االنخفاض بشكل رئيس ي 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  0.1م إلى 2019سبتمبر  30

 املبيعات. 

 خدمة التوصيل.  م برسوم2017مليون ريال سعودي في  0.3تتعلق إيرادات مبيعات خدمات التوصيل بمقدار 

مليون ريال  6.8م ببيع أصول وأرباح رأسمالية. وسجلت الشركة خسائر بمقدار 2017ألف ريال سعودي في  30ارتبطت أرباح بيع املعدات بمقدار 

م، حيث ارتبطت هذه الخسائر ببيع أراض ي مملوكة للشركة واملبلغ يمثل الخسارة 2020سبتمبر  30سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 مالية من بيع األرض. الرأس

ه يتكون املتبقي من الدخل التشغلي اآلخر من إيرادات الخردة وإيرادات الغرف وإيرادات خدمات الحفالت بخالف مبيعات األصناف. وارتفعت هذ

إيرادات الخردة وإيرادات  م. ونتج عن ذلك ارتفاع2018مليون ريال سعودي في  0.6م إلى 2017مليون ريال سعودي في  0.5من  ٪16.0اإليرادات بنسبة 

 بنسبة 2019م و2018الغرف وإيرادات خدمات الحفالت. ولم تشهد هذه اإليرادات تقلبات جوهرية مابين عامي 
ً
من  ٪77.3م. وقد انخفض الحقا

بر سبتم 30ة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي في فترة التسع 0.2م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  1.0

2020.
ً
 م، ويعود ذلك إلى جائحة كورونا وانخفاض الدخل التشغيلي اآلخر املرتبط بانخفاض اإليرادات عموما

 تكاليف التمويل  6-6-7

 30م وفترتي التسعة أشهر املنتهية في 2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيوضح الجدول التالي تفاصيل تكاليف التمويل 

 م.2020م و2019سبتمبر 

  : تكاليف التمويل)18الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 30فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر
 زيادة / )نقص(

معدل النمو السنوي 

 املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2019

 )غير مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

 ٪65.8 ٪110.0 ٪257.0 ال ينطبق 1,453 692 1,750 490 - عمولة مرابحة قرض طويل األجل

٪6.8 ينطبق ال - 2,390 2,238 2,980 - - على التزامات عقود اإليجارإلغاء الخصم   ينطبق ال 

 ال ينطبق - - ال ينطبق - - - - 636 تكاليف تمويل مؤجلة

 ٪172.6 ٪31.2 ٪864.9 (٪23.0) 3,843 2,930 4,731 490 636 املجموع

ناقصا: تكاليف التمويل املرسملة خالل 

 السنة
 ينطبق ال - ينطبق ال - - - (462) - -

(290) - - إيرادات فوائد بنكية  ال ينطبق - ال ينطبق - - - 

 ٪150.0 ٪31.2 ٪711.5 (٪23.0) 3,843 2,930 3,978 490 636 اإلجمالي

 م2020م و 2019سبتمبر  30م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 18.9م بمقدار 2018أبريل  15تشمل تكاليف التمويل األعباء التمويلية املتعلقة بالقرض طويل األجل املستحوذ علية من قبل الشركة في تاريخ 

م 2018مليون ريال سعودي في  0.5من  ٪257.0مليون ريال سعودي على شكل تمويل تأجيري. وارتفعت عمولة مرابحة القرض طويل األجل بنسبة 

سماح للدفعة األولى. م، ويعزى هذا االرتفاع بشكل أساس ي إلى الحصول على دفعة قرض أخرى وانتهاء فترة ال2019مليون ريال سعودي في  1.8إلى 
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م إلى 2019سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  0.7من  ٪110.0وارتفعت عمولة املرابحة للقرض طويل األجل بنسبة 

 رض آخرى. م، ونتج عن ذلك عن حصول الشركة على دفعة ق2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  1.4

(، قامت املجموعة بتصنيف كل عقد من عقود اإليجار)كمستأجر( في بداية 16لدى املجموعة عقود إيجار لفروع ومواقع عديدة. قبل تطبيق املعيار )

أساس القسط  العقد كعقد إيجار تشغيلي. في عقود اإليجار التشغيلي، تم تسجيل دفعات اإليجار كمصروف إيجار في قائمة الربح أو الخسارة على

" و"مصاريف مستحقة
ً
 وإيجار مستحق الدفع تحت بند "مبالغ مدفوعة مقدما

ً
" الثابت طوال مدة عقد اإليجار. وتم تسجيل أي إيجار مدفوع مسبقا

 على التوالي.

ها ار لتلك العقود التي سبق تصنيف(، اعترفت املجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليج16عند تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي )

على كعقود إيجار تشغيلي، بإستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة. تم االعتراف بأصول حق االستخدام 

 ومستحقة ا
ً
اف لدفع والتي سبق االعتراف بها. تم االعتر أساس املبلغ املساوي إللتزامات عقود اإليجار املعدلة مقابل أي دفعات إيجار مدفوعة مسبقا

لي. بيق األو بالتزامات عقود اإليجار على أساس القيمة الحالية لدفعات اإليجار املتبقية واملخصومة باستخدام معدل االقتراض الهامش ي في تاريخ التط

 .٪4.5م 2019 يناير 1كان معدل االقتراض الهامش ي للمستأجر املطبق على التزامات عقود اإليجار في 

 امليزانية العمومية 6-7

 مليزانية الشركة كما في السنة املنتهية في 
ً
 30م وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في 2019م و2018م و 2017 ديسمبر 31يقدم الجدول التالي موجزا

 م.2020سبتمبر 

 : امليزانية العمومية)19الجدول رقم )

 ريال سعوديألف 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 زيادة / )نقص(

 معدل النمو

 السنوي املركب 

 م2017

 )املراجعة(

 م2018

 )املراجعة(

 م2019

 )املراجعة(

 م2020

 )غير املراجعة(

ديسمبر  

 م 2018

 ديسمبر 

 م2019

 سبتمبر 

 م2020

-م2017

 م2019

 ٪23.2 (٪12.6) ٪26.7 ٪19.8 348,705 398,941 314,786 262,716 األصول الغير متداولة  

 (٪26.6) (٪13.3) (٪6.4) (٪42.5) 21,665 24,976 26,682 46,391 األصول املتداولة  

 ٪17.1 (٪12.6) ٪24.1 ٪10.5 370,370 423,917 341,468 309,107 مجموع األصول 

 (٪0.2) (٪19.8) (٪1.9) ٪1.5 217,633 271,418 276,712 272,750 مجموع حقوق امللكية

 ٪132.5 (٪6.5) ٪253.5 ٪52.8 93,385 99,924 28,263 18,492 االلتزامات غير املتداولة 

 ٪71.5 ٪12.9 ٪44.1 ٪104.3 59,353 52,575 36,493 17,865 االلتزامات املتداولة  

 ٪104.8 ٪0.2 ٪135.5 ٪78.1 152,738 152,499 64,756 36,357 مجموع االلتزامات 

 ٪17.1 (٪12.6) ٪24.1 ٪10.5 370,370 423,917 341,468 309,107 مجموع حقوق امللكية واملطلوبات 

 م2020سبتمبر  30للفترة املنتهية في  غير املراجعةم والقوائم املالية األولية 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في  

 األصول الغير املتداولة 6-7-1

 لألصول الغير املتداولة كما في  يقدم
ً
سبتمبر  30م وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في 2019 م و2018م و 2017 ديسمبر 31الجدول التالي موجزا

 م.2020

 الغير املتداولة: األصول )20الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر املنتهية

 سبتمبر 30في 
 معدل النمو السنوي املركب  زيادة / )نقص(

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

 (٪3.7) (٪16.4) ٪3.6 (٪10.6) 201,463 240,858 232,471 259,960 عقارات وآالت ومعدات

 ال ينطبق (٪11.6) ال ينطبق - 66,033 74,671 - - أصول حق استخدام

 (٪31.6) (٪20.5) ٪20.8 (٪61.3) 1,025 1,290 1,067 2,756 أصول غير ملموسة

 ال ينطبق (٪2.4) ٪1.1 ال ينطبق 80,183 82,123 81,247 - استثمار في شركات زميلة

 ٪23.2 (٪12.6) ٪26.7 ٪19.8 348,705 398,941 314,786 262,716 مجموع األصول الغير متداولة 

 م2020سبتمبر  30املراجعة للفترة املنتهية في م والقوائم املالية األولية غير 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 
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 31من إجمالي املوجودات املتداولة كما في  ٪57.8و  ٪60.4و  ٪73.9و  ٪99.0شكل صافي القيمة الدفترية من العقارات واآلالت واملعدات مانسبتة 

 م على التوالي.2020سبتمبر  30م وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر 

 وآالت ومعدات  عقارات 6-7-1-1

م وكما في فترة 2019م و 2018م و 2017 ديسمبر 31يقدم الجدول التالي موجزا لصافي القيمة الدفترية عقارات وآالت ومعدات الشركة كما في 

 م.2020سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في 

 : عقارات وآالت ومعدات)21الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 معدل النمو السنوي املركب  زيادة / )نقص(

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

 (٪3.6) (٪30.7) - (٪7.1) 72,134 104,157 104,157 112,157 أراض ي 

 (٪1.1) (٪6.2) ٪17.6 (٪16.8) 85,474 91,098 77,462 93,140 مباني

 (٪4.7) (٪14.0) (٪12.8) ٪4.2 14,052 16,339 18,730 17,978 تحسينات على املأجور 

 (٪19.3) (٪12.3) ٪39.4 (٪53.2) 6,563 7,481 5,367 11,475 آالت ومعدات التشغيل

 (٪21.9) (٪18.7) (٪4.7) (٪36.1) 2,243 2,757 2,892 4,523 وسائل نقل

 (٪19.8) (٪20.2) (٪11.8) (٪27.1) 1,743 2,184 2,476 3,399 اثاث و تجهيزات

 (٪1.3) ٪14.3 (٪21.3) ٪23.7 19,254 16,842 21,388 17,287 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

(٪10.6) 201,463 240,858 232,471 259,960 صافي القيمة الدفترية  3.6٪  (16.4٪)  (3.7٪)  

 م2020م و 2019سبتمبر  30م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املالية املنتهية في  املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  104.2م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  112.2من  ٪7.1انخفضت قيمة األراض ي بنسبة 

مليون ريال. قامت  8قام األول إلى استبعاد االراض ي الخاصة بشركة الروشة للدخول في صفقة الشراكة مع الجونة بقيمة م. يعزى ذلك في امل2018

مليون ريال سعودي إلحدى قطع  21.6سبتمبر بتسجيل خسارة هبوط في قيمة األراض ي بمقدار  30الشركة خالل فترة التسعة أشهر املنتهية في 

مليون ريال سعودي باإلضافة إلى بيع جزء من  12.4ة جدة وأصبحت القيمة الدفترية لألرض بعد تسجيل الهبوط في القيمة األراض ي الواقعة في مدين

  مليون ريال سعودي )غير شامل ضريبة القيمة املضافة(. 3.6األراض ي الغير تشغيلية بقيمة 

مليون ريال سعودي كما في  77.5م إلى 2017ديسمبر  31سعودي كما في  مليون ريال 93.1من  ٪16.8انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني بنسبة 

م. ونتج عن ذلك بشكل رئيس ي استبعاد املباني الخاصة بشركة الروشة للدخول في الشراكة مع الجونة. وارتفع صافي القيمة الدفترية 2018ديسمبر  31

م، يعزى ذلك في املقام األول إلى رسملة املشاريع تحت التنفيذ 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  91.1ليصل إلى  ٪17.6للمباني بنسبة 

م، يعود ذلك 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  85.5ليصل إلى  ٪6.2للفروع الجديدة. وانخفض صافي القيمة الدفترية للمباني بنسبة 

  على اإلهالك السنوي املتعلق في املباني.

 ى املأجور بشكل رئيس ي اعمال الديكورات والتجهيزات بالفروع القائمة واملستأجرة. ولم يشهد صافي القيمة الدفترية للتحسيناتتتعلق التحسينات عل

من  ٪12.8م. وانخفض صافي القيمة الدفترية للتحسينات على املأجور بنسبة 2018م و2017ديسمبر  31على املأجور أي تقلبات جوهرية مابين 

م. وجاء هذا االنخفاض نتيجة استبعاد 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  16.3م إلى 2018ديسمبر  31سعودي كما في مليون ريال  18.7

 التحسينات الخاصة بالشركة التابعة الروشة لدخولها في صفقة الشراكة مع شركة الجونة اضافة إلى اإلهالك السنوي. وارتبط انخفاض القيمة

 30مليون ريال سعودي كما في  14.0م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  16.3من  ٪14.0على املأجور بنسبة الدفترية للتحسينات 

 م بتوقف أعمال التحسينات خالل جائحة كورونا.2020سبتمبر 

فترية لآلالت ومعدات التشغيل بنسبة تتكون آالت ومعدات التشغيل من اآلالت واملعدات واألجهزة املوجودة بالفروع. وانخفض صافي القيمة الد

م. يعزى ذلك إلى استبعاد 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.4م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  11.5من  53.2٪

تفع صافي القيمة الدفترية لآلالت اآلالت واملعدات واألجهزة الخاصة بالشركة التابعة الروشة لدخولها في صفقة الشراكة مع شركة الجونة. وار 

م. وكان االرتفاع مدفوع بشكل رئيس ي برسملة املشاريع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  7.5لتصل إلى  ٪39.4ومعدات التشغيل بنسبة 

مليون ريال سعودي كما  6.6ل إلى ليص ٪12.3تحت التنفيذ للفروع الجديدة. وكما انخفض صافي القيمة الدفترية لآلالت ومعدات الشغيل بنسبة 

 م، ويعزى االنخفاض في صافي القيمة الدفترية لآلالت واملعدات إلى االهالك السنوي على األصل والقيمة الحالية لالصل. 2020سبتمبر  30في 
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.5من  ٪36.1تتعلق وسائل النقل بالسيارات التجارية. انخفض صافي القيمة الدفترية لوسائل النقل بنسبة 

م، وكان ذلك نتيجة استبعاد السيارات الخاصة بالشركة التابعة الروشة لدخولها في 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.9م إلى 2017

ديسمبر  31النقل أي تقلبات جوهرية مابين صفقة الشراكة مع شركة الجونة باالضافة إلى اإلهالك السنوي. ولم يشهد صافي القيمة الدفترية لوسائل 

م 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.8من  ٪18.7م. وارتبط االنخفاض في صافي القيمة الدفترية لوسائل النقل بنسبة 2019م و2018

 م باإلهالك السنوي. 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  2.2إلى 

 ٪27.1فروشات واألثاث املوجودة في فروع الشركة. وارتبط انخفاض صافي القيمة الدفترية لألثاث والتجهيزات بنسبة يشمل األثاث والتجهيزات امل

م باستبعاد األثاث والتجهيزات الخاصة 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.5م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.4من 

ة لدخولها في صفقة الشراكة مع شركة الجونة باإلضافة إلى اإلهالك السنوي لألثاث والتجهيزات. وانخفض صافي القيمة بالشركة التابعة الروش

 صافي القيمة الدفترية 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.1ليصل إلى  ٪11.8الدفترية لألثاث والتجهيزات بنسبة 
ً
م، وانخفض ايضا

 31م، ويعزى االنخفاض في صافي القيمة الدفترية في 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  1.7ليصل إلى  ٪20.2ة لألثاث والتجهيزات بنسب

 م إلى اإلهالك السنوي.2020سبتمبر  30م و2019ديسمبر

ات لفروع املجموعة الجديدة ومصنع تشير األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى التكاليف املتكبدة إلنشاء ديكورات وتجهيزات املطاعم وآالت ومعد

  األطعمة.

 موجودات حق استخدام  6-7-1-2

 ( "عقود اإليجار"، وذلك باستخدام طريقة األثر الرجعي املعدل للتطبيق في تاريخ16تطبق املجموعة املعيار الدولي إلعداد التقارير ملالية رقم )

وجد.  ملعيار بأثر رجعي مع االعتراف بالتأثير التراكمي للتطبيق األولي للمعيار، إنم. بموجب تلك الطريقة، يتم تطبيق ا2019يناير  1التطبيق األولي 

م غير معدلة. اختارت املجموعة استخدام الوسائل العملية للتحول، 2018ديسمبر  31نتيجة لذلك، فإن بيانات املقارنة للسنة املالية املنتهية في 

ر ( وتفسير لجنة املعايي17قود التي سبق تحديدها كعقود إيجار تحت املعيار الدولي للتقارير رقم )والتي تسمح للمعيار أن يتم تطبيقة فقط على الع

 12يجار ل ( في تاريخ التطبيق األولي. اختارت املجموعة استخدام إعفاءات االعتراف لعقود االيجار في تاريخ بدء االيجار، مدة ا4لدولية للتقرير املالي )

 لى خيار الشراء )"عقود إيجار قصيرة األجل"( وعقود إيجار بها أصل أساس ي منخفض القيمة )"أصول منخفضة القيمة"(. شهر او أقل وال تنطوي ع

(، قامت املجموعة بتصنيف كل عقد )كمستأجر( في بداية العقد كعقد 16لدى املجموعة عقود إيجار لفروع ومواقع عديدة. قبل تطبيق املعيار )

فعات اإليجار كمصروف إيجار في قائمة الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار. وتم تسجيل إيجار تشغيلي. تم تسجيل د

" و"مصاريف مستحقة" على التوالي.
ً
 وإيجار مستحق الدفع تحت بند "مبالغ مدفوعة مقدما

ً
 أي إيجار مدفوع مسبقا

 موجودات غير ملموسة  6-7-1-3

م وكما في فترة التسعة 2019م و 2018م و 2017 ديسمبر 31القيمة الدفترية للموجودات غير امللموسة كما في يقدم الجدول التالي موجز صافي 

 م.2020سبتمبر  30أشهر املنتهية في 

 : املوجودات غير امللموسة)22الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
فترة التسعة أشهر 

 سبتمبر 30املنتهية في 
 معدل النمو السنوي املركب  زيادة / )نقص(

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

٪20.8 ال ينطبق 1,025 1,290 1,067 - برامج و نظم إدارة  ال ينطبق (20.5٪) 

 (٪100.0) - - (٪100.0) - - - 2,756 عالمة تجارية

 (٪31.6) (٪20.5) ٪20.8 (٪61.3) 1,025 1,290 1,067 2,756 اإلجمالي

 م2020م و 2019سبتمبر  30م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

ن ريال مليو  1.1من  ٪20.8". وارتفع صافي القيمة الدفترية للبرامج ونظم اإلدارة بنسبة ERPتتضمن البرامج ونظم اإلدارة البرنامج املحاسبي املتكامل " 

فوعة باالشتراكات السنوية وتطوير م، وكانت الزيادة مد2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.3م إلى 2018ديسمبر  31سعودي كما في 

 ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  1.3من  ٪20.5نقاط البيع والبرامج. وارتبط االنخفاض في صافي القيمة الدفترية لبرامج ونظم اإلدارة بنسبة 

 اإلدارة خالل جائحة كورونا. م بتوقف سداد أعمال التطوير لبرامج ونظم 2020سبتمر  30مليون ريال سعودي كما في  1.0م إلى 2019
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مليون ريال سعودي العالمة التجارية لشركة الروشة والتي تم االستحواذ عليها في  2.8م بمقدار 2017ديسمبر  31تشمل العالمة التجارية كما في 

 م. 2014

 استثمار في شركة زميلة 6-7-1-4

 30م وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في 2019م و 2018م و 2017 مبرديس 31يقدم الجدول التالي موجز الستثمار الشركة في شركة زميلة كما في 

 م.2020سبتمبر 

 : استثمار في شركة زميلة )23الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر 

 سبتمبر 30املنتهية في 
 معدل النمو السنوي املركب  زيادة / )نقص(

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

 ال ينطبق ٪1.1 ال ينطبق ال ينطبق 82,123 81,247 - - الرصيد في بداية الفترة / السنة

 - - (٪100.0) ال ينطبق - - 80,517 - اإلضافات بالصافي 

(٪321.5) (٪19.9) ال ينطبق (1,939) 875 730 - الحصة باالرباح  ال ينطبق 

 ال ينطبق (٪2.4) ٪1.1 ال ينطبق 80,183 82,123 81,247 - الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 

خارجية وتقديم الوجبات الغذائية  تمتلك املجموعة استثمار في شركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت املحدودة والتي تعمل في إقامة حفالت

 .٪30م نسبة 2020سبتمبر  30وخدمات اإلعاشة املطهية وغير املطهية. بلغت حصة املجموعة في رأس مال شركة الجونة كما في 

 األصول املتداولة 6-7-2

 30في فترة التسعة أشهر املنتهية في  م وكما2019م و 2018م و 2017 ديسمبر 31يقدم الجدول التالي موجًزا للموجودات املتداولة األخرى كما في 

 م.2020سبتمبر 

 : األصول املتداولة)24الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 معدل النمو السنوي املركب  زيادة / )نقص(

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

 (٪22.2) (٪36.9) ٪11.2 (٪45.6) 2,380 3,774 3,392 6,240 مخزون

 (٪34.1) ٪16.4 ٪100.7 (٪78.4) 8,906 7,652 3,812 17,640 مطلوب من أطراف ذات عالقة

 (٪21.4) ٪49.6 ٪59.9 (٪61.3) 796 532 333 861 مديونون تجاريون 

 ومدينون آخرون
ً
 (٪13.2) (٪24.1) (٪17.7) (٪8.4) 8,193 10,790 13,111 14,317 مدفوعات مقدما

 (٪44.9) (٪37.6) (٪63.1) (٪17.7) 1,391 2,228 6,034 7,334 نقد وما في حكمه

 (٪26.6) (٪13.3) (٪6.4) (٪42.5) 21,665 24,976 26,682 46,391 مجموع األصول املتداولة 

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 

 ومدينون آخرون مانسبتة 
ً
م 2017ديسمبر  31من إجمالي املوجودات املتداولة كما في  ٪37.8و ٪43.2و  ٪49.1و ٪30.9شكلت املدفوعات مقدما

 .م على التوالي2020سبتمبر  30في م وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية 2019م و2018و



 

63 

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 
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 املخزون 6-7-2-1

 م.2020سبتمبر  30فترة التسعة أشهر املنتهية في م وكما في 2019م و 2018م و 2017 ديسمبر 31األخرى كما في  للمخزون يقدم الجدول التالي موجزا

 : املخزون)25الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 معدل النمو السنوي املركب  زيادة / )نقص(

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

 (٪11.7) (٪49.9) ٪34.5 (٪42.0) 1,330 2,656 1,975 3,406 مواد أولية طعام و شراب 

 (٪36.0) (٪0.7) (٪23.0) (٪46.9) 1,050 1,057 1,372 2,582 لوازم و أدوات مستهلكة

 (٪51.1) (٪100.0) ٪33.2 (٪82.1) - 60 45 252 بضاعة جاهزة

 (٪22.2) (٪36.9) (٪11.2) (٪45.6) 2,380 3,774 3,392 6,240 اإلجمالي

 م2020م و 2019سبتمبر  30م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 تتألف املواد األولية طعام وشراب من املواد الخام األساسية للمنتجات لحوم ودواجن وخضراوات وأرز ومواد غذائية وبهارات. انخفضت قيمة

 31ال سعودي كما في مليون ري 2.0م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.4من  ٪42.0املخزون للمواد األولية طعام وشراب بنسبة 

 م، يعزى ذلك في املقام األول إلى استبعاد العمليات الخاصة بشركة الروشة التابعة )"العمليات الغير مستمرة"(. وارتفع رصيد املواد2018ديسمبر 

س إلى زيادة أسعار بعض م. ويرجع ذلك في األسا2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.7ليصل إلى  ٪34.5األولية طعام وشراب بنسبة 

مليون  1.3ليصل إلى  ٪49.9املنتجات األولية األساسية باإلضافة إلى زيادة عدد الفروع. وانخفض قيمة مخزون املواد األولية طعام وشراب بنسبة 

 لجائ2020سبتمبر  30ريال سعودي كما في 
ً
 حة كورونا.م، حيث نتج عن ذلك انخفاض املشتريات املرتبط بانخفاض املبيعات نظرا

 التعبئة.تشمل اللوازم واألدوات املستهلكة أدوات ومعدات الطبخ واملواد املساعدة في اإلنتاج وأدوات ومعدات مستهلكة ومواد النظافة والتغليف و 

ريال سعودي كما  مليون  1.4م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.6من  ٪46.9وانخفض رصيد اللوازم واألدوات املستهلكة بنسبة 

 ليصل إلى 2018ديسمبر  31في 
ً
م. وكان ذلك نتيجة استبعاد العمليات الخاصة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.1م وانخفض ايضا

م 2019ديسمبر  31 بشركة الروشة التابعة )"العمليات الغير مستمرة"(. ولم تشهد قيمة مخزون اللوازم واألدوات املستهلكة تقلبيات جوهرية مابين

 م. 2020سبتمبر  30و

 تشمل البضاعة الجاهزة بشكل رئيس ي املنتجات املشتراه بغرض البيع وال يتم إعدادها باملطعم مثل الحلويات. 

  من أطراف ذات عالقة مطلوب 6-7-2-2

 للمطلوب من أطراف ذات عالقة كما في 
ً
ما في فترة التسعة أشهر املنتهية في م وك2019م و 2018م و 2017 ديسمبر 31يقدم الجدول التالي موجزا

 م.2020سبتمبر  30

 : مطلوب من أطراف ذات عالقة)26الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 زيادة / )نقص(

 معدل النمو

 السنوي املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

                 سم الشركة ا

 (٪9.6) - (٪37.1) (٪86.8) 34 34 54 42 شركة القلزم للمأكوالت البحرية

 ٪55.1 ٪48.2 ٪185.5 (٪15.8) 5,913 3,989 1,397 1,659 شركة الجونة املتميزة للحلويات و الحفالت

 (٪53.1) (٪19.3) ٪63.1 (٪86.5) 2,784 3,449 2,115 15,673 قاعة فرح للحفالت

 ٪9.6 - ٪5.5 ٪13.8 175 175 166 146 مطعم الكباب والكبدة

 - - (٪100.0) ال ينطبق - - 80 - منصور السلمي

 (٪79.5) (٪100.0) ينطبقال  (٪100.0) - 5 - 120 أخرى 

 (٪34.1) ٪16.4 ٪100.7 (٪78.4) 8,906 7,652 3,812 17,640 اإلجمالي

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 

 م مبيعات من خالل التعامالت التجارية.2020م و2019م و2018م و2017تمثل املستحقات من شركة القلزم للمأكوالت البحرية خالل  
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رصيد ارتطبت املطلوبات من شركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت مبيعات وايجارات للمواقع املؤجرة واملصروفات املرتبطة بها. وانخفض ال

وقد نتج عن هذا  م،2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.4م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.7من  ٪15.8بنسبة 

شركة  انخفاض التعامالت التجارية مع انخفاض املبيعات النسبي والسداد والتسويات املدينة والدائنة بين الطرفين. وارتفعت قيمة املستحقات من

م، وقد نتج عن ذلك ارتفاع قيمة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.0لتصل إلى  ٪185.5يزة للحلويات والحفالت بنسبة الجونة املتم

سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  5.9ليصل إلى  ٪48.2اإليجار للمواقع املؤجرة لشركة الجونة وزيادة عدد الفروع. وارتفع الرصيد بنسبة 

 م. 2020سبتمبر  30نتج عن ذلك زيادة الرصيد املدين بقيمة املستحق من عقود اإليجار خالل فترة التسعة اشهر املنتهية في م، حيث 2020

فاالت ترتبط املستحقات من قاعة فرح للحفالت بالتعامالت التجارية املبيعات واملصروفات املرتبطة بها. وانخفضت املطلوبات من قاعة فرح لالحت

م، وذلك بعد سداد 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.1م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  15.7من  ٪86.5بنسبة 

مليون ريال سعودي كما في  3.4لتصل إلى  ٪63.1جزء من املستحقات من الطرف ذو العالقة. وارتفعت املستحقات من قاعة فرح للحفالت بنسبة 

 ك بعد ارتفاع التعامالت التجارية مبيعات الشركة واملصروفات املرتبطة بها.م، وذل2019ديسمبر  31

م بشكل رئيس ي 2020سبتمبر  30م وكما في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31تتعلق املستحقات من مطعم الكباب والكبدة بشكل خالل 

 بالتعامالت التجارية مبيعات ملطعم الكباب والكبدة. 

قع م بالتعامالت الخاصة باملبيعات واملصروفات املرتبطة بها والتي تمثل إيجار موا2018ديسمبر  31صور السلمي كما في ترتبط املطلوبات من من

 وفواتير مبيعات ومصروفات.

ات م بشكل رئيس ي التعامالت التجارية املبيعات واملشتري2019م و2017ديسمبر  31تتعلق املطلوبات من األطراف ذات عالقة اآلخرون كما في 

 واملصروفات املرتبطة بهما. 

 مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون  6-7-2-3

 للمدفوعات املقدمة واملدينون االخرون
ً
م وكما في فترة التسعة أشهر 2019م و 2018م و 2017ديسمبر  31كما في  يقدم الجدول التالي موجزا

 م.2020سبتمبر  30املنتهية في 

 : مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون)27الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( سبتمبر 30فترة التسعة أشهر املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 معدل النمو

 السنوي املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر

-م2017

 م2019

 
ً
 (٪1.1) (٪34.6) (٪21.8) ٪25.1 5,017 7,671 9,807 7,838 مصاريف مدفوعة مقدما

 (٪56.5) (٪67.9) (٪30.2) (٪73.0) 273 849 1,216 4,497 دفعات مقدمة ملوردين

 ٪12.7 (٪46.8) (٪3.4) ٪31.6 728 1,370 1,418 1,077 ذمم موظفين

 (٪100.0) - (٪100.0) (٪63.4) - - 118 324 بنكيخطاب ضمان  تأمينات

 ٪24.6 ٪141.5 ٪63.1 (٪4.9) 2,175 900 552 580 ذمم مدينة أخرى 

 (٪13.2) (٪24.1) (٪17.7) (٪8.4) 8,193 10,790 13,111 14,317 اإلجمالي

 م2020م و 2019سبتمبر  30م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في 2019م و2018وم 2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 مانسبتة 
ً
ديسمبر  31من إجمالي املدفوعات املقدمة واملدينون اآلخرون كما في  ٪61.2و  ٪71.1و  ٪74.8و  ٪54.7شكلت املصاريف املدفوعة مقدما

 بنسبة م على الت2020سبتمبر  30م وكما في 2019م و2018م و2017
ً
مليون ريال سعودي  7.8من  ٪25.1والي. وارتفعت املصاريف املدفوعة مقدما

م، يعزى ذلك في األساس إلى طبيعة الحسابات بحسب املعايير 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  9.8م إلى 2017ديسمبر  31كما في 

مليون ريال سعودي  7.7لتصل إلى  ٪21.8ضت املصاريف املدفوعة مقدما بنسبة املحاسبية السعودية واملقدم كإيجارات للفروع الجديدة. وانخف

مليون  5.0لتصل إلى  ٪34.6. وانخفضت املصاريف املدفوعة مقدما بنسبة 16م، وكان ذلك نتيجة لتطبيق املعيار الدولي 2019ديسمبر  31كما في 

لغ وإقفال املبا (16بيعة الحسابات بعد تطبيق املعايير املحاسبية الدولية )معيار م، يرجع ذلك في األساس إلى ط2020سبتمبر  30ريال سعودي كما في 

 بحسابات أصول والتزامات حق االستخدام.
ً
 املدفوعة مقدما

 4.5من  ٪73.0تمثل الدفعات املقدمة إلى موردين مبالغ مقدمة مقابل مشتريات وتعامالت تجارية. وانخفضت الدفعات املقدمة إلى موردين بنسبة 

 بنسبة 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.2م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 
ً
لتصل إلى  ٪30.2م، وانخفضت أيضا



 

65 

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 لتصل إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.8
ً
م وكان االنخفاض 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  0.3م، وانخفضت أيضا

 بعدم توفر السيولة كدفعات مقدمة وتغيير شروط الدفع باإلضافة إلى 2020سبتمبر  30م وكما في 2019م و2018ديسمبر 31في  كما
ً
م مدفوعا

 استبعاد تعامالت الشركة التابعة )الروشة للحلويات( نتيجة الدخول في صفقة الشراكة مع الشركة الزميلة )شركة الجونة للحلويات(. 

فين بالسلفيات ومسحوبات الوجبات ودفعات من نهاية الخدمة ورسوم املرافقين وكافة التعامالت التي تخص املوظفين، ارتفع رصيد تتعلق ذمم املوظ

مليون ريال سعودي  1.4مليون ريال سعودي كما في  1.4م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.1من  ٪31.6ذمم املوظفين بنسبة 

م، يعود ذلك في املقام األول السلفيات النقدية وسداد رسوم املرافقين التي تخص املوظفين وصرف جزء من مستحقات 2018ر ديسمب 31كما في 

م. وانخفض رصيد ذمم املوظفين 2019م و2018ديسمبر  31نهاية الخدمة للموظفين. ولم يشهد رصيد ذمم املوظفين أي تقلبات جوهرية مابين 

 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  0.7ليصل إلى  ٪46.8بنسبة 
ً
م، يعزى ذلك إلى إيقاف السلف ومسحوبات الوجبات للموظفين نظرا

 لظروف جائحة كورونا.

 م الضمانات الخاصة بعقود اإلعاشة وحمالت الحج. 2018م و2017ديسمبر  31تتضمن تأمينات خطاب ضمان بنكي كما في 

س ي األرصدة املدينة للعمالء بخالف العمالء التجاريون والدفعات املدينة األخرى. ولم يشهد رصيد الذمم تشمل الذمم املدينة االخرى بشكل أسا

مليون ريال  0.5من  ٪63.1م. وارتفعت رصيد الذمم املدينة االخرى بنسبة 2018م و2017ديسمبر  31املدينة األخرى أي تقلبات جوهرية مابين 

 الرصيد ليصل إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.9م إلى 2018ديسمبر  31سعودي كما في 
ً
مليون ريال سعودي  2.2م، وارتفع أيضا

م إلى إرتفاع التعامالت التجارية املرتبطة بالنشاط وحركة 2020سبتمبر  30م و2019ديسمبر  31م ويعزى اإلرتفاع في 2020سبتمبر  30كما في 

  العمالء.

 النقد وما في حكمه  6-7-2-4

 للنقد في الصندوق ولدى البنوك كما في يقدم ا
ً
وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في  م2019م و 2018م و 2017ديسمبر  31لجدول التالي موجزا

 م.2020سبتمبر  30

 : النقد وما في حكمه)28الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 زيادة / )نقص(

 معدل النمو

 السنوي املركب  

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

 (٪11.4) (٪23.8) (٪29.8) ٪11.7 1,038 1,362 1,939 1,736 نقد في الصندوق 

 (٪60.7) (٪59.3) (٪78.8) (٪26.9) 353 867 4,094 5,599 نقد لدى البنوك

(٪17.7) 1,391 2,228 6,034 7,334 اإلجمالي  (63.1٪)  (37.6٪)  (44.9٪)  

 م2020م و 2019سبتمبر  30اإلدارة للفترة املنتهية في م ومعلومات 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

 31مليون ريال سعودي كما في  1.7من  ٪11.7يشمل النقد في الصندوق النقد املتوفر في املطاعم وفروع الشركة. وارتفع النقد في الصندوق بنسبة 

مليون ريال  1.4ليصل إلى  ٪29.8م، وانخفض النقد في الصندوق بنسبة 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.9م إلى 2017ديسمبر 

م، 2020سبتمبر  30في  مليون ريال سعودي كما 1.0ليصل إلى  ٪23.8م، وانخفض النقد في الصندوق بنسبة 2019ديسمبر  31سعودي كما في 

 ويعود االرتفاع واالنخفاض في النقد في الصندوق إلى سياق األعمال العادية للشركة. 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.1م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.6من  ٪26.9انخفض النقد لدى البنوك بنسبة 

ت وسداد االلتزامات الرأسمالية للتوسعات وسداد االلتزامات املتداولة وسداد القروض ومبالغ الشراكة مع م، نتج عن ذلك انخفاض املبيعا2018

 بنسبة 
ً
م، يعزى ذلك في 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.9ليصل إلى  ٪78.8شركة الجونة وتوزيعات األرباح. وانخفض الرصيد أيضا

ت وسداد االلتزامات الرأسمالية للتوسعات وسداد االلتزامات املتداولة وسداد القروض ومبالغ الشراكة مع شركة املقام االول إلى انخفاض املبيعا

م، يعود ذلك إلى انخفاض اإليرادات بسبب جائحة 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  0.3الجونة. وانخفضت ارصدة البنوك لتصل إلى 

 .كورونا مما أثر على رصيد البنوك
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 االلتزامات غير املتداولة 6-7-3

سبتمبر  30م وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في 2019م و 2018م و 2017ديسمبر  31كما في يقدم الجدول التالي موجًزا للمطلوبات غير املتداولة 

  .م2020

 : االلتزامات غير املتداولة)29الجدول رقم )

 سعوديألف ريال 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 أشهر فترة التسعة

 سبتمبر 30املنتهية في 
 معدل النمو السنوي املركب  زيادة / )نقص(

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

 ال ينطبق ٪0.1 ٪54.4 ال ينطبق 16,462 16,452 10,655 - املتداول من قروض طويلة األجلالجزء غير 

 (٪2.5) (٪11.3) (٪0.1) (٪4.8) 15,608 17,590 17,608 18,492 مخصص منافع إنهاء التوظيف

 ينطبقال  (٪6.9) ال ينطبق ال ينطبق 61,315 65,882 - - الجزء غير املتداول من إلتزمات عقود اإليجار

 ٪132.5 (٪6.5) ٪253.5 ٪52.8 93,385 99,924 28,263 18,492 مجموع االلتزامات غير املتداولة 

 م2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 

 تتألف املطلوبات غير املتداولة بشكل رئيس ي من مخصص منافع إنهاء التوظيف و الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل و من االلتزامات 

 التأجيرية. 

 بنسبة 
ً
م 2017ديسمبر 31 مليون ريال سعودي كما في 18.5مليون ريال سعودي من  9.7أو بما يعادل  ٪52.8ارتفعت املطلوبات غير املتداولة تدريجيا

مليون  18.9م بمبلغ 2018أبريل  15م، نتيجة حصول الشركة على اتفاقية تمويل في تاريخ 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  28.3إلى 

أو  ٪253.5بنسبة ريال سعودي على شكل تأجير تمويلي طويل األجل و ذلك لتمويل توسعات رأس مالية. استمرت املطلوبات غير متداولة باالرتفاع 

م. 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  99.9م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  28.3مليون ريال سعودي من  71.7بمقدار 

اع م. كما تأثر ارتف2018ابريل  15مليون ريال سعودي كدفعة ثانية من اتفاقية التمويل العائدة الى تاريخ  16.2ويعزى ذلك الى إستالم الشركة مبلغ 

يسمبر د 31. ولم تشهد املطلوبات غير املتداولة تقلبات جوهرية مابين 16املطلوبات غير املتداولة بأثر تطبيق الشركة للمعيار الدولي للتقرير املالي 

 م.2020سبتمبر  30م و2019

 الجزء غير املتداول من قروض طويلة األجل 6-7-3-1

 للقروض طويلة األجل 
ً
سبتمبر  30وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في م 2019 م و2018م و 2017ديسمبر  31كما في يقدم الجدول التالي موجزا

 م2020

  : الجزء غير املتداول من قروض طويلة األجل)30الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

 ديسمبر 31املنتهية في السنة املالية 
 فترة التسعة أشهر 

 سبتمبر 30املنتهية في 
 معدل النمو السنوي املركب  زيادة / )نقص(

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

٪57.7 ال ينطبق 24,298 28,098 17,818 - تمويل طويل األجل   (13.5٪)  ال ينطبق 

(2,596) (4,049) (2,971) - يخصم: تكاليف التمويل املؤجلة ٪36.3 ال ينطبق   (35.9٪)  ال ينطبق 

٪62.0 ال ينطبق 21,702 24,049 14,848 - الصافي  (9.8٪)  ال ينطبق 

٪81.2 ال ينطبق (5,241) (7,598) (4,193) - يخصم الجزء املتداول   (31.0٪)  ال ينطبق 

٪54.4 ال ينطبق 16,462 16,452 10,655 - الجزء الغير متداول   0.1٪  ال ينطبق 

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 

م بقرض حصلت عليه الشركة من شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي لتمويل 2018ديسمبر  31القروض التي تم تسجيلها في ترتبط أرصدة 

مليون ريال سعودي بضمان رهن عقاري وسند ألمر من املجموعة. ويخضع القرض  18.9توسعات رأس مالية. تم ضمان القرض الذي بلغت قيمته 

 31مليون ريال كما في  10.7مليون ريال سعودي من  5.8أو بما يعادل  ٪54.4ارتفع رصيد القروض طويلة األجل بنسبة  .٪4.49ملعدل مرابحة يبلغ 

م 2019يونيو  25مليون ريال سعودي بتاريخ  16.2م. بعد حصول الشركات على مبلغ 2019ديسمبر  31مليون ريال كما في  16.4م إلى 2018ديسمبر 

 م. 2020سبتمبر  30م و2019ديسمبر  31التمويل. ولم تشهد القروض طويلة األجل أي تقلبات جوهرية مابين كدفعة ثانية من اتفاقية 
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

  مخصص منافع إنهاء التوظيف 6-7-3-2

 مخصص إنهاء املوظف 
ً
سبتمبر  30وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في م 2019 م و2018م و 2017ديسمبر  31كما في يقدم الجدول التالي موجزا

 .م2020

 : مخصص منافع إنهاء التوظيف)31الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

فترة التسعة 

أشهر املنتهية 

 سبتمبر 30في 

 زيادة / )نقص(

معدل النمو 

السنوي 

 املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر

-م2017

 م2019

٪3.4 17,590 17,608 18,492 17,878 يناير 1الرصيد كما في   (4.8٪)  (0.1٪)  (0.8٪)  

٪3.8 1,947 2,215 3,090 2,977 مصروف محمل في الربح او الخسارة  (28.3٪)  (12.1٪)  (13.7٪)  

محملة في الدخل الشامل  اعادة القياس األكتوارية

 اآلخر
(1,332) (509) 757 - (61.8٪)  (248.7٪)  (100.0٪)  ال ينطبق 

(٪100.0) ال ينطبق - - (1,977) - استبعاد عمليات  - - 

٪44.3 (3,929) (2,990) (1,488) (1,031) منافع مدفوعة  101.0٪  31.4٪  70.3٪  

(٪4.8) 15,608 17,590 17,608 18,492 الرصيد   (0.1٪)  (11.3٪)  (2.5٪)  

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 

مليون  17.6م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  18.5مليون ريال من  0.8بمقدار  ٪4.8انخفضت التزامات منافع املوظفين بنسبة  

م وذلك نتيجة التقرير االكتواري وسداد مستحقات نهاية خدمة ملوظفين. لم تشهد التزامات منافع املوظفين 2018ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  17.6من  ٪11.3وانخفض مخصص إنهاء املوظفين بنسبة  .م2019ديسمبر  31على أي تغيير جوهري كما في 

م، يعزى ذلك إلى صرف مستحقات نهاية الخدمة ورصيد اإلجازات للموظفين الذين 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  15.6م إلى 2019

 ا.دماتهم نظرا لظروف جائحة كورونتم إنهاء خ

 االلتزامات املتداولة 6-7-4

 للمطلوبات املتداولة 
ً
سبتمبر  30وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في م 2019م و 2018م و 2017ديسمبر  31كما في يقدم الجدول التالي موجزا

 .م2020

 : االلتزامات املتداولة)32الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31املالية املنتهية في السنة 

فترة التسعة 

أشهر املنتهية 

 سبتمبر 30في 

 زيادة / )نقص(

معدل النمو 

السنوي 

 املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر

-م2017

 م2019

 ال ينطبق (٪31.0) ٪81.2 ال ينطبق 5,241 7,598 4,193 - األجلالجزء املتداول من قرض طويل 

 ال ينطبق ٪25.0 ال ينطبق ال ينطبق 13,670 10,933 - - الجزء املتداول من التزامات عقود اإليجار

 ٪45.3 ٪29.5 ٪53.4 ٪37.7 30,889 23,860 15,550 11,296 دائنون تجاريون 

 (٪100.0) - ال ينطبق (٪100.0) - - - 5,566 مصارف مستحقة و ذمم دائنة أخرى 

 ٪732.7 (٪6.2) (٪37.2) ال ينطبق 9,553 10,184 16,224 147 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 (٪100.0) - (٪100.0) (٪38.5) - - 526 855 مخصص الزكاة و ضريبة الدخل

 ٪71.5 ٪12.9 ٪44.1 ٪104.3 59,353 52,575 36,493 17,865 اإلجمالي 

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 

ل 
ّ
 ٪87.1 ٪64.1هذان املكونان مانسبة تتألف املطلوبات املتداولة بشكل رئيس ي من الدائنون التجاريون واملطلوب إلى أطراف ذات عالقة، بحيث مث

  م على التوالي.2020سبتمبر  30م وكما في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31من إجمالي أرصدة املطلوبات املتداولة كما في  ٪68.1 ٪64.8و
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 دائنون تجاريون  6-7-4-1

 للدائنون التجاريون 
ً
سبتمبر  30وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في م 2019 م و2018م و 2017ديسمبر  31كما في يقدم الجدول التالي موجزا

 .م2020

 : دائنون تجاريون )33الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 زيادة / )نقص(

 معدل النمو 

 السنوي املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

 ٪17.4 ٪23.5 ٪46.7 (٪6.0) 19,234 15,575 10,618 11,296 ذمم دائنة

 (٪16.8) ٪124.6 ٪566.6 (٪89.6) 8,651 3,852 578 5,566 مصاريف مستحقة

 ال ينطبق (٪76.7) (٪1.6) ال ينطبق 678 2,910 2,957 - مستحقةمنافع موظفين 

 ال ينطبق - (٪100.0) ال ينطبق - - 444 - دفعات مقدمة من عمالء

 ال ينطبق - (٪100.0) ال ينطبق - - 250 - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستحقة

 ال ينطبق - - ال ينطبق 63 63 63 - توزيع أرباح دائنة

 ال ينطبق ٪55.0 ٪128.5 ال ينطبق 2,263 1,460 639 - أخرى  ذمم دائنة

 ٪19.0 ٪29.5 ٪53.4 (٪7.8) 30,889 23,860 15,550 16,862 اإلجمالي

 م2020م و 2019سبتمبر  30م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية املنتهية في 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  10.6م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  11.3من  ٪6.0انخفضت الذمم الدائنة بنسبة 

في شروط  التغير م، يعود ذلك في األساس إلى2019مليون ريال سعودي كما في  15.6ليصل إلى  ٪46.7م، وارتفع رصيد الذمم الدائنة بنسبة 2018

 30مليون ريال سعودي كما في  19.2م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  15.6من  ٪23.5الدفع. وارتفعت الذمم الدائنة بنسبة 

 ا.م، يرجع ذلك في األساس إلى انخفاض اإليرادات وعدم توفر السيولة الكافية لسداد مبالغ الذمم الدائنة بسبب جائحة كورون2020سبتمبر 

من  ٪89.6تشمل املصاريف املستحقة املستحقات من الكهرباء والخدمات الحكومية والرواتب املستحقة. وانخفضت املصاريف املستحقة بنسبة 

م، يعود ذلك إلى استبعاد عمليات الروشة 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.6م إلى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.6

باإلضافة إلى اعادة تصنيف املراجع الخارجي لبعض الحسابات املشمولة في  ( وتحولها للعمليات الغير مستمرةلشركة التابعة في ذلك الوقت)ا

م. وارتفعت 2018م وتم تعديل أرقام املقارنة لعام 2019ديسمبر  31املصاريف املستحقة إلى دفعات مقدمة من العمالء وذمم دائنة أخرى كما في 

 8.6م، وارتفعت املصاريف املستحقة لتصل إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.8لتصل إلى  ٪566.6صاريف املستحقة بنسبة امل

م إلى ارتفاع الرواتب واألجور 2020سبتمبر  30م وكما في 2019ديسمبر  31م، ويعود االرتفاع كما في 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في 

  باإلضافة إلى ارتفاع الرسوم الحكومية املستحقة. تحقة والضرائب املستحقةاملس

  م بشكل رئيس ي أرصدة دائنة للعمالء.2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.4تشمل الدفعات املقدمة من عمالء بمقدار 

 إلدارة السنوي حسب النظام االساس ي للشركة. ألعضاء مجلس ا تتعلق مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة املستحقة باملبالغ املستحقة

م بمبالغ توزيعات أرباح 2020سبتمبر  30م وكما في 2019م و2018ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  63تعلقت توزيعات األرباح الدائنة بمقدار 

  مستحقة.

لتجاريين والذمم الدائنة واملخصصات األخرى. ارتفع رصيد تضمنت الذمم الدائنة األخرى رصيد دائن للضرائب املستحقة وأرصدة املوردين غير ا

م، ونتج ذلك عن التغيير في شروط الدفع. وارتفعت 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.5لتصل إلى  ٪128.5الذمم الدائنة االخرى بنسبة 

م، 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  2.3م إلى 2019ر ديسمب 31مليون ريال سعودي كما في  1.5من  ٪55.0الذمم الدائنة األخرى بنسبة 

 يعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى عدم السداد وتغير شروط الدفع لظروف جائحة كورونا. 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 6-7-4-2

 ملخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في 
ً
 م.2020سبتمبر  30م وكما في 2019م و 2018م و 2017ديسمبر  31يقدم الجدول التالي موجزا
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 : مخصص الزكاة وضريبة الدخل )34الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 زيادة / )نقص(

 معدل النمو

 السنوي املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

 (٪46.9) (٪100.0) (٪38.5) (٪54.1) - 526 855 1,865 يناير 1

 ٪1,595.2 ٪132.5 (٪47.7) (٪45.1) 528 227 434 792 محمل خالل السنة

 (٪35.3) (٪29.9) (٪1.3) (٪57.6) (528) (754) (763) (1,801) مدفوع

 (٪100.0) - (٪100.0) (٪38.5) - - 526 855 الرصيد في نهاية السنة/الفترة

 م2020سبتمبر  30للفترة املنتهية في  غير املراجعةم والقوائم املالية األولية 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 

 الغذائيةشركة ريدان 

ئي بصورة نهائية من خالل الرد على االستفسارات وتقديم كافة البيانات لهيئة الزكاة والدخل والربط النها 2018أنهت الشركة ربوطاتها الزكوية حتى 

ة الزكاة والدخل م. ولم يرد أي استفسارات من هيئ2019م. وتم استالم شهادة الزكاة والدخل عن العام 2018حتى  2014للسنوات محل الفحص من 

 بخالف ذلك.

 م وخالل فترة التسعة أشهر املنتهية في2019م و2018ديسمبر  31ضريبة القيمة املضافة: قدمت الشركة إقراراتها الضريبية عن األعوام املنتهية في 

 كافة االستفسارات من قبل الشركة. م وتم الرد على 2019م و2018م، وطلبت الهيئة العامة للزكاة والدخل استفسارات عن عامي 2020سبتمبر  30

 شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر

 ضريبة الدخل: لم يتم فحص الشركة خالل فترة قيد التحليل.

 م وسداد الفروق الناتجة عن الفحص.2018ديسمبر  31ضريبة القيمة املضافة: تم فحص الشركة حتى 

 ل.ضرائب املرتبات: لم يتم فحص الشركة خالل فترة قيد التحلي

 ضرائب الخصم واإلضافة: لم يتم فحص الشركة خالل فترة قيد التحليل.

 ضريبة الدمغة: لم يتم فحص الشركة خالل فترة قيد التحليل. 

( 2قسم )" من الاإلضافية واملطالبات والضريبة املحتملة الشرعية الزكاة باستحقاقات املتعلقة املخاطر( "2-1-20)فضال راجع القسم الفرعي )

 "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة(

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  6-7-4-3

 للمطلوبات إلى أطراف ذات عالقة 
ً
وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في م 2019 م و2018م و 2017ديسمبر  31كما في يقدم الجدول التالي موجزا

 .م2020سبتمبر  30

  : مطلوب إلى أطراف ذات عالقة)35الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 زيادة / )نقص(

 معدل النمو

 السنوي املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

                 إسم الشركة 

 ٪1,287.5 (٪5.0) (٪39.0) ال ينطبق 9,347 9,837 16,121 51 شركة الجونة املتميزة للحلويات و الحفالت

 ٪71.4 (٪100.0) ٪69.9 ٪72.8 - 175 103 60 مؤسسة خالد السلمي التجارية

 ال ينطبق (٪100.0) ال ينطبق - - 172 - - منصور السلمي

 (٪100.0) ال ينطبق - (٪100.0) 206 - - 36 أخرى 

 ٪732.7 (٪6.2) (٪37.2) ٪10,945.9 9,553 10,184 16,224 147 اإلجمالي

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 
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قة الشراكة. وارتفع رصيد تمثل املطلوبات إلى شركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت بشكل رئيس ي مبالغ الشراكة رصيد مستحق من صف

م، يعزى ذلك 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  16.1م إلى 2017ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  51مطلوبات شركة الجونة من 

يات لى فرع شركة الروشة للحلو إلى املبالغ املتعلقة بالشراكة والتي تمثل الرصيد املستحق من صفقة الشراكة واملرتبط بسداد مبالغ مالية باإلضافة ا

كما  ٪39.0من شركة الجونة وذلك حسب االتفاقية املبرمة. وارتبط االنخفاض في رصيد املطلوبات إلى شركة الجونة بنسبة  ٪30بعد الحصول على 

م 2019ديسمبر  31ية مابين م بشكل رئيس ي بسداد جزء من مبالغ الصفقة الخاصة بالشراكة. ولم يشهد الرصيد تقلبات جوهر 2019ديسمبر  31في 

 م. 2020سبتمبر  30و

م من التعامالت التجارية واملرتبطة باملشتريات حيث 2019م و2018م و2017ديسمبر  31تتألف املطلوبات ملؤسسة خالد السلمي التجارية خالل 

  خالل هذه الفترة. تعتبر مؤسسة خالد السلمي مورد للشركة

 م مبالغ إيجارات مستحقة. 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.2بمقدار تشمل املطلوبات إلى منصور السلمي 

سبتمبر  30م وكما في 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  0.2ألف ريال سعودي و 36 تتعلق املطلوبات إلى جهات ذات عالقة آخرين بمقدار

 روفات املرتبطة بها.م بالتعامالت التجارية و املشتريات واملبيعات واملص2020

 حقوق امللكية 6-7-5

 لحقوق املساهمين 
ً
سبتمبر  30وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في  م2019 م و2018م و 2017ديسمبر  31كما في يقدم الجدول التالي موجزا

 .م2020

 : حقوق امللكية)36الجدول رقم )

  

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31املالية املنتهية في السنة 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30في  املنتهية
 زيادة / )نقص(

 معدل النمو

 السنوي املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

 - - - - 225,000 225,000 225,000 225,000 رأس املال

٪7.6 27,414 27,414 27,414 25,482 احتياطي نظامي  - - 3.7٪  

٪9.3 (35,305) 18,520 24,055 22,014 أرباح مبقاة / )خسائر متراكمة(  (23.0٪)  (290.6٪)  (8.3٪)  

(٪3.3) 501 452 231 238 احتياطي ترجمة عمالت أجنبية  96.0٪  10.8٪  37.7٪  

٪1.5 217,609 271,385 276,700 272,735 املساهمين في الشركةمجموع حقوق   (1.9٪)  (19.8٪)  (0.2٪)  

(٪19.1) 23 33 13 16 الحصص الغير مسيطرة   159.7٪  (28.5٪)  45.0٪  

٪1.5 217,633 271,418 276,712 272,750 مجموع حقوق امللكية  (1.9٪)  (19.8٪)  (0.2٪)  

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 

إلى  2017ديسمبر  31ما في مليون ريال سعودي ك 272.8مليون ريال سعودي من  3.9او ما يعادل  ٪1.5ارتفعت مجموع الحقوق امللكية بنسبة 

مليون ريال سعودي  1.9أو بمقدار  ٪7.6م، و يرجع ذلك لزياده في اإلحتياطي النظامي بنسبة 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  276.7

 نتيجة لزيادة باألرباح م. و يرج2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  27.4م الى 2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  25.5من 
ً
ع أيضا

 م.2018م و 2017مليون ريال السعودي مابين عامي  2.0أو بمقدار  ٪9.3املبقاة بنسبة 

م و يرجع ذلك بشكل أساس ي إلنخفاض 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.3أو بمقدار  ٪1.9وانخفض مجموع حقوق امللكية بنسبة 

مليون ريال  18.5م الى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  24.0مليون ريال سعودي من  5.5او بما يعادل  ٪23.0األرباح املبقاة بنسبة 

 م.2019ديسمبر  31سعودي كما في 

م وذلك بعد تسجيل خسائر متراكمة 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  217.6ليصل إلى  ٪19.8وانخفض إجمالي حقوق امللكية بنسبة 

  مليون ريال سعودي. 35.3بمقدار 
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 رأس املال 6-7-5-1

سبتمبر  30ريال سعودي كما في  10ألف سهم عادي ويبلغ سعر السهم الواحد  22,500مليون ريال سعودي مقسم إلى  225بلغ رأس مال الشركة 

  م.2020

 احتياطي نظامي  6-7-5-2

 لنظام الشركات وعقد تأسيس الشركة، يتعين على الشركة تحويل 
ً
ن صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة التوقف م ٪10طبقا

 من رأس املال. ٪30عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي 

 أرباح مبقاة / )خسائر متراكمة( 6-7-5-3

م 2018التي سّجلتها الشركة في العام  م و ارتفعت األرباح2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  22.0سّجلت الشركة أرباح مبقاه بما يعادل 

م، وكانت األرباح املذكورة مدفوعة بشكل 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  24.0مليون ريال سعودي إلى  2.0أو ما يعادل  ٪9.3بنسبة 

 مليون ريال سعودي. 14.7م والذي بلغت 2018رئيس ي بصافي الدخل الذي سّجلته الشركة في العام 

مليون  18.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي في  24.0م، من 2019مليون ريال سعودي في  5.5أو  ٪23.0ت األرباح املبقاة بواقع انخفض

م. وسجلت 2019مليون ريال سعودي خالل  4.8م، يعزى ذلك إلى صافي الخسارة التي سجلته الشركة بمقدار 2019ديسمبر  31ريال سعودي في 

 53.8م والتي كانت مدفوعة بصافي الخسارة املسجلة بمقدار 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  35.5متراكمة بمقدار  الشركة خسائر

 م. 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 احتياطي ترجمة عمالت أجنبية 6-7-5-4

 بنسبة 
ً
الف ريال سعودي كما  231م الى 2017ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  238من  ٪3.3سجل احتياطي ترجمة عمالت أجنبية انخفاضا

 31الف ريال سعودي كما في  452م إلى 2018ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  231من  ٪96م. وارتفع االحتياطي بنسبة 2018ديسمبر  31في 

م، وارتبط االرتفاع 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  0.5ليصل إلى  ٪10.8م، وارتفع احتياطي ترجمة عمالت أجنبية بنسبة 2019ديسمبر

 واالنخفاض في احتياطي ترجمة عمالت أجنبية بشكل رئيس ي بتغير سعر الصرف بالشركة التابعة بجمهورية مصر العربية. 

 الحصص غير املسيطرة 6-7-5-5

 د التحليل.لم تشهد الحصص غير مسيطرة أي تغير يستحق الذكر خالل الفترة قي

 أرصدة أطراف ذات عالقة 6-7-6

 ألرصدة األطراف ذات عالقة 
ً
 30وكما في فترة التسعة أشهر املنتهية في  م2019 م و2018م و 2017ديسمبر  31كما في يقدم الجدول التالي موجزا

 .م2020سبتمبر 

 : أرصدة أطراف ذات عالقة)37الجدول رقم )

سعودي ألف ريال   طبیعة املعاملة الجھة ذات العالقة 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
فترة التسعة أشهر املنتهية 

 سبتمبر 30في 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

             إسم الشركة 

 شركة شقيقة شركة القلزم للمأكوالت البحرية
 - - 10 51 ايجارات/ مبيعات ألطراف ذات عالقة

 - 20 7 - مشتريات من اطراف ذات عالقة

 شركة شقيقة شركة الجونة املتميزة للحلويات و الحفالت
127,2 2,814 1,247 978 ايجارات/ مبيعات ألطراف ذات عالقة  

 218 455 2,199 153 مشتريات من اطراف ذات عالقة

 739 2,107 830 - ايجارات/ مبيعات ألطراف ذات عالقة شركة شقيقة قاعة فرح للحفالت

 - 835 752 859 مشتريات من اطراف ذات عالقة شركة شقيقة مؤسسة خالد السلمي التجارية

 - 9 20 14 ايجارات/ مبيعات ألطراف ذات عالقة شركة شقيقة مطعم الكباب و الكبدة

 شركة شقيقة أخرى 
 - - - 200 ذات عالقةايجارات/ مبيعات ألطراف 

 - - - 814 مشتريات من اطراف ذات عالقة

 3,084 6,241 5,065 3,070     اإلجمالي

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 
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 طراف ذات العالقة بصفة معامالت ذات طبيعة بيع و شراء و تأجير بشكل أساس ي.أتضمنت املعامالت بين الشركة و 

 شركة القلزم للمأكوالت البحرية 

 :إيجارات / مبيعات

 بيع منتجات شركة ريدان لشركة القلزم. ارتبطت معامالت االيجارات واملبيعات مع شركة القلزم للمأكوالت البحرية بالتعامالت التجارية املبيعات واملصاريف

 :مشتريات 

 تتعلق معامالت املشتريات بشكل رئيس ي بالتعامالت التجارية شراء منتجات من شركة القلزم. 

 شركة الجونة املتميزة للحلويات و الحفالت

 :إيجارات / مبيعات

ركة ريدان لشركة تشمل معامالت اإليجارات واملبيعات مع شركة الجونة املتميزة التعامالت التجارية بيع منتجات شركة ريدان لشركة الجونة وتأجير مواقع ش

 الجونة واملصروفات املرتبطة بذلك. 

 :مشتريات

 املصروفات املرتبطة بذلك.راء منتجات شركة الجونة و ش –ارتبطت معامالت املشتريات بالتعامالت التجارية 

 قاعة فرح للحفالت

  روفات املرتبطة بذلك.تشمل املعامالت املتعلقة بااليجارات واملبيعات مع قاعة فرح للحفالت التعامالت التجارية بيع منتجات الشركة لقاعة فرح للحفالت واملص

 مؤسسة خالد السلمي التجارية

سلمي التجارية بشكل أساس ي بالتعامالت التجارية شراء منتجات من مؤسسة خالد السلمي حيث تعتبر مؤسسة خالد ارتبطت معامالت املشتريات مع شركة خالد ال

 السلمي مورد للشركة. 

 مطعم الكباب و الكبدة

 الكباب والكبدة. تتعلق معامالت اإليجارات/ املبيعات مع مطعم الكباب والكبدة بشكل رئيس ي بالتعامالت التجارية بيع منتجات الشركة إلى مطعم 

 أخرى 

 إيجارات / مبيعات

 ارتبطت معامالت اإليجارات واملبيعات مع االطراف ذات العالقة االخرين بالتعامالت التجارية املبيعات واملصروفات املرتبطة بها.

 مشتريات 

 صروفات املرتبطة بها. تشتمل معامالت املشتريات مع األطراف ذات العالقة اآلخرين التعامالت التجارية املشتريات وامل

 قائمة التدفقات النقدية 6-8

 
ً
 م والفترتين2019م و2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنوات عن قائمة التدفقات النقدية بالشركة يعرض الجدول التالي موجزا

 م.2020م و2019سبتمبر  30املنتهية في 

 : قائمة التدفقات النقدية)38الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 زيادة / )نقص( سبتمبر 30فترة التسعة أشهر املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 معدل النمو

 السنوي املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2019

 )غير مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر

-م2017

 م2019

(٪12.7) 3,777 10,680 18,837 35,603 40,769 صافي النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية  (47.1٪)  (64.6٪)  (32.0٪)  

٪126.5 1,209 (14,413) (22,899) (39,928) (17,626) صافي النقد املتوفر من / )املستخدم في( األنشطة االستثمارية  (42.6٪)  (108.4٪)  14.0٪  

(٪108.7) (5,873) 443 33 3,171 (36,250) صافي النقد املتوفر من / )املستخدم في( األنشطة التمويلية  (99.0٪)  ال ينطبق ال ينطبق 

(٪91.2) (887) (3,290) (4,029) (1,154) (13,107) صافي التغير في النقد وما في حكمه للفترة  249.2٪  (73.0٪)  (44.6٪)  

(٪64.1) 2,228 6,034 6,034 7,334 20,431 النقد وما في حكمه في بداية السنة  (17.7٪)  (63.1٪)  (45.7٪)  

(٪100.0) ال ينطبق - - - (129) - النقد املستبعد مع العمليات غير املستمرة  - - 

(٪276.4) 49 178 224 (18) 10 أثر ترجمة عمالت أجنبية على النقد وما في حكمه  (1,340.4٪)  (72.4٪)  367.8٪  

(٪17.7) 1,391 2,922 2,228 6,034 7,334 النقد وما في حكمه في نهاية السنة  (63.1٪)  (52.4٪)  (44.9٪)  

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31ملصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في ا
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

م 2017ريال سعودي في مليون  4.0مليون ريال سعودي و 1.1مليون ريال سعودي و  13.1سجلت الشركة صافي تدفقات نقدية خارجة بمقدار 

م إلى صافي النقد املستخدم في األنشطة 2017مليون ريال سعودي في  13.1م على التوالي. ويعزى صافي النقد الخارجي بمقدار 2019م و2018و

يون ريال سعودي. مل 36.2مليون ريال سعودي باإلضافة إلى تسجيل صافي نقد مستخدم في األنشطة التمويلية بمقدار  17.6االستثمارية بمقدار 

م بصافي النقد املستخدم في األنشطة 2019م و 2018مليون ريال سعودي في  4.0مليون ريال سعودي و  1.1بينما ارتبط صافي النقد الخارجي بمقدار 

قات النقدية الخارجة م على التوالي، وتم تعويض التدف2019م و2018مليون ريال سعودي في  22.9مليون ريال سعودي و  39.9االستثمارية بمقدار 

 جزئيا من خالل النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بمقدار  م2019م 2018املسجلة في 
ً
مليون ريال  18.8مليون ريال سعودي و 35.6تعوضا

رة التسعة أشهر مليون ريال سعودي في فت 0.9مليون ريال سعودي و  3.3سعودي على التوالي. وسجلت الشركة صافي تدفقات نقدية خارجة بمقدار 

م إلى تسجيل صافي نقد مستخدم في 2019سبتمبر  30م، ويعزى صافي النقد الخارجي في الفترة املنتهية في 2020م و2019سبتمبر  30املنتهية في 

ل م بتسجي2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي بينما ارتبط صافي النقد الخارجي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  14.4األنشطة االستثمارية بمقدار 

 مليون ريال سعودي.  5.9صافي نقد مستخدم في األنشطة التمويلية بمقدار 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 6-8-1

م 2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتبالشركة  من األنشطة التشغيليةيعرض الجدول التالي موجزا عن قائمة التدفقات النقدية 

 م.2020م و2019سبتمبر  30م والفترتين املنتهية في 2019و

 : قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية)39الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 زيادة / )نقص(

 النمومعدل 

 السنوي املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2019

 )غير مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر
 م2019-م2017

ربح / )الخسارة( للفترةال  26,218 14,721 (4,761) 5,380 (53,835) (43.9٪)  (132.3٪)  ال ينطبق ال ينطبق 

(٪2.4) 17,072 15,237 14,264 15,632 16,023 ك عقارات وآالت ومعداتاستهال  (8.8٪)  12.0٪  (5.6٪)  

 ال ينطبق - ال ينطبق - - - 8,724 - - ك أصول حق اإلستخداماستهال

 -    21,589 - - - - في قيمة العقارات واملعدات الهبوط

(٪50.1) 264 185 266 290 581 إطفاء أصول غير ملموسة  (8.3٪)  43.0٪  (32.4٪)  

(٪100.0) - - - - 2,069 االكتتاب العام تكاليف  - - (100.0٪)  

(٪100.0) ال ينطبق - - - 4,606 - من استبعاد العمليات غير مستمرة خسائر  - - 

(٪23.0) 3,843 2,931 3,978 490 636 التمويل املتكبدة تكاليف  711.5٪  31.1٪  150.0٪  

(٪96.1) 6,017 (0) 222 (1) (30) من استبعاد عقارات وآالت ومعدات  أرباح / )خسائر(  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 

٪19.9 ال ينطبق 1,683 (768) (875) (730) - شركة من أرباح شركة زميلةحصة ال  (319.3٪)  ال ينطبق 

٪3.8 1,947 1,650 2,215 3,090 2,977 إنهاء التوظيف املتكبدةمنافع   (28.3٪)  18.0٪  (13.7٪)  

(٪45.1) 528 480 227 434 792 ضريبة دخل محملة زكاة و  (47.7٪)  10.1٪  (46.4٪)  

ات في رأس املال العامل:التغير   

(٪563.9) 1,394 (670) (381) 1,191 (257) مخزون  (132.0٪)  (308.0٪)  21.9٪  

(٪447.7) (264) (1,584) (199) 303 (87) مديونون تجاريون   (165.8٪)  (83.3٪)  51.3٪  

(٪144.2) (1,254) (3,090) (3,840) (3,205) 7,250 مطلوب من أطراف ذات عالقة  19.8٪  (59.4٪)  ال ينطبق 

 ومديونون أخرون
ً
(٪102.6) 2,853 (1,270) 471 72 (2,741) مدفوعات مقدما  555.0٪  (324.7٪)  ال ينطبق 

(٪12.1) 7,029 1,252 8,311 884 1,006 تجاريون  دائنون   839.9٪  461.6٪  187.4٪  

(٪67.5) (631) (5,970) (6,040) 77 238 مطلوب الى أطراف ذات عالقة (٪89.4) ال ينطبق   ال ينطبق 

(٪100.0) - - - - (11,073) ت مستحقة وأرصدة دائنة أخرى مصروفا  - - (100.0٪)  

٪44.3 (3,929) (2,240) (2,990) (1,488) (1,031) منافع إنهاء التوظيف املدفوعة  101.0٪  75.4٪  70.3٪  

(٪57.6) (528) (843) (754) (763) (1,801) ضريبة دخل أجنبية مدفوعةزكاة و   (1.3٪)  (37.3٪)  (35.3٪)  

(٪12.7) 3,777 10,680 18,837 35,603 40,769 صافي النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية  (47.1٪)  (64.6٪)  (32.0٪)  

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 

م. 2018مليون ريال سعودي في  35.6م إلى 2017مليون ريال سعودي في  40.8من  ٪12.7انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بنسبة 

م. ويعزى االنخفاض في 2019مليون ريال سعودي في  18.8ليصل إلى  ٪47.1وانخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية مرة أخرى بنسبة 

 4.8مليون ريال سعودي وتسجيل صافي خسارة بمقدار  11.5م بمقدار 2018م في املقام األول إلى انخفاض صافي الربح في 2019م و2018عامي 

مليون ريال سعودي في فترة التسعة  10.7من  ٪64.6م. وانخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بنسبة 2019مليون ريال سعودي في 

م، يعزى ذلك في املقام األول إلى تسجيل صافي 2020لتسعة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي في فترة ا 3.8م إلى 2019سبتمبر  30أشهر املنتهية في 
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مليون ريال سعودي في  5.4م مقارنة بصافي ربح بمقدار 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  53.8خسارة بمقدار 

 م. 2019سبتمبر  30الفترة املنتهية في 

 ن األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية م 6-8-2

 عن قائمة التدفقات النقدية
ً
م 2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتمن األنشطة االستثمارية بالشركة  يعرض الجدول التالي موجزا

 م.2020م و2019سبتمبر  30م والفترتين املنتهية في 2019و

 قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :)40الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر املنتهية

 سبتمبر 30في  
 زيادة / )نقص(

 معدل النمو

 السنوي املركب 

 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2019

 )غير مراجعة(

 م2020

 مراجعة()غير 

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر

-م2017

 م2019

٪19.1 (3,874) (14,025) (22,460) (21,095) (17,713) شراء عقارات وآالت ومعدات  6.5٪  (72.4٪)  12.6٪  

(٪73.6) ال ينطبق - (475) (488) (1,851) - شراء أصول غير ملموسة  (100.0٪)  ال ينطبق 

٪210.9 5,083 88 50 269 86 عقارات وآالت ومعداتمتحصالت من استبعاد   (81.5٪)  5,675.1٪  (24.2٪)  

 - - ال ينطبق ال ينطبق - - - (17,250) - استثمار في شركة زميلة

٪126.5 1,209 (14,413) (22,899) (39,928) (17,626) صافي النقد املتوفر من / )املستخدم في( األنشطة االستثمارية   (42.6٪)  (108.4٪)  14.0٪  

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 

مليون ريال سعودي في األعوام  22.5و  مليون ريال سعودي 21.1مليون ريال سعودي و 17.7تتمثل اإلضافات للعقارات واآلالت واملعدات بمقدار 

بشراء معدات وآالت والتحسينات للفروع الجديدة. وتعلقت اإلضافات للعقارات واآلالت واملعدات في فترة التسعة أشهر  م2019م و2018م و2017

 م باألصول املشتراه خالل هذه الفترة ألغراض التشغيل. 2020سبتمبر  30املنتهية في 

م بشكل رئيس ي 2019م و2018مليون ريال سعودي في عامي  0.5مليون ريال سعودي و  1.8اإلضافات في املوجودات غير امللموسة بمقدار وارتطبت 

 ". ERPباإلضافة املتعلقة ببرنامج نظم اإلدارة "

م 2020سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في  مليون ريال سعودي في فترة 5.1تمثل املتحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات والتي بلغ مقدارها 

 . في بيع أراض ي وسيارات وآالت ومعدات

 من  ٪30م بتوقيع اتفاق بشراء 2018سبتمبر  1قامت الشركة بتاريخ 
ً
م، وذلك 2018اكتوبر  1من شركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت اعتبارا

 33.3ات والحفالت الخارجية وهي فروع تابعة للمجموعة باإلضافة إلى حصة نقدية بمقدار مقابل حصة عينية وهي فروع الروشة العاملية للحلوي

 م. 2018مليون ريال سعودي خالل عام  17.2مليون ريال سعودي تقسط على ثالث سنوات. وتم دفع مبلغ 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 6-8-3

 عن قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بالشركة 
ً
 م2018م و2017 ديسمبر 31املالية املنتهية في  للسنواتيعرض الجدول التالي موجزا

 م.2020م و2019سبتمبر  30م والفترتين املنتهية في 2019و

 من األنشطة التمويلية: قائمة لتدفقات النقدية )41الجدول رقم )

  

 ألف ريال سعودي

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30املنتهية في 
 معدل النمو زيادة / )نقص(

 السنوي املركب 

 

 م2019-م2017
 م2017

 )مراجعة(

 م2018

 )مراجعة(

 م2019

 )مراجعة(

 م2019

 )غير مراجعة(

 م2020

 )غير مراجعة(

 م2018

 ديسمبر

 م2019

 ديسمبر

 م2020

 سبتمبر

 ال ينطبق (٪137.4) (٪28.4) (٪141.7) (3,800) 10,147 10,280 14,357 (34,421) قروض مضافة / )مسددة( طويلة األجل

 ٪17.8 (٪100.0) ال ينطبق (٪100.0) - (692) (2,538) - (1,829) تكاليف التمويل املدفوعة

 ال ينطبق (٪77.0) ال ينطبق - (2,073) (9,012) (7,709) - - سداد التزامات عقود إيجار

 - - (٪100.0) ال ينطبق - - - (11,187) - توزيع أرباح مدفوعة

 ال ينطبق (٪1,426.5) (٪99.0) (٪108.7) (5,873) 443 33 3,171 (36,250) صافي النقد املتوفر من / )املستخدم في( األنشطة التمويلية

 م 2020سبتمبر  30م والقوائم املالية األولية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2019م و2018م و2017ديسمبر  31املصدر: القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 

وارتبطت اإلضافات لقروض طويلة  نك األهلي التجاري.الب م بشكل رئيس ي بسداد قرض2017مليون ريال سعودي في  34.4يتعلق سداد قروض طويلة األجل بمقدار 

 م بالحصول على قروض من شركة أوركس السعودية.2019م و 2018األجل في عام 

 م بالفوائد على القروض.2019م و 2017مليون ريال سعودي في عامي  2.5و مليون ريال سعودي 1.8 تشمل تكاليف التمويل املدفوعة بمقدار

م وتم توزيع نصف 2017مليون ريال سعودي للعام املالي  26.2م. وذلك بعد تحقيق صافي أرباح 2018مليون ريال سعودي في عام  11.2بمقدار وزعت الشركة أرباح 

  .مليون سهم 22,500مليون ريال لعدد  11.2ريال لكل سهم مبلغ 
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام 7

 الطرح متحصالت صافي 7-1

 مبلغ منها سيدفع سعودي، ريال( 112,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر واثنا مائة بقيمة األولوية حقوق  أسهم طرح متحصالت إجمالي يقدر

 تشمل والتي الطرح تكاليف لتغطية سعودي، ريال( 4,931,875)وثمانمائة وخمسة وسبعون  ة وواحد وثالثون ألفمائوتسع ماليين أربعة حوالي

 من وغيرها والتوزيع والطباعة التسويق ومصاريف القانوني واملحاسب القانوني واملستشار التغطية ومتعهد االكتتاب ومدير املالي املستشار أتعاب

 .باالكتتاب املتعلقة املصاريف

 سعودي، ريال( 107,568,125)وخمسمائة وثمانية وستون ألف ومائة وخمسة وعشرون مليون  مائة وسبعة حوالي الطرح متحصالت صافي سيبلغ

 أنشطتها ودعم التشغيلية الطاقة زيادة من الشركة يمكن عامل مال رأس وتوفير الشركة نشاط في التوسع عمليات لدعم سيستخدم والذي

 .الطرح عن الناشئة املتحصالت من أي على املساهمون  يحصل ولن. املستقبلية

 الفعلي االستخدام بين أكثر أو( ٪5) بنسبة اختالف وجود عند (تداول ) السعودية املالية السوق  موقع على للجمهور  باإلفصاح الشركة ستقوم كما

فِصح ما مقابل الطرح ملتحصالت
ُ
  وذلك. بذلك علمها فور  هذه اإلصدار نشرة في عنه أ

ً
 يةاملال األوراق طرح قواعد من (54) املادة من( ب) للفقرة وفقا

صدر على يجب" أنه على تنص والتي املستمرة وااللتزامات
ُ
 الفعلي االستخدام بين أكثر أو ٪5 بنسبة اختالف وجود عند للجمهور  اإلفصاح امل

فِصح ما مقابل األولوية حقوق  أسهم إصدار ملتحصالت
ُ
 ".بذلك علمه فور  العالقة ذات اإلصدار نشرة في عنه أ

 الطرح متحصالت استخدام 7-2

 الطاقة زيادة من الشركة يمكن عامل مال رأس وتوفير الشركة نشاط في التوسع عمليات دعمل رئيس بشكل الطرح متحصالت صافي استخدام وسيتم

 ولن يحصل املساهمون على أي من املتحصالت الناشئة عن الطرح. .املستقبلية أنشطتها ودعم التشغيلية

 ستقوم الشركة باستخدام صافي متحصالت الطرح لتمويل املشاريع التالية:

فروع جديدة في مختلف مناطق اململكة ومنح حقوق امتياز، وتتمثل  إنشاءة التوسع في نشاطها من خالل تعتزم الشرك :التوسع بالنشاط (1

 الفروع كالتالي:

 للهوية  4,000,000قيمته  إكمال مشروع الزايدي البالغ 
ً
ريال سعودي لبناء فرع جديد بحي الزايدي بمكة املكرمة، وذلك وفقا

 من املشروع كما في تاريخ هذه النشرة )الجزء املنجز من املشروع غير مسدد( ٪55وقد تم إجناز نسبة  الجديدة لفروع الشركة.

 .خالل فترة ثالث شهور فور توفر املبلغ من متحصالت الطرحوتعتزم الشركة إكمال املشروع 

  للهوية الجديدة للفروع ريال سعودي لبناء فرع جديد باملدينة امل 4,500,000إكمال مشروع املدينة البالغ قيمته 
ً
نورة، وذلك وفقا

 وتعتزم الشركةمن املشروع كما في تاريخ هذه النشرة )الجزء املنجز من املشروع غير مسدد(  ٪60وقد تم إجناز نسبة الشركة. 

 .خالل فترة ثالث شهور فور توفر املبلغ من متحصالت الطرحإكمال املشروع 

  للهوية الجديدة  4,000,000ته البالغ قيم دالجديإنشاء فرع الجامعة 
ً
ريال سعودي في حي الجامعة في مدينة جدة، وذلك وفقا

 للفروع الشركة.

  ،الرابع في مختلف مناطق اململكة في نهاية الربع  ةع جديدو ( فر 5تهدف الشركة إلى افتتاح عدد )باإلضافة للمشاريع املذكورة أعاله

 نشاء الفروع:ويوضح الجدول الجدول الزمني إل الجديدة كما في تاريخ هذه النشرة.م. ولم يتم تحديد مواقع الفروع 2022من عام 
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 الجدول الزمني إلنشاء الفروع الجديدة(: 42الجدول رقم ) 

 بالرياالت السعودية
2021 2022  

 اإلجمالي الربع الثالث الثانيالربع  الربع األول  الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني

 2,000,000 - - - 2,000,000 - - (1الفرع )

 2,000,000 - - 2,000,000 - - - (2الفرع )

 2,000,000 - - 2,000,000 - - - (3) الفرع

 2,000,000 - 2,000,000 - - - - (4الفرع )

 2,000,000 2,000,000 - - - - - (5الفرع )

 10,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 2,000,000 - - اإلجمالي
 

، يشمل تصميم اعتمدت إدارة الشركة هوية جديدة وتصميم جديد يناسب التطور الحالي ومتطلبات التشغيل تطبيق الهوية الجديدة: (2

تصميم تطبيق  وتنوي الشركةو  التوصيل.جديد ملباني الفروع والتصميم الداخلي لها ووقائمة الطعام وأغطية الوجبات وتصميم مركبات 

ات وتبلغ التكاليف اإلجمالية املتوقعة لتطبيق الهوية على الفروع القائمة وعلى منتج روع الشركة اململوكة واملستأجرةعلى كافة فالهوية 

 .( ريال سعودي15,000,000الشركة مبلغ )

 

)ملزيد من  التجاري  وتوريد املنتجات النصف مصنعة لفروع االمتياز أعمالهالدى الشركة مصنع لغرض دعم  املصنع واملراكز الخدمية: (3

 راجع 
ً
" من هذه عن الشركة وطبيعة أعمالها( "خلفية 3) من القسم "للشركة الرئيسية األنشطة( "3-3) القسم الفرعياملعلومات فضال

 وتسعى الشركة في زيادة  النشرة(.
ً
. وذلك مع خطة الشركة في التوسع في أعمالها وفروعها القدرة اإلنتاجية وخطوط اإلنتاج وذلك تماشيا

لفروع الفرانشايز وذلك للمساندة في العمليات اللوجستية الداعمة  إنشاء مصنع جديد في املنطقة الصناعية الثانية بجدةيتضمن 

 . فروع ريدان الحالية باإلضافة إلىاملستهدفة 

 

( ريال 35,094,011)والذي تتمثل قيمته اإلجمالية  أجير تمويلي طويل األجلقرض ت ويتمثل ذلك في سداد :القائمة سداد القروض (4

 وفق اآلتي: سعودي

  م( على قرض تمويلي طويل األجل من شركة أوركس 15/04/2018ه )املوافق 29/07/1439بتاريخ في حصلت الشركة

الشركة الرأس املالية، والتي تم  ( ريال سعودي وذلك لتمويل توسعات18,919,311السعودية للتأجير التمويلي بمبلغ )

  ضمانها برهن قطع أراض ي مملوكة للشركة.

  م( على قرض تمويلي طويل األجل من شركة أوركس 12/05/2019ه )املوافق 07/09/1440حصلت الشركة بتاريخ في

املالية، والتي تم ( ريال سعودي وذلك لتمويل توسعات الشركة الرأس 16,175,225السعودية للتأجير التمويلي بمبلغ )

 ضمانها برهن قطع أراض ي مملوكة للشركة.

وقد تمت إعادة  م.30/09/2020( ريال سعودي كما في 23,250,149واملتبقي مبلغ )من إجمالي قيمة  ( ريال11,843,862مبلغ )تم سداد 

قات النقدية بالشركة ليصبح م( لتناسب ظروف التدف28/10/2020ه )املوافق 11/03/1442جدولة الجزء املتبقي من القرض في 

)ملزيد  ( ريال سعودي شامل الفائدة والرسوم اإلدارية ويتم سداد القرض بدفعات ربع سنوية27,515,007إجمالي املبلغ بعد الجدولة )

 راجع 
ً
 .( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(10) من القسم "القروض والتسهيالت( "10-8-5) القسم الفرعيمن املعلومات فضال

 

 ٪30م( عقد اتفاق بالدخول بشراكة بنسبة 01/09/2018ه )املوافق 21/12/1439ت الشركة في بتاريخ أبرم مبالغ االستثمار:سداد  (5

من حصة شركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت الخارجية مقابل حصة عينية وهي فروع الروشة العاملية للحلويات والحفالت 

 من شركة ريدان الغذائية، باإلضافة إلى حصة نقدية  الخارجية اململوكة
ً
  33,250,000بلغ تسابقا

ُ
ط على ثالث قّس ريال سعودي ت

 لتأثر الشركة بظروف جائحة فيروس ( ريال سعودي9,346,577املتبقي والبالغ )ملبلغ سداد ا. وقد تم تأجيل سنوات
ً
 نظرا

 على أن يتم السداد عند توفر السيولة. "19-"كوفيد كورونا
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

خالل السنوات السابقة، ويعود ذلك بشكل رئيس ي الستبعاد  زادت االلتزامات املتداولة للشركة على أصولها املتداولة رأس املال العامل: (6

 الناتجة عن صفقة الشراكة مع شركة الجونة املتميزة والقرض التمويلي الذي حصلت عليه الشركة. االلتزاماتأعمال شركة الروشة و 

ي أدى إلى انخفاض مبيعات الشركة " على أعمال الشركة، األمر الذ19-أثرت تداعيات فيروس كورونا "كوفيد  باإلضافة إلى ذلك فقد

وبالتالي استمر االنخفاض في رأس املال  بينما استمرت في تكبدها النفقات الثابتة وشبه املتغيرة التي أثرت على التدفقات النقدية للشركة

 راجع  العامل
ً
( "عوامل املخاطر" من هذه 6) من القسم "بالسيولة املتعلقة املخاطر( "2-1-2) القسم الفرعي)ملزيد من املعلومات فضال

 وتسعى الشركة بتغطية العجز في رأس املال العامل من خالل متحصالت الطرح. .النشرة(

 ويوضح الجدول التالي االستخدام ملتحصالت الطرح:

 (: االستخدام املتوقع ملتحصالت الطرح43الجدول رقم )

 بالرياالت السعودية
2021 2022 

 اإلجمالي
 الربع الثالث الربع الثاني الربع األول  الربع الرابع الثالثالربع  الربع الثاني

 4,000,000 - - - - - 4,000,000 إكمال مشروع الزايدي

 4,500,000 - - - - - 4,500,000 إكمال مشروع املدينة

 4,000,000 - - - - 2,000,000 2,000,000 إنشاء فرع الجامعة الجديد

 15,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 تطبيق الهوية الجديدة

 10,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 2,000,000 - - ةع جديدو ( فر 5عدد )إنشاء 

 20,000,000 3,000,000 5,000,000 6,000,000 1,500,000 2,500,000 2,000,000 املصنع واملراكز الخدمية

 10,000,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 سداد القروض

 9,346,577 - - - - - 9,346,577 مبالغ اإلستثمار

 30,721,548 3,721,548 3,000,000 3,000,000 4,000,000 2,000,000 15,000,000 رأس املال العامل 

 107,568,125       صافي متحصالت الطرح

 4,931,875       الطرح تكاليف

 112,500,000       إجمالي متحصالت الطرح

 املصدر: الشركة

 من متحصالت الطرح.
ً
  وتجدر اإلشارة إلى أن املشاريع املذكورة أعاله سيتم تمويلها حصريا
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 إفادات الخبراء 8
على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى نشر الكتابية من هذه النشرة موافقتهم  ،(وذ( و)هالصفحات )قدم جميع املستشارون الواردة أسماؤهم في 

 موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. بسحبإفاداتهم في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم 

أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم وليس ألي منهم  –يق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة من ضمن فر  –إن جميع املستشارين والعاملين لديهم 

 مصلحة مهما كان نوعها في الشركة وشركتها التابعة بما قد يؤثر على استقاللهم كما في تاريخ هذه النشرة.
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 اإلقرارات 9
 يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

اك أي انقطاع نلم يكن ه( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" 3من القسم ) "األعمال انقطاع( "3-10الفرعي )بخالف ما ورد في القسم  .1

 في الوضع املالي خالل ال)أعمال الشركة أو أي شركة من شرك في
ً
 ملحوظا

ً
 األخيرة.12تها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ً
 ( شهرا

أّي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو أّي شركة من شركاتها التابعة خالل أو اطة سو لم تمنح أّي عموالت أو خصومات أو أتعاب  .2

 ريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية في ما يتعلق بإصدار أو طرح أّي أوراق مالية.السنوات الثالث السابقة مباشرة لتا

من  "املتعلقة باالستثمار في شركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت املحدودةاملخاطر ( "2-1-23)بخالف ما ورد في القسم الفرعي  .3

شركتها التابعة خالل السنوات ضع املالي والتجاري للشركة أو وهري في الو تغّير سلبي ج لم يكن هناك أّي " عوامل املخاطر( "2القسم )

ة الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالي

 املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

 نوعأّي مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من  ءلنشرة، ليس ألعضاهذه ا ( مند( و)26الصفحات )بخالف ما ورد في  .4

 التابعة.تها شركفي أو الشركة  في

 لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة باملوافقة على شراء أسهم الشركة. .5
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 املعلومات القانونية 10

 اسم الشركة 10-1

 ".شركة ريدان الغذائيةتم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات املساهمة بمدينة جدة تحت األسم التجاري "

 الشركة وأبرز التغييرات التي طرأت عليهامقدمة عن  10-2

 املال تطور رأس ومراحل الشركة تأسيس 

  ي بإسم "مجموعة السلمي لمنشاطها كمؤسسة فردية يمكلها / السيد عوض هللا أحمد عايض الهميعي السالغذائية بدأت شركة ريدان

وقد  م(19/02/1989ه )املوافق12/07/1409وتاريخ  4030064059للتطوير العقاري"، مقيدة بالسجل التجاري في مدينة جدة بالرقم 

تحت مسمى "مطابخ ومطاعم ريدان" مقيدة في السجل التجاري  وفرع للمؤسسة. ( ريال سعودي100,000بلغ رأس مالها حينها مائة ألف )

 (.م17/01/1998ه )املوافق 18/09/1418( وتاريخ 4030123324) رقم

  ( ق/149) رقم الوزاري  القرار تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة بموجب( م15/06/2008 املوافق) ه11/06/1429وبتاريخ

 " ريدان ومطاعم مطابخ شركة" باسم( م05/05/2008 املوافق) ه29/04/1429 وتاريخ
 
 ،(4030180055) رقم التجاري  للسجل وفقا

 منها كٍل  قيمة القيمة متساوية عينية حصة( 100,000) آالف مائة إلى مقسم سعودي ريال( 100,000,000) مليون  مائة يبلغ مال رأسوب

 .سعودي ريال( 1000) ألف

 روشة للحلويات م( وقعت الشركة اتفاقية )بيع وتنازل( لالستحواذ على مؤسسة ال01/10/2013ه )املوافق 25/11/1434 بتاريخ

( صادر من مدينة جدة لصاحبها فهد ناصر عوض هللا الهميعي السلمي، واسمها 4030171113واملقيدة في السجل التجاري بالرقم )

التجاري وفروعها وعالماتها التجارية وأصولها من أراض ي ومباني ومستودعات املواد الخام ومصنع الحلويات والسيارات ومخزون وعدد 

ت وأجهزة كهربائية وأجهزة حاسب آلي وشمعدان وثالجات وأفران وذلك مقابل مبلغ اجمالي وقدره خمسة وأربعون مليون وأدوات وآال 

( ريال سعودي، هذا باإلضافة الى التنازل عن خدمات عمالة املؤسسة لصالح شركة ريدان الغذائية بعد موافقتهم 45,000,000)

ه )املوافق 22/09/1434إلدارة على االستحواذ في اجتماعه املنعقد بتاريخ الخطية على ذلك. وذلك بعد موافقة مجلس ا

 م(.30/07/2013

 بنسبة الشركة مال رأس زيادة على للمساهمين العادية غير العامة الجمعية وافقت( م12/03/2014 املوافق) ه11/05/1435 بتاريخ 

 زيادة وبالتالي سعودي، ريال( 145,000,000) مليون  وأربعون  وخمسة مائة إلى سعودي ريال( 100,000,000) مليون  مائة من )45٪(

 عادي سهم( 14,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر أربعة إلى عادي سهم( 10,000,000) ماليين عشرة من الشركة أسهم عدد

 خمسة قيمته والبالغة للشركة املساهمين قرض رسملة طريق عن وذلك سعودية، رياالت( 10) عشرة منها كٍل  قيمة القيمة متساوية

 .للحلويات العاملية الروشة مؤسسة على لالستحواذ وذلك سعودي ريال( 45,000,000) مليون  وأربعون 

 بنسبة الشركة مال رأس زيادة على للمساهمين العادية غير العامة الجمعية وافقت( م09/11/2014 املوافق) ه16/01/1436 بتاريخ 

 ريال( 225,000,000) مليون  وعشرون وخمسة مائتان إلى سعودي ريال( 145,000,000) مليون  وأربعون  وخمسة مائة (55.17٪)

  وعشرون اثنان إلى عادي سهم( 14,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر أربعة من الشركة أسهم عدد زيادة وبالتالي سعودي،
ً
 مليونا

  وخمسمائة
ً
 نقدي إيداع طريق عن وذلك سعودية، رياالت( 10) عشرة منها كٍل  قيمة القيمة متساوية عادي سهم( 22,500,000) ألفا

 سعودي ريال( 13,000,000) مليون  عشر ثالثة مبلغ وتحويل سعودي ريال( 67,000,000) مليون  وستون  سبعة بمبلغ املساهمين من

 .املال رأس حساب إلى م31/08/2014 حتى املبقاة األرباح حساب رصيد من

 لسوق املوازية )"نمو"( عن ا –تداول  –دراج الشركة في السوق املالية السعودية إتم م( 26/02/2017 ه )املوافق29/05/1438 وبتاريخ

من إجمالي  (٪30)( سهم عادي والتي تمثل نسبة 6,750,000ولي لعدد ستة ماليين وسبعمائة وخمسون ألف )طريق الطرح العام األ 

( سهم عادي، وذلك بناًء على قرار مجلس إدارة الشركة 22,500,000) وعشرين مليون وخمسمائة ألف اثنينأسهم الشركة البالغ عددها 

 .م(30/01/2017ه )املوافق 02/05/1438م( وموافقة هيئة السوق املالية بتاريخ 11/01/2017ه )املوافق 13/04/1438بتاريخ 

 شركة مطابخ "من اسم الشركة  على تغيير م(18/06/2019فق )املوا ه15/10/1440 بتاريخالعادية الجمعية العامة غير  وافقت

 ".شركة ريدان الغذائية"لى إ "ومطاعم ريدان
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 الرئيسية السعودية املالية السوق  في أسهمها تداول  وبدء وإدراج الشركة انتقال تم( م21/11/2019 املوافق) ه24/03/1441 وبتاريخ 

 للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية وبقيمة عادي سهم( 22,500,000) ألف وخمسمائة مليون  وعشرون اثنان بعدد

 (.تداول ) السعودية املالية السوق  شركة موافقة على الحصول  بعد وذلك الواحد،

 أسهم طرح خالل من (٪50) بنسبة الشركة مال رأس بزيادة اإلدارة مجلس أوص ى( م07/09/2020 املوافق) ه19/01/1442 وبتاريخ 

 املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك سعودي، ريال( 112,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر واثنا مائة بقيمة أولوية حقوق 

 وخمسمائة مليون  وثالثون  وسبعة ثالثمائة الزيادة بعد الشركة مال رأس ليصبح العادية غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية

 للمساهمين العادية غير العامة الجمعية وافقت ،(م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ وبتاريخ. سعودي ريال( 337,500,000) ألف

 وسبعة ثالثمائة إلى سعودي، ريال( 225,000,000) مليون  وعشرون وخمسة مئتان من (٪50) بنسبة الشركة مال رأس زيادة على

 ألف وخمسمائة مليون  وعشرون اثنان من األسهم عدد زيادة وبالتالي سعودي، ريال( 337,500,000) ألف وخمسمائة مليون  وثالثون 

 كٍل  قيمة القيمة متساوية. عادي سهم( 33,750,000) ألف وخمسون  وسبعمائة مليون  وثالثون  ثالثة إلى عادي سهم( 22,500,000)

 جديد عادي سهم( 11,250,000) ألف وخمسون  ومئتان مليون  عشر أحد إصدار طريق عن وذلك سعودية، رياالت( 10) عشرة منها

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية بقيمة أولوية حقوق  كأسهم

 

 واحد تزيد  رئيس ياريخ نشر نشرة اإلصدار هذه يوجد مساهم بت كما. وبلغ عدد كبار املساهمين عند اإلدراج أربعة مساهمين: املساهم الرئيس ي

( من ٪13,33تمثل نسبة )  ( سهم2,999,250)السيد/منصور عوض هللا أحمد السلمي )الذي يملك عدد  وهومن أسهم الشركة  ٪5نسبته عن 

 وفق ما هو مبين في الجدول أدناه:. الطرح قبل الشركة أسهم إجمالي

 قائمة كبار املساهمين والتغييرات التي طرأت على نسب األسهم اململوكة من قبلهم :(44الجدول رقم )

 الجنسية كبار املساهمين

 نسبة امللكية

وفق اخر نشرة إصدار 

أسهم التي صدرت 

 م*30/01/2017بتاريخ 

حتى تاريخ 

 م 30/09/2020

كما بتاريخ نشر نشرة 

 اإلصدار هذه

 ٪13.33 ٪20.64 ٪29.40 سعودي منصور عوض هللا احمد السلمي

 الشركة: املصدر

( ويجوز لهم التداول في األســهم بعد انتهاء فترة الحظر وذلك م26/02/2017)املوافق ه 29/05/1438بتاريخ *يخضــع كبار املســاهمين لفترة حظر تداول ملدة ســنة من تاريخ االدراج )

 من دون الحصول على موافقة الهيئة و/أو تداول.

 

  13868ص.ب.  –الشربتلي حي الصفا تقاطع شارع األمير متعب مع شارع عبد هللا –يقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة جدة  :الرئيس ياملقر 

( من النظام األساس ي يجوز للشركة تأسيس وفتح فروع لها أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة أو 5وفق املادة ) .21323الرمز البريدي 

 راجع القسم الفرعيو )خارجها بقرار من العضو املنتدب 
ً
 (.القسم هذا من "ونقاط البيع فروع الشركة" )0( ملزيد من املعلومات فضال

 99( السادسة من النظام األساس ي على أن تكون مدة الشركة )6: نصت املادة )مدة الشركة 
ً
 وتسعين سنة ميالدية تبدأ اعتبارا

ً
 من ( تسعا

 إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها ، ويجوز تاريخ قيدها بالسجل التجاري 
ً
بسنة واحدة على  دائما

 م(.04/2105/ 03ه )املوافق 17/03/1529األقل. وتشير بيانات السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في 

 ( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية 8) ثمانيةالشركة مجلس إدارة مؤلف من  يدير( من النظام األساس ي 61ملادة )ا: وفق الشركة إدارة

م( انتخبت الجمعية العامة العادية 21/04/2019ه )املوافق 16/08/1440بتاريخ و ( ثالث سنوات. 3للمساهمين ملدة ال تزيد عن )

وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ  م(21/04/2019)املوافق ه 16/08/1440للمساهمين أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 

 (26( و)د) الصفحةم(، وقد تشكل مجلس اإلدارة للدورة املذكورة من السادة املبينة أسماؤهم في 20/04/2022ه )املوافق 19/09/1443

وال يزيد  (3والئحة حوكمة الشركات، حيث تبين أن عدد أعضاء املجلس ال يقل عن ثالثة ) الشركة ملتزمة بنظام الشركات من هذه النشرة.

( من الئحة حوكمة الشركات التي تلزم الشركات املدرجة بأن تكون 16(. كما تبين التزام الشركة باملادة السادسة عشر )11على أحد عشر )

. أكثر( أغلبية أعضاء املجلس من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه املستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء املجلس )أيهما

 ( خمسة أعضاء غير مستقلين5( أعضاء مستقلين و )3ثالثة ) منهم تنفيذيينغير ( أعضاء 7سبعة )فقد تم تعيين وباستثناء العضو املنتدب 
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 عن مدى التزام الشركة بالئحة الحوكمة  ملزيد من املعلوماتو )
ً
االلتزامات املستمرة حسب متطلبات " 10-7-5  راجع القسم الفرعيفضال

 (.من هذا القسم "هيئة السوق املالية

 االتي وفق األساس ي النظام مواد تعديل تم :النظام األساس ي: 

على تحديث النظام األساس ي  غير العادية()وافقت الجمعية العامة للمساهمين  م( 24/10/2016)املوافق  ه23/01/1438بتاريخ  (1

 مع التعديالت التي طرأت على نظام الشركات
ً
 .للشركة تماشيا

 (2) م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )غير العادية( على تعديل املادة الثانية18/06/2019ه )املوافق 15/10/1440بتاريخ  (2

  .لى )شركة ريدان الغذائية(إيدان( ساس ي وتغيير اسم الشركة من )شركة مطابخ ومطاعم ر من النظام األ 

التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول( من ناحية تحميل نسخة من النظام األساس ي على موقع 

املعدلة األخيرة من النظام األساس ي للشركة من قبل وزارة التجارة )إدارة  تداول في الصفحة الخاصة بالشركة وتمت املوافقة على النسخة

 م(.20/06/2019ه )املوافق  17/10/1440حوكمة الشركات( بتاريخ 

 

 :الوالئم إعداد ممطاع الخدمة، مع املطاعم"وفق شهادة السجل التجاري يجوز للشركة القيام باألنشطة االتية: ) نشاط الشركة 

وفق األنظمة املتبعة داخل املمكة ها من خالل مركزها الرئيس ي وفروعها التي قامت الشركة بتأسيستمارس الشركة أنشطتها و (. ."والوجبات

ملزاولة  االختصاص جهاتالالزمة من  التراخيصحصلت الشركة على  قدو . املختصةوبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات 

 راجع القسم الفرعي 
ً
 (.القسم هذا من "الشركة بموجبها تعمل التي والتصاريح التراخيص" (9-2)نشاطها )ملزيد من املعلومات فضال

 تشكيل املجلس  10-3

 
ً
 الجمعية العامة العادية نتخبهمأعضاء ت (8) ثمانيةمن  ؤلفاألساس ي مجلس إدارة م هامن نظام( 16)عشر  السادسةللمادة  يتولى إدارة الشركة وفقا

م( انتخبت الجمعية العامة العادية للمساهمين أعضاء 21/04/2019ه )املوافق 16/08/1440بتاريخ . و تزيد عن ثالث سنوات الللمساهمين ملدة 

ه 19/09/1443ملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ  م(21/04/2019)املوافق  ه16/08/1440مجلس اإلدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 

 .(م20/04/2022)املوافق

(. كما 11( وال يزيد على أحد عشر )3الشركة ملتزمة بنظام الشركات، والئحة حوكمة الشركات، حيث تبين أن عدد أعضاء املجلس ال يقل عن ثالثة )

( من الئحة حوكمة الشركات التي تلزم الشركات املدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء املجلس من األعضاء 16) تبين التزام الشركة باملادة السادسة عشر

وباستثناء العضو املنتدب فقد تم تعيين غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه املستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء املجلس )أيهما أكثر(، 

 ( خمسة أعضاء مستقلين.5( أعضاء مستقلين و )3ثة )( أعضاء غير تنفيذيين منهم ثال7سبعة )

 رئيس املجلس ونائب الرئيس وأمين السر 10-3-1

 للمادة الحادية والعشرون )
ً
 للرئيس21وفقا

ً
 ونائبا

ً
  ( من النظام األساس ي للشركة، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

ً
ويجوز له أن يعين عضوا

، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أ
ً
و من منتدبا

اجتماعه  افق مجلس اإلدارة فيالشركة ملتزمة بالنظام األساس ي والئحة حوكمة الشركات لناحية التعيين اإللزامي في هذه املناصب حيث و غيرهم. 

 للتالي:م24/04/2019)املوافق  ه19/08/1441تاريخ  املنعقد في
ً
 ( على التعيين في هذه املناصب وفقا

 مناصب مجلس اإلدارة :(45الجدول رقم )

 املنصب اسم الشخص املعين

 رئيس مجلس اإلدارة عوض هللا أحمد عايض السلمي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ناصر عوض هللا أحمد السلمي

 العضو املنتدب منصور عوض هللا أحمد السلمي

 الرئيس التنفيذي فوزان عبدهللا الحارثي

 ناصر منصور عوض هللا السلمي أمين سر مجلس اإلدارة

 املصدر: الشركة.
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والعضو ( من النظام األساس ي للشركة كما تم تفصيل صالحيات رئيس املجلس ونائبه 19عشر ) التاسعةتم تحديد صالحيات مجلس اإلدارة في املادة 

بتحرير وقائع وقرارات مجلس أمين سر مجلس اإلدارة ويقوم ( من النظام األساس ي للشركة. 21)الحادية والعشرون وأمين السر في املادة  املنتدب

 اإلدارة وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

 املجلسمكافآت  10-3-2

 ملا 
ً
( خمسون ألف ريال سعودي 50,000من مبلغ ) اإلدارة مجلس مكافأة تتكون من النظام األساس ي  (20) العشرون املادة عليه نصت وفقا

 لكل منهم، ويدفع لكل عضو باإلضافة إلى ذلك بدل حضور وقدره )
ً
( ألف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات 1,000سنويا

( ألفان ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، على أال يزيد ما يصرف ألعضاء مجلس اإلدارة 2,000املجلس و)

 ( من األرباح الصافية.٪10عن )

  ،لكل ما أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل يجب وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه

حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من املزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه 

 على بيان بعدد جلسات 
ً
أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضا

 ملجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.ا

 الذي تمت املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية فيم و 2019ديسمبر  31عام املالي املنتهي في لتقرير مجلس اإلدارة ل في اإلفصاح تم 

على بيان شامل كما تضمن التي تعتمدها الشركة في دفع املكافآت ملجلس اإلدارة  عن املعاييرم( 17/06/2020)املوافق  ه25/10/1441تاريخ 

 االحصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من املزايا؛يلكل ما 

ه و م او بيان ما قبض2019مجلس اإلدارة من مكافآت خالل العام  تفاصيل ومقدار ما حصل عليه أعضاء يتضمن لمان التقرير املذكور 

 بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

 ريال( 960,000)تسعمائة وستون ألف  وقدره مبلغ م2017ديسمبر  31 في املنتهي املالي للعام اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت قيمة بلغت وقد 

 وخمسمائة  ومبلغسعودي، 
ً
، م2018ديسمبر  31 فيالعام املالي املنتهي عن  سعودي ريال (1,427,500)مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفا

 الف وثمانون  وسبعة مائة ومبلغ ،م2019ديسمبر  31 فياملالي املنتهي  العامسعودي عن  ريال( 250,000) الفوخمسون  مئتان ومبلغ

 م30/09/2020ريال عن الفترة املنتهية في ( 187,500خمسمائة )و 

 راجع القسم الفرعي وملزيد)
ً
( "الهيكل 4) "تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين" من القسم (4-5) من املعلومات فضال

 التنظيمي للشركة" من هذه النشرة(.

 اجتماعات املجلس  10-3-3

  بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة، وتكون  ( من النظام األساس ي للشركة،22والعشرون ) الثانيةوفق املادة 
ً
يجتمع مجلس اإلدارة مرتين سنويا

 الدعوة مصحوبة بجدول أعمال. ويجب على رئيس املجلس أن يدعو املجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.

  م و بلغ 2017خالل العام  اجتماعات (4) أربعةس بلغ املجل اجتماعات عددبالحد األدنى لعدد اجتماعات املجلس وقد تبين أن  ملتزمةالشركة

 م.2019اجتماعات خالل عام  (5) خمسةم و بلغ 2018في العام  اجتماعات (5) خمسة
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 لجان الشركة 10-3-4

 :التالي النحو علىتعاونه في أداء مهامه  أربعة لجانمجلس اإلدارة  لدى

 املراجعةلجنة  -

( أعضاء، ويبلغ عدد أعضاء اللجنة 3النظام األساس ي للشركة، فإن لجنة املراجعة يجب أن تتكون من ثالثة )( من 38وفق املادة الثامنة والثالثون )

)املوافق  ه16/08/1440العادية املنعقدة بتاريخ غير ، وقد تم تعيين أعضاء لجنة املراجعة من قبل الجمعية العامة ( أعضاء3الحاليين ثالثة )

وهي تتكون من األعضاء التالية  (،م20/04/2022 املوافق) ه19/09/1443 تاريخ بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في وتنتهي( م21/04/2019

 أسمائهم:

 أعضاء لجنة املراجعة :(46الجدول رقم )

  الوظيفة االسم
ً
 املناصب األخرى التي يشغلها العضو حاليا

العجيفيسعود سعيد عقل   رئيس 
مدير مكتب املحاماة واالستشارات القانونية وشريك لدى الشركة األولى 

ئيس لجنة الترشيحات واملكافآت في شركة ريدان الغذائيةر  -للمحاماة   

 املدير املالي وسكرتير لجنة التدقيق لشركة بيت القوت عضو أمجد خالد سامي كتبي

ويدير مجموعة شركاته الخاصةرجل أعمال  عضو عمر رابح ستر السلمي  

 املصدر: الشركة

م( تقدم عضو اللجنة السيد/ زاهر فضل السيد حميدة الدابي باستقالته من لجنة املراجعة وقد تم 14/02/2021ه )املوافق 02/07/1442بتاريخ 

  م( وقرر املجلس16/02/2021ه )املوافق 04/07/1442قبول االستقالة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
ً
تعيين السيد/ أمجد خالد سامي كتبي بدال

 عنه.

بالشركة فيما عدا رئيس اللجنة سعود سعيد  أخرى  مناصب أي املراجعة لجنة أعضاء من أي   يشغل ال النشرة، هذه وكما بتاريخ أنه الجدير بالذكر

 حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة الترشيحات واملكافآت. العجيفيعقل 

الجمعية العامة العادية  الى وأوص ىم( 21/12/2020ه )املوافق 06/05/1442من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  املراجعةالئحة عمل لجنة  اعتمادتم 

 راج ،العتمادها  القادمة
ً
 " الهيكل التنظيمي للشركة(. (4)"لجنة املراجعة" من القسم  (4-3-1) ع القسم الفرعي)فضال

من قبل االجتماع وتوجه الدعوة لحضور  ،رأى رئيس اللجنة ضرورة لعقد اجتماع ( على األقل كل ثالثة أشهر ومتى1مرة واحدة ) اللجنةتجتمع 

املالي  خالل العام اجتماعات (4) أربعةو  م،2018 ديسمبر 31املالي املنتهي في  خالل العام اجتماعات (5) خمسةوقد عقدت اللجنة  .اللجنة سكرتير

 .م2019 ديسمبر 31املنتهي في 
 

 واملكافآت الترشيحاتلجنة  -

إعادة تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت في اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ ( أعضاء، وقد تم 3) ثالثة من الترشيحات واملكافآت لجنة تتكون 

وهي تتكون  .(م20/04/2022 املوافق) ه19/09/1443. وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالي في تاريخ (م20/07/2020 املوافق) ه29/11/1441

 من األعضاء التالية أسمائهم:

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت :(47الجدول رقم )

  الوظيفة االسم
ً
 املناصب األخرى التي يشغلها العضو حاليا

العجيفيعقل سعود سعيد   رئيس 
ملحاماة مدير مكتب ا -رئيس لجنة املراجعة في شركة ريدان الغذائية 

للمحاماةواالستشارات القانونية وشريك لدى الشركة األولى   

 رجل أعمال ويدير مجموعة مؤسساته الخاصة عضو خالد عوض هللا السلمي

 عضو جمال ناصر أحمد عبدالكريم
عضو اللجنة التنفيذية في  –شركة ريدان الغذائية  في املدير املالي

 شركة ريدان الغذائية

 ةاملصدر: الشرك



 

85 

 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 أو أكثر حسب الحاجة.1مره واحد ) اجتماعاتها اللجنة تعقد
ً
 مبرديس 31املالي املنتهي في  خالل العام اجتماعات (3ثالثة )وقد عقدت اللجنة  ( سنويا

، وقد تجاوزت اللجنة الحد األدنى لعدد اجتماعاتها خالل السنة م2019 ديسمبر 31في  املالي املنتهي خالل العام اجتماعات (4وأربعة ) م،2018

طارئة كمراجعة ودراسة األوراق واملستندات املقدمة من املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بالشركة عن الدورة التي بسبب أعمال 

 .ه1440-08-16م املوافق 2019-04-21تبدأ من 

 

 التنفيذية اللجنة -

 ه29/11/1441إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية في اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ أعضاء، وقد تم  (3ثالثة ) مناللجنة التنفيذية  تتكون 

وهي تتكون من األعضاء (. م16/02/2023 ه )املوافق25/07/1444تاريخ  وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في .(م20/07/2020 املوافق)

 التالية أسمائهم:

 اللجنة التنفيذية: أعضاء (48الجدول رقم )

  الوظيفة االسم
ً
 املناصب األخرى التي يشغلها العضو حاليا

 بشركة ريدان الغذائية الرئيس التنفيذي رئيس فوزان عبدهللا سعد الحارثي

 عضو منصور ناصر عوض هللا السلمي
عضو  –الغذائية بشركة ريدان  مدير إدارة التشغيل والعمليات

 لجنة حوكمة الشركات واملخاطر في شركة ريدان الغذائية

 عضو جمال ناصر أحمد عبدالكريم
عضو لجنة الترشيحات  –بشركة ريدان الغذائية  املدير املالي

 واملكافآت في شركة ريدان الغذائية

 املصدر: الشركة 

 ثالثةو  م،2018 ديسمبر 31املالي املنتهي في  خالل العام اجتماعات (3) ثالثة. وقد عقدت اللجنة كل شهرين األقل على( 1) واحدة تجتمع اللجنة مرة

 .م2019 ديسمبر 31املالي املنتهي في  خالل العام اجتماعات (3)
 

 حوكمة الشركات واملخاطر لجنة -

 بموجبمن قبل مجلس اإلدارة  حوكمة الشركات واملخاطرلجنة ، وقد تم تعيين أعضاء أعضاء (3) ثالثة منلجنة حوكمة الشركات واملخاطر  تتشكل

تاريخ  وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في ،(م20/07/2020 املوافق) ه29/11/1441قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

 وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:( م16/02/2023 ه )املوافق25/07/1444

 حوكمة الشركات واملخاطرلجنة أعضاء  :(49الجدول رقم )

  الوظيفة االسم
ً
 املناصب األخرى التي يشغلها العضو حاليا

 فهد ناصر عوض هللا السلمي
 رئيس

بشركة  مدير االتصاالت اإلدارية والتطوير

 ريدان الغذائية

 عبدهللا علي عبد هللا علوي 
 عضو

بشركة ريدان  الشؤون التطويرية مشرف

 الغذائية

 عضو منصور ناصر عوض هللا السلمي

مدير إدارة التشغيل والعمليات بشركة 

عضو اللجنة التنفيذية  –ريدان الغذائية 

 بشركة ريدان الغذائية

: الشركة املصدر  

 .م وحتى تاريخ نشر هذه النشرة2020خالل العام  ( اجتماعات3اللجنة ثالث )عقدت 
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 التنفيذية اإلدارة 10-4

 من تاريخ األستاذ / فوزان عبدهللا سعد الحارثي الرئيس التنفيذي يترأس اإلدارة التنفيذية الحالية 
ً
املوافق ه )09/09/1435وذلك اعتبارا

 :للشركة التنفيذية اإلدارة تفاصيل التالي الجدول  يوضحو  ،م(06/07/2014

 اإلدارة التنفيذية للشركة :(50الجدول رقم )

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب االسم

 األسهم اململوكة

 غير مباشر مباشر

 النسبة العدد النسبة العدد

 الحارثي سعد عبدهللا فوزان
 التنفيذي الرئيس

 - - - - م06/07/2014 49 سعودي

 - - - - م25/04/2004 39 مصري  املالي املدير عبدالكريم أحمد ناصر جمال

 املولد سعيد سعد زياد
 والشؤون البشرية املوارد مدير

 اإلدارية
 - - - - م23/08/2010 40 سعودي

 السلمي هللا عوض ناصر منصور 
 والعمليات التشغيل إدارة مدير

 - - - - م18/07/2016 27 سعودي

 السلمي هللا عوض ناصر فهد
 اإلدارية االتصاالت مدير

 والتطوير
 - - - - م21/06/2007 35 سعودي

 محمد بداح عبدالرحمن طالل
 املشروعات إدارة مدير

 التجاري  واإلمتياز
 - - - - م26/08/2010 39 يمني

 الشركة: املصدر

 

 والتصاريح التي حصلت عليها الشركة  التراخيص 10-5

افقات التراخيص والشهادات  10-5-1  الرئيس ي  باملقر املتعلقة واملو

 لألنظمة املعمول بها في اململكة تراخيص عدة حصلت الشركة على 
ً
وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات املختصة الالزمة ملزاولة نشاطها وفقا

  العريية السعودية، ويتم تجديد تلك التراخيص بصفة دورية.

 وتوضح الجداول التالية التراخيص واملوافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة واملتعلقة بسجلها الرئيس ي. 
 

 الشركة بموجبها تعمل التياملوافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح  :(51الجدول رقم )

 الغرض نوع الترخيص
صاحب 

 الترخيص
 رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار/ 

 التجديد
 الجهة املصدرة تاريخ االنتهاء

 السجل التجاري 

قيد الشركة في 

سجل الشركات 

 التجارية

 )شركة مساهمة(

شركة 

ريدان 

 الغذائية

4030180055 

ه11/06/1429  

 املوافق

 م15/06/2008

ه11/06/1444  

 املوافق

 م04/01/2023

* وزارة التجارة

مكتب السجل 

التجاري بمدينة 

 جدة
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 شركة ريدان الغذائية

شهادة عضوية 

الغرفة التجارية 

 الصناعية

 (املمتازة)

 

التزام الشركة بنظام 

السجل التجاري 

الذي يوجب على 

الشركة االشتراك 

بالغرفة التجارية 

 الصناعية

 شركة

ريدان 

 الغذائية

128888 

ه 13/06/1439

 املوافق

 م28/05/2018

ه11/06/1444  

 املوافق

 م04/01/2023

التجارية  الغرفة

 الصناعية

 "جدة"غرفة 

الزكاة شهادة 

 والدخل

لإلفادة بأن الشركة 

قدمت إقرارها 

السنوي والتزمت 

 بسداد الزكاة

شركة 

ريدان 

 الغذائية

1110577228 

ه02/08/1441  

 املوافق

 م26/03/2020

ه 18/09/1442

املوافق 

 م03/04/2021

الهيئة العامة 

 للزكاة والدخل

شهادة تسجيل 

بضريبة القيمة 

 املضافة

لإلفادة بأن الشركة 

مسجلة بضريبة 

 القيمة املضافة

 شركة

ريدان 

 الغذائية

 ال يوجد تاريخ انتهاء م07/07/2019 300102207700003
الهيئة العامة 

 للزكاة والدخل

شهادة تقييم كيان 

 الشركة

تقييم كيان الشركة 

 لبرنامج نطاقات 
ً
وفقا

حيث تشير الى ان 

الشركة في النطاق 

 )األخضر(

 شركة

ريدان 

 الغذائية

 بدون  بدون  بدون 

إدارة الخدمات 

لكترونيةاإل  

وزارة املوارد 

البشرية والتنمية 

 االجتماعية**

شهادة 

 السعودة***

لإلفادة بأن الشركة 

ملتزمة بنسبة 

التوطين املطلوبة 

وفق برنامج  منها

 نطاقات

 شركة

ريدان 

 الغذائية

20002003003984 

ه 09/07/1441

املوافق 

 ه21/02/2021

ه 09/10/1441

املوافق 

م21/05/2021  

إدارة الخدمات 

لكترونيةاإل  

وزارة املوارد 

البشرية والتنمية 

 االجتماعية

شهادة التأمينات 

 االجتماعية****

التزام الشركة 

أنظمة املؤسسة ب

العامة للتأمينات 

 االجتماعية

 شركة

ريدان 

 الغذائية

-- -- -- 

املؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

 نشاطرخصة 

 )بلدية( تجاري 

تصريح البلدية 

املعطى للشركة 

ملزاولة نشاطها من 

 خالل املقر الرئيس ي

 شركة

ريدان 

 الغذائية

39111422045 

 ه39/03/1442

 املوافق

 م15/11/2020

ه29/03/4431  

 املوافق

 م04/11/2021

وزارة الشؤون 

البلدية والقروية 

 أمانة –واإلسكان 

 محافظة جدة

 

 ترخيص سالمة

التزام الشركة 

بشروط السالمة 

الخاصة بالدفاع 

 املدني

 شركة

ريدان 

 الغذائية

39111425006 

ه04/03/1442  

 املوافق

 م21/10/2020

ه04/03/1443  

 املوافق

م10/10/2021  

 

 -الداخلية  وزارة

املديرية العامة 

 للدفاع املدني

 .الشركة: املصدر

 ".تجارة"وزارة ال لتصبح" واالستثمار التجارة"وزارة  مسمى تعديل تم* 

 "وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية". لتصبحوالتنمية االجتماعية"  العمل"وزارة  مسمى تعديل تم** 

 عند الطل
ً
 .ب*** شهادة التزام تكون صالحيتها ملدة ثالثة أشهر بحد أقص ى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا

 عند الطلب.**** شهادة التزام تكون 
ً
 لطلب الشهادة وهي في انتظار الحصول ع صالحيتها ملدة شهر بحد أقص ى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا

ً
 لى تفاصيلهاوقد تقدم الشركة الكترونيا
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 فروع الشركة ونقاط البيع  10-5-2

 5املادة الخامسة ) نصت 
ً
أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة ( من النظام األساس ي للشركة على أنه يجوز للشركة أن تنش ئ لها فروعا

 العربية السعودية أو خارجها بقرار من العضو املنتدب. 

 تي:( فرع داخل اململكة وفق اآل25يس )كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار، قامت الشركة بتأس 
 )اإلدارات اإلقليمية( ونقاط البيع وسجالتها التجارية الفروع قائمة :(52الجدول رقم )

 االنتهاء تاريخ اإلصدار تاريخ النشاط املوقع السجل رقم الشركة فروع الرقم
 مدير 

 الفرع

1 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4030212394 

 حي جدة

 الجامعة
 الخدمة مع املطاعم

ه08/06/1432  

 املوافق

 م11/05/2011

ه 08/06/1443

 املوافق

 م11/01/2022

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمي

2 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4030263435 

 حي جدة

 طريق الحمدانية

 السريع الحرمين

 بيع محالت الخدمة، مع املطاعم

 إعداد مطابخ الشعبية، األكالت

 للحفالت الوالئم

ه 14/03/1435

 املوافق

 م15/01/2014

ه 14/03/1445

 املوافق

 م29/09/2023

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمي

3 
 ومطاعم مطابخ

 ريدان
2050107466 

 حي /الدمام

 أبو شارع /احد

 الصديق بكر

 املطاعم وتشغيل وإدارة إقامة

 املطهية االعاشة خدمات وتقديم

 املطهية وغير

ه 17/02/1437

 املوافق

 م25/11/2015

ه 17/02/1443

 املوافق

 م24/09/2021

 منصور 

 معيض

 سعود

 السلمي

4 
مطابخ  شركة

 ومطاعم ريدان
1010419814 

 حي الرياض

 شارع الروضة

 الوليد بن خالد

مطاعم بيع وجبات والئم  إقامة

 عربية وتملك وانشاء العقارات

ه 16/09/1435

املوافق 

 م13/07/2014

ه 17/12/1442

املوافق 

 م27/07/2021

 هللا عوض

 احمد

 عايض

 السلمي

5 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4030212391 

 حي جدة

 طريق الشرفية

 فهد امللك

 الخدمة مع مطاعم

ه 08/06/1432

 املوافق

 م11/05/2011

ه 08/06/1443

 املوافق

 م11/01/2022

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمى

6 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4030280791 

 حي /جدة

 شارع /الصفا

 هللا عبد

 الشربتلي

 يقدمون  الذين املتعهدين أنشطة

 الطعام خدمات

ه 11/05/1436

 املوافق

 م02/03/2015

ه 11/05/1446

 املوافق

 م13/11/2024

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمى

7 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4030212445 

 الصفا حي جدة

 ابن شارع

 الزكي العباس

 الخدمة مع مطاعم

ه 11/06/1432

 املوافق

 م14/05/2011

 ه11/06/1443

 املوافق

 م14/01/2022

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمى

8 
شركة ريدان  فرع

 الغذائية
4030212448 

ي ح – جدة

 النسيم
 الخدمة مع مطاعم

ه 11/06/1432

 املوافق

 م14/05/2011

 ه11/06/1443

 املوافق

 م14/01/2022

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمى

9 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4030212441 

 النزهة حي جدة

 حراء شارع
 الخدمة مع مطاعم

ه 11/06/1432

 املوافق

 م14/05/2011

 ه11/06/1443

 املوافق

 م14/01/2022

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمى

10 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4031212516 

املكرمة  مكة

الشرائع شارع 

 العسكر

وجبات الطعام في  تقديم

املناسبات، تجهيز الطعام أو 

 املتعهدين

ه 03/06/1439

 املوافق

 م19/02/2018

ه 03/06/1444

 املوافق

 م27/12/2022

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمى
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 شركة ريدان الغذائية

11 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4030297019 

 املاجد حي جدة

 الحمدانية شارع
 الخدمة مع مطاعم

ه 25/01/1439

 املوافق

 م15/10/2017

ه 25/01/1444

 املوافق

 م23/08/2022

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمى

12 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4650083053 

 –املنورة  املدينة

شارع محمد بن 

 عبد العزيز

مطاعم بيع وجبات والئم  إقامة

عربية وتشغيل وإدارة املصانع التي 

تنشئها الشركة بعد الحصول على 

التراخيص الالزمة وتملك وانشاء 

 العقارات لصالح الشركة

ه 25/01/1439

 املوافق

 م15/10/2017

ه 25/01/1444

 املوافق

 م23/08/2022

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمى

13 
 ريدان شركة فرع

 الغذائية
4030212451 

 ابحر حي جدة

 عبر شارع

 القارات

 الخدمة مع مطاعم

ه 11/06/1432

 املوافق

 م14/05/2011

 ه11/06/1443

 املوافق

 م14/01/2022

 بن منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمى

14 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4030212449 

 جنوب جدة

 مكة طريق

 99 القديم

 الخدمة مع مطاعم

ه 11/06/1432

 املوافق

 م14/05/2011

 ه11/06/1443

 املوافق

 م14/01/2022

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمى

15 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4030263437 

 قويزه حي جدة

 مدينة

 املستودعات

 يقدمون  الذين املتعهدين أنشطة

 الطعام خدمات

ه 14/03/1435

 املوافق

 م15/01/2014

 ه 14/03/1445

 املوافق

 م29/09/2023 

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمى

16 

 شركة مصنع

 ومطاعم مطابخ

 للمنتجات ريدان

 الغذائية

 جدة 4030318833

اللحوم املبردة واملجمدة،  انتاج

أنشطة أخرى متعلقة بالذبح 

وتجهيز اللحوم ومنتجاتها، صناعة 

الخضروات،  معالوجبات املجهزة 

صناعة صلصة الطماطم، أنشطة 

أخرى لصناعة طحن الحبوب، 

صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة 

املخابز اآللية، صنع أطباق 

 الدواجن

ه 27/04/1440

 املوافق

 م03/01/2019

 ه 27/04/1445

 املوافق

 م11/11/2023 

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 السلمى

17 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
 جدة 4030263433

املطاعم مع الخدمة، محالت بيع 

األكالت الشعبية، مطابخ إعداد 

 الوالئم للحفالت. 

ه 14/03/1435

)املوافق 

 م(15/01/2014

 ه 14/03/1445

)املوافق 

 م(29/09/2023

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 يالسلم

18 

الروشة العاملية 

للحلويات 

والحفالت 

الخارجية فرع 

شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان

4030279635 

جدة حي 

 –الحمدانية 

 الشارع العام

مقاوالت عامة وخدمات االعاشة 

املطهية وغير املطهية وإقامة 

 الحفالت ..

ه 07/03/1436

)املوافق 

 م(29/12/2014

 ه 07/03/1441

 املوافق)

 م(04/11/2019

خباب بن 

مصلح 

حبيب هللا 

 السلمي

19 
شركة ريدان 

 الغذائية 
4030279638 

جدة حي الصفا، 

شارع األمير 

 متعب

 املطاعم مع الخدمة.

ه 07/03/1436

)املوافق 

 م( 29/12/2014

 ه 07/03/1441

)املوافق 

 م(04/11/2019

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 يالسلم

20 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4030321190 

جدة / حي 

الفيحاء مركز 

األندلس مول / 

شارع األمير 

 ماجد

الخدمة، مطابخ إعداد  مع املطاعم

ه 23/05/1440 اللوائم للحفالت.

)املوافق 

 م(29/01/2019

 ه 23/05/1445

)املوافق 

 م(07/12/2023

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 يالسلم
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21 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4031082499 

املكرمة /  مكة

 الشرائع

املطابخ مع الخدمة، محالت بيع 

ه 14/03/1435 األكالت الشعبية

)املوافق 

 م(15/01/2014

 ه 14/03/1445

)املوافق 

 م( 29/09/2023

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

الهميعي 

 يالسلم

22 

الروشة العاملية 

للحلويات 

والحفالت 

الخارجية فرع 

شركةمطابخ 

 ومطاعم ريدان

 مكة املكرمة 4031095136

إقامة مطاعم بيع وجبات والئم 

عربية وخدمات االعاشة املطهية 

وغير املطهية وإقامة الحفالت 

 الخارجية

ه 24/04/1437

)املوافق 

 م(03/02/2016

 ه24/04/1442

)املوافق  

 م(09/12/2020

جازي بن 

معضد 

عويض 

 السلمي

23 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4031098223 

مكة املكرمة / 

العزيزية / حي 

 الشرع العام

املطاعم مع الخدمة، مطابخ إعداد 

 الوالئم للحفالت

ه 06/03/1438

)املوافق 

 م( 05/12/2016

 ه06/03/1446

)املوافق  

 م(09/09/2024

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 يالسلم

24 
شركة ريدان 

 الغذائية
4031098224 

مكة املكرمة حي 

الزايدي طريق 

 الحرمين

مطابخ إعداد  املطاعم مع الخدمة،

 الوالئم للخدمات
ه 06/03/1438

)املوافق 

 م(05/12/2016

 ه06/03/1446

)املوافق  

 م(09/09/2024

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 يالسلم

25 
 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
4603149025 

القنفذة طريق 

 الليث

املطاعم مع الخدمة، أنشطة 

املتعهدين الذين يقدمون خدمات 

 الطعام.

 ه13/08/1440

)املوافق 

 م(18/04/2019

 ه 13/08/1445

)املوافق 

 م(13/02/2024

 منصور 

 هللا عوض

 احمد

 يالسلم

 الشركة: املصدر

 

 عليها الحصول  تم التي البيع ونقاط( اإلقليميةقائمة تراخيص البلدية للفروع )اإلدارات  :(53الجدول رقم )

 العنوان تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار البلدية ترخيصرقم  الشركة فروع #
 سالمة تصريح

 (املدني)الدفاع 

1 
شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان
3909436042 

ه املوافق 17/01/1440

 م27/09/2018

ه املوافق 17/01/1444

 م15/08/2022

حي الشرائع  –مكة املكرمة 

شارع املهندس عمر  –

 قاض ي

ملتزمة، وفقا للترخيص 

 رقم /

41-000478524-1 

2 
شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان
4031098223 

ه14/01/1439  

 املوافق

 م04/10/2017

ه املوافق 19/01/1441

 م17/08/2022

حي العمرة  –مكة املكرمة 

شارع طريق املدينة  –

 املنورة

-- 

3 
شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان
40112497198 

ه18/11/1440  

 املوافق

 م21/07/2019

املوافق ه 17/11/1443

 م16/06/2022

حي جرهم  –مكة املكرمة 

شارع طريق إبراهيم  –

 الخليل

ملتزمة، وفقا للترخيص 

 رقم /

40-000367870-1 

4 
شركة ريدان 

 الغذائية
39111331597 

ه06/02/1440  

 املوافق

 م15/10/2018

ه املوافق 05/02/1446

 م09/08/2024

حي أبحر الشمالية  –جدة 

 شارع عام –

للترخيص  ملتزمة، وفقا

 رقم /

42-000062930-2 

5 
شركة ريدان 

 الغذائية
39111419390 

ه30/08/1436  

 املوافق

 م17/06/2015

ه املوافق 29/08/1445

 م10/03/2024

شارع  –حي الثغر  –جدة 

 الجامعه

ملتزمة، وفقا للترخيص 

 رقم /

42-000583371-1 

6 
شركة ريدان 

 الغذائية
39111452795 

ه27/01/1440  

 املوافق

 م07/10/2018

ه املوافق 26/01/1446

 م01/08/2024

شارع  –حي السامر  –جدة 

 طريق الحرمين

ملتزمة، وفقا للترخيص 

 رقم /

42-000583377-1 
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 شركة ريدان الغذائية

7 
شركة ريدان 

 الغذائية
39111436394 

ه 26/11/1437

)املوافق 

 م(29/08/2016

ه املوافق 25/11/1445

 م02/06/2024

 –حي الشرفية  –جدة 

 شارع طريق امللك فهد
-- 

8 
شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان
39111320680 

ه 15/11/1439

)املوافق 

 م(28/07/2018

ه املوافق 15/11/1446

 م13/05/2025

حي امللك  –مكة املكرمة 

شارع الدكتور عبد  –فهد 

 القادر كوشك

ملتزمة، وفقا للترخيص 

 رقم /

39-000207924-1 

9 
شركة ريدان 

 الغذائية
39111422045 

ه 30/03/1437

)املوافق 

 م(10/01/2016

ه املوافق 29/03/1443

 م04/11/2021

شارع  –حي الصفا  –جدة 

 عبد هللا الشربتلي
-- 

10 

شركة مطابخ فرع 

 ومطاعم ريدان

 القنفذة

40092194494 

ه 16/09/1440

)املوافق 

 م(21/05/2019

ه املوافق 15/09/1443

 م16/04/2022

حي خارج حدود  –جدة 

 الشارع العام –االحياء 

ملتزمة، وفقا للترخيص 

 رقم /

40-000340577-1 

11 
شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان
39111414005 

ه 01/08/1440

)املوافق 

 م(06/04/2019

ه املوافق 01/08/1442

 م14/03/2021

 –حي الحمدانية  –جدة 

 الشارع العام

ملتزمة، وفقا للترخيص 

 رقم /

42-000073413-2 

12 
فرع شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان
40011666709 

ه 07/04/1439

)املوافق 

 م(25/12/2017

ه املوافق 06/04/1446

 م09/10/2024

حي  –املدينة املنورة 

الشارع امام  –العريض 

 الحرمين الجويني

-- 

13 
شركة ريدان 

 الغذائية
39111419265 

ه 28/08/1440

)املوافق 

 م(03/05/2019

ه املوافق 27/08/1442

 م09/04/2021

 –حي النسيم  –جدة 

 الشارع العام

ملتزمة، وفقا للترخيص 

 رقم /

42-000583385-1 

14 
شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان
3909436250 

ه 02/09/1439

)املوافق 

 م(17/05/2018

ه املوافق 01/09/1443

 م02/04/2022

حي  –مكة املكرمة 

 الشارع العام –الخضراء 
-- 

16 
شركة ريدان 

 الغذائية
39111302050 

ه 14/10/1435

)املوافق 

 م(10/08/2014

ه املوافق 13/10/1449

 م09/03/2028

 –حي الفضل  –جدة 

 الشارع العام

ملتزمة، وفقا للترخيص 

 رقم /

42-000583388-1 

17 
شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان
39111419747 

ه 14/01/1440

)املوافق 

 م(24/09/2018

املوافق  ه13/01/1446

 م19/07/2024

شارع  –حي النزهة  –جدة 

 الحراء

ملتزمة، وفقا للترخيص 

 رقم /

42-000033210-2 

18 
شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان
39111424938 

ه 26/02/1440

)املوافق 

 م(04/11/2018

ه املوافق 25/02/1446

 م29/08/2024

 –حي الحمدانية  –جدة 

شارع الشيخ محمد عبد 

 هللا مواال

ملتزمة، وفقا للترخيص 

 رقم /

42-000150068-2 

19 
 ومطاعم مطابخ

 *ريدان
10047 

 املوافقه 25/04/1437

 م04/02/2016

ه املوافق 24/04/1440

 م31/12/2018

شارع  –حد أحي  – الدمام

 أبو بكر الصديق

وفقا للترخيص  ملتزمة،

 رقم /

40-000387448-1 

 الشركة: املصدر

 .جاري العمل على تجديد رخصة الدفاع املدني *
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 الشركات التابعة 10-6

  
ً
للشـــركة إنشـــاء شـــركات بمفردها ذات مســـؤولية محدودة أو مســـاهمة مقفلة بشـــرط أال يقل  يجوز ( من النظام األســـاســـ ي، 4للمادة ) وفقا

( مليون ريال. كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول 5رأس املال عن )

 شـــــــــــبيهة 
ً
ــها أو بأعمالهاأعماال كما يجوز لها أن تتملك األســـــــــــهم والحصـــــــــــص في شـــــــــــركات أخرى قائمة أو  التي قد تعاونها على تحقيق غرضـــــــــ

تندمج معها ولها حق االشـــــــــــتراك مع الغير في تأســـــــــــيس الشـــــــــــركات املســـــــــــاهمة أو ذات املســـــــــــؤولية املحدودة وذلك بعد اســـــــــــتيفاء ما تتطلبه 

أو الحصـــص على أال يشـــمل ذلك الوســـاطة في األنظمة والتعليمات املتبعة في هذا الشـــأن. كما يجوز للشـــركة أن تتصـــرف في هذه األســـهم 

 أخرى  وشــركةاململكة العربية الســعودية  داخل واحدة تينتابع شــركتين( 2تداولها. وكما بتاريخ نشــر نشــرة اإلصــدار هذه، لدى الشــركة )

 اململكة العربية السعودية.  خارجتأسيسها  تم

 

 الشركات التابعة داخل السعودية 10-6-1

 ال يوجد شركات تابعة للشركة داخل اململكة العربية السعودية. كما بتاريخ نشر هذه النشرة

 

 الشركات املستثمر فيها  10-6-2

 وتاريخ( 4030146561شهادة السجل التجاري رقم ) بموجبالشركة  تأسست: املحدودة والحفالت للحلويات املتميزة الجونة شركة 

 وليةؤ مس ذات" )شركة الغذائية واملواد للتجارة املتميزة السفير"شركة  التجاري  اإلسم تحتم( 12/01/2004ه )املوافق 20/11/1424

 للمواد املتميزة الجونة"شركة  ليصبح الشركة اسم تعديل الشركاء قرر م، 17/04/2004 املوافقه 27/02/1425 وبتاريخ. )محدودة

 الى الشركة اسم تعديل الشركاء قرر م، 20/08/2008 املوافقه 19/08/1429 وبتاريخ(. محدودة مسؤولية ذات" )شركة الغذائية

 تعديل أي يحدث ولم الحالي التجاري  االسممحدودة(. وهو  مسؤولية ذات" )شركة املحدودة والحفالت للحلويات املتميزة الجونة"شركة 

 .هذه النشرة نشر تاريخ حتى للشركة التجاري  االسم على

، وبناًء على توصية مجلس اإلدارة لعامة للمساهمين )غير العادية(م( وافقت الجمعية ا29/10/2019ه )املوافق 01/03/1441بتاريخ 

الجونة املتميزة للحلويات )شركة ( من حصص ٪30)على االستحواذ على  م(،01/09/2018ه )املوافق 21/12/1439الصادرة بتاريخ 

السلمي ونصار عوض هللا السلمي( وذلك عدد اثنين من املساهمين املؤسسين )مشعل عوض هللا عن طريق تنازل  (والحفالت املحدودة

مطاعم ريدان( كجزء من مقابل الحصول لحلويات )إحدى فروع شركة مطابخ و بتحويل ستة فروع من الفروع اململوكة للروشة العاملية ل

 وفيما يلي نبذة عن الشركة: الحفالت املحدودة.املتميزة للحلويات و  كحد أدنى من شركة الجونة ٪30على نسبة 

( حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة 60,000) ألف( ريال مقسم إلى ستون 6,000,000مليون ) ستةيبلغ رأس مال الشركة الحالي و  

  الي( ر 100)
ً
 للتالي: ومملوكة من ثالثة شركاء وفقا

 املحدودة الجونة املتميزة للحلويات والحفالتملكية حصص شركة  :(54الجدول رقم )

 الشريك اسم
 عدد

 الحصص
 الحصة قيمة

حصة  قيمة

 الشريك
 النسبة

 ٪30 1,800,000 100 18,000 الغذائية ريدان شركة

 23.33 1,399,800 100 13,998 السلمي الهميعي أحمد بن هللا عوض مشعل /السيد

 ٪46.67 2,800,200 100 28,002 السلمي الهميعي أحمد بن هللا عوض نصار /السيد

 ٪100 6,000,000 -- 60,000 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

 ( وله كافة الصالحيات املنصوص عليها في عقد التأسيسالسلمي الهميعي احمد بن هللا عوض بن نصار /السيد) عام مديرالشركة  يدير. 

  في شركة الجونة املتميزة م( تم دمج شركة هناء للحلويات والبسكويت املحدودة 19/01/2020ه )املوافق24/05/1441بتاريخ(

ه )املوافق 11/10/1421( وتاريخ 4030132369رقم ) للحلويات( وهي شركة ذات مسؤولية محدودة واملقيدة بالسجل التجاري 

م( بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك كافة الحقوق الفكرية بما فيها األسماء والعالمات التجارية وكافة 06/01/2001

 فيها باإلضافة الى كافة العاملين مع االحتفاظ
ً
برقم  األصول بمحتوياتها وكافة املشاريع والعقود واالعمال التي تكون الشركة املندمجة طرفا
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سجلها الرئيس ي وفروعها وتحويلها الى فروع لشركة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت املحدودة. باالضافة الى التراخيص كالترخيص 

 اعي ورخصة التشغيل واملوافقات البيئية الخاصة بمصنع شركة هناء للحلويات.الصن

 والكاكاو البيع بالجملة ملنتجات املخابز والبيع بالجملة  ةتمارس الشركة نشاط صناعة الحلويات السكرية والبيع بالجملة للشوكوالت

حج والكاكاو متعهدي االعاشة في ال ةية والبيع بالتجزئة للشوكوالتلألغذية واملشروبات البيع بالتجزئة ملنتجات املخابز والحلويات السكر 

 والعمرة شركات تجهيز الطعام او املتعهدين شركات التموين.

 

 الشركات التابعة خارج السعودية 10-6-3

 اململكة شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لشركة ريدان الغذائية حيث تم تأسيس الشركة خارج  :شركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر

 للقوانين واألنظمة السارية في جمهورية مصر العربية ، يقع مقر املركز الرئيس ي
ً
 - في شارع جامعة الدول العربية العربية السعودية وفقا

وقد تم تأسيس الشركة  .٪1 منصور عوض هللا أحمد السلمي والسيد/ ٪99ملك فيها شركة ريدان الغذائية بنسبة ت .مبنى فواكه فرغلي

م )بتاريخ الحق لتأسيس شركة مطابخ ومطاعم ريدان السعودية 21/01/2014 وإصدار السجل التجاري بجمهورية مصر العربية بتاريخ

(. يدير الشركة مديرين هما السيد/منصور بن 71123وتم قيدها في السجل التجاري في مدينة القاهرة بالرقم ) كشركة مساهمة مقفلة(

 عبيد محمد، ولهما الصالحيات املنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة. وقد حدد رأس أسامة عبدهللا/والسيدعوض هللا احمد السلمي 

( حصة متساوية 500خمسمائة ) إلى( مقسم ألف ريال سعودي 2.6)حوالي جنيه مصري ) 50,000مال الشركة بمبلغ خمسون الف )

موجودة في جمهورية مصر العربية حيث وللشركة حسابات بنكية  رياالت سعودي(. 5)حوالي  ( جنيه مصري 100القيمة كل منها مائة )

  .يوجد املركز الرئيس ي للشركة

 :يتضمن الجدول أدناه التراخيص واملوافقات والشهادات الخاصة بشركة مطابخ ومطاعم ريدان مصر 

 مصر ريدان مطاعمشركة مطابخ و واملوافقات والشهادات الخاصة بالتراخيص  :(55الجدول رقم )

نوع 

 الترخيص
 صاحب الترخيص الغرض

رقم 

 الترخيص

تاريخ اإلصدار/ 

 التجديد

تاريخ 

 االنتهاء
 الجهة املصدرة

السجل 

 التجاري 

قيد الشركة في سجل 

 الشركات التجارية

شركة ذات مسؤلية 

 محدودة

شركة مطابخ 

ومطاعم ريدان 

 مصر

71123 

 ه 20/03/1435

املوافق 

 م21/01/2014

غير 

 محدد

 والصناعة وزارة التجارة

لسجل اإلدارة العامة ل

 اإلداري 

 مكتب السجل التجاري 

 استثمار القاهرة

 املصدر: الشركة

 (مصر ريدان مطاعمشركة مطابخ و ملكية حصص الشركة التابعة ) :(56الجدول رقم )

 الحصص عدد الشريك اسم
 )جنيه الحصة قيمة

 (مصري 
 النسبة

  ٪99   49,500 495 شركة مطابخ ومطاعم ريدان

 ٪1 500 5 منصور بن عوض هللا بن أحمد السلمي

 ٪100 50,000 500 املجموع

 املصدر: الشركة
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 بصفتها صاحب الترخيص تفرضها الجهات الحكومية على الشركةااللتزامات املستمرة التي  10-7

 
ُ
 :التالي النحو على الجوهرية املتطلبات ببعض االلتزامصاحب الترخيص  أدناه الرقابية الجهات لزمت

 

 االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة 10-7-1

 شهادة  بموجب الرئيس ي املقر حيث جدة مدينة في التجاري  السجل إدارة لدى التسجيل لناحية التجاري  السجل بنظام ملتزمة الشركة

)املوافق  ه11/06/1444صالحيتها في  تنتهي والتي( م15/06/2008)املوافق  ه11/06/1429( وتاريخ 4030180055) رقم

 (.م04/01/2023

 مع التعديالت الجديدة واأل األساس ي للشركة ت النظامأن الشركة ملتزمة بنظام الشركات لناحية اعتماد  كما 
ً
خيرة التي أدخلت على ماشيا

املساهمين في اجتماع الجمعية  وموافقةمسودة النظام األساس ي  علىمن وزارة التجارة  مسبقةنظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة 

ة حوكمة الشركة )وزار  إدارة قبلوتم اعتماد النظام األساس ي من م( 18/06/2019ه )املوافق 15/10/1440بتاريخ العامة )غير العادية( 

التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية  م(.20/06/2019ه )املوافق  17/10/1440بتاريخ التجارة( 

 .)تداول( من ناحية تحميل نسخة من النظام األساس ي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركة

 رقم الشهادة بموجبة يالصناع يةغرفة التجار الن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية استخراج شهادة عضوية في أ كما 

 (.م04/01/2023 املوافق) ه11/06/1444تاريخ  فيصالحيتها وتنتهي  ،(م28/05/2018)املوافق  ه13/06/1439 وتاريخ( 128888)

 بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل ملتزمة وهي  فروعهاباستكمال إجراءات تأسيس  ملتزمة الشركةأن  كما

)وملزيد من التفاصيل حول فروع الشركة ونقاط البيع، الرجاء  لكل فرع شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية واستخراج التجاري 

  هذا القسم(. من 9-2-2 الفرعيةطالع على الفقرة اإل 

 ( وسيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها 43( بالفئة )1439025523لدى الشركة عالمة تجارية تم تسجيلها لدى وزارة التجارة بالرقم ،)

 وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو املكاتب التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية

 راجع الفقرة )
ً
 لنظام العالمات التجارية )ملزيد من املعلومات فضال

ً
 ( من هذا القسم(.10-11الالزمة وفقا

  م( والئحته 08/10/2019ه )املوافق 09/02/1441( وتاريخ 122متياز التجاري الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )ُيلزم نظام اال

 ويلتزم مانح االمتياز ب اتفاقية االمتياز ووثيقة اإلفصاح لدى الوزارة كل مانح امتياز أن يقيد التنفيذية
ً
عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطا

 لنشاط صاحب االمتياز في املنطقة الجغرافية املحددة في اتفاقية االمتياز، أو منح الحق 
ً
 تفاقيةللغير في ذلك، خالل مدة سريان امماثال

والالئحة، يحق لصاحب االمتياز حال وقوع إخالل جوهري من مانح االمتياز بالتزامات اإلفصاح أو القيد املحددة في النظام وفي  .االمتياز

-قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه باإلخالل أو قبل انقضاء ثالث سنوات من تاريخ وقوع اإلخالل، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية االمتياز 

األصول املادية  إعادة شراء( 1وقد يتم الزام مانح االمتياز ) دون تعويض مانح االمتياز عن ذلك -بإشعار مكتوب إلى مانح االمتياز

 من 
ً
 في أعمال االمتياز التي قام صاحب االمتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خالل )ستين( يوما

ً
املستخدمة حصرا

 منه مقدار استهالك 
ً
أي تاريخ طلب صاحب االمتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن ال يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب االمتياز مخصوما

 للمعايير املحاسبية املتعارف عليها واملمارسات املحاسبية السابقة 
ً
معدات أو تجهيزات من هذه األصول، ويحتسب مبلغ االستهالك وفقا

تعويض صاحب االمتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال االمتياز في اململكة أو االستحواذ عليها أو تشغيلها، ( 2و) لصاحب االمتياز

د كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة يقيتب( من الالئحة التنفيذية للنظام حيث لم تقم 3تلتزم الشركة باملادة ) لم .آخر لحق به وأي ضرر 

اإلفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خالل )تسعين( يوًما من تاريخ توقيع االتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه االتفاقية ووثيقة اإلفصاح 

 .تصة في الوزارةلدى الجهة املخ

 ه حيث لم تقم بتسجبل 28/05/1423 وتاريخ 21 رقم امللكي باملرسوم الصادر التجارية العالمات نظام( من 35) باملادةتلتزم كذلك  لم

  التجارية من قبل أصحاب االمتياز اتفاقية ترخيص باستخدام عالمتها
ً
 بحماية املتعلقة املخاطر( "2-1-25راجع القسم الفرعي ) )فضال

 .( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة(2م )" من القسامللكية وحقوق  التجارية العالمات

 .بأنظمة ولوائح وزارة التجارة ملتزمة الشركة)"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، فإن  2وفي القسم  أعالهما تم ذكره  باستثناء
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 ت الهيئة العامة للزكاة والدخلاملستمرة حسب متطلبا االلتزامات 10-7-2

 اءانته من يوم 120 خالل والضريبية الزكوية إقراراتها بتقديم ملزمةمن املنشآت والشركات املسجلة والتي تعمل في اململكة  كغيرها الشركة 

تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم  تم. والدخل للزكاة العامة الهيئة عن تصدر التي الشهادة تجديد غرضوذلك ل املالية السنة

شهادة  على حصلتم و 2019ديسمبر  31وقد قدمت الشركة إقراراها الزكوي عن العام املالي املنتهي في ( 3001022077الضريبي املميز )

صالحة حتى تاريخ  وهي( م28/03/2020)املوافق  ه02/08/1441( وتاريخ 1110577228) بالرقممن الهيئة العامة للزكاة والدخل زكاة 

عن السنة والدخل ن الزكاة املستحقة واملدفوعة للهيئة العامة للزكاة اإلشارة الى أتجدر  (.م30/04/2021)املوافق  ه18/09/1442

 ريال( 557,255خمسمائة وسبعة وخمسون ومئتان وخمسو وخمسون )مبلغ وقدرة  قد بلغت م2019ديسمبر  31املالية املنتهية في 

 سعودي.

 الضريبي الرقمهي مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت ظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية و بن ملتزمة الشركة 

 أن م07/07/2019 بتاريخ صدرت شهادة بموجب( 300102207700003)
ً
 .م01/01/2018الشركة مسجلة منذ تاريخ  علما

   
ً
قائمة فروع املكلف  ضمنومكة املكرمة والدمام  وجدةإضافة فروع الشركة في الرياض  تمبنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل  التزاما

 (.الغذائية ريدان)شركة 

 وقامت م 2019 ديسمبر 31في  املنتهية املالية السنة حتى النشاط بداية منذ جميع األعوام املالية عن الزكوية إقراراتها الشركة قدمت 

  .م2021 بريلأ 30 حتى ةصالح زكاة على شهادة وحصلت اإلقرارات تلك حسب املستحقة الزكاة بسداد

 تم سداد  ( ريال.717,053بمبلغ )م 2018ديسمبر  31 في املنتهي املالي العام حتى الشركة تأسيس تاريخ من نهائي زكوي  ربط للشركة صدر

( ريال فهو مستحق السداد وذلك 665,509وقدره ) يما املبلغ املتبقأم، 2014( ريال عن عام 51,544جزء من املبلغ املستحق وقدره )

 م.2018حتى  م2015 عن الفترة

 .دخلوال للزكاة العامة الهيئة بأنظمة ولوائح ملتزمة الشركة)"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، فإن  2وفي القسم  أعالهما تم ذكره  باستثناء

 

 البشرية والتنمية االجتماعيةت وزارة املوارد املستمرة حسب متطلبا االلتزامات  10-7-3

 ( 114253 -9العمل( بالرقم املوحد ) مكتباملوارد البشرية والتنمية االجتماعية ) وزارة لدىفتح ملف  تم 
ً
 وكما السعودة. لشهادة وفقا

م استخراج شهادة وت املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، لوزارة اإللكترونية الخدماتهذه النشرة تستفيد الشركة من  نشربتاريخ 

 .األخضرفي النطاق  وتقع، (٪13.6)والبالغة السعودة لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين املطلوبة منها وفق برنامج نطاقات 

 ( ع/1/1/164) بالرقم وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( قبلمن  معتمدة الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية لدى

  (.م24/11/2012)املوافق  ه10/01/1434وتاريخ 

  امللطلوبة التوطين بنسبة ملتزمة الشركة)"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، فإن  2ما تم ذكره في القسم  باستثناء
ً
ملوارد اوزارة  ملتطلبات وفقا

 .البشرية والتنمية االجتماعية
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 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةت املستمرة حسب متطلبا االلتزامات 10-7-4

 في فرعي املعاشات  مشتركة، وهي (502394118) االشتراك قملدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بموجب ر  شركةتم فتح ملف لل

 لشهادة التأمينات  واألخطار املهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار املهنية
ً
وذلك وفقا

  .االجتماعية

 أعداد املوظفين السعوديين وغير السعوديين :(57الجدول رقم )

 أعداد املوظفين السعوديين وغير السعوديين

 *املرجع الجهة
عداد املوظفين أ

 السعوديين

عداد املوظفين غير أ

 السعوديين
 املجموع

 784 679 105 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية

 793 685 108 شهادة نطاقات نطاقات

 667 667 ال ينطبق مستخرج من مقيم مقيم-الجوازات 

 املصدر: الشركة.

 م2020 نوفمبر شهر في كما*

  
ً
( بتاريخ 18للمرسوم امللكي رقم )م/نظام التعطل عن العمل )ساند(: التزمت الشركة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفقا

 ألمر امللكي م( 14/01/2014ه )املوافق 12/03/1435
ً
والقاض ي باملوافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "نظام ساند". ووفقا

التأمين ضد التعطل الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص املتأثرة من تداعيات فيروس كورونا املستجد عبر نظام 

 لألمر امللكي الكريم بتمديد فترة الدعم ملدة ثالثة أشهر إضافية على أن تكون نسبة الدعم بحد أقص ى 
ً
 ٪70عن العمل )ساند(، ووفقا

 من الجائحة 
ً
  ٪50ومن العاملين السعوديين في املنشآت األكثر تضررا

ً
 كحد أقص ى من العاملين السعوديين في املنشآت األقل تضررا

ه 26/08/1441للدعم بتاريخ لتحقيق االستفادة الكاملة من املبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة. قامت الشركة بتقديم اول طلب 

  .لين السعوديين النشطين في الشركةمن العام ٪70حصلت على الدعم بنسبة  ( وقد502394118م برقم اشتراك )19/04/2020

 .ماعيةبأنظمة ولوائح املؤسسة العامة للتأمينات االجت ملتزمة الشركة)"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، فإن  2ما تم ذكره في القسم  باستثناء

 ت هيئة السوق املاليةاملستمرة حسب متطلبا االلتزامات 10-7-5

 ّيما سستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة ال تلزم الهيئة الشركات املدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات امل

االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية واملالية وتقرير مجلس اإلدارة. وبحسب دليل االلتزامات املستمرة للشركات املدرجة، 

لشركة لالية املدققة واملعتمدة من املراجع الخارجي يجب أن تكون النتائج املالية السنوية املعلنة في موقع )تداول( مستمّدة من القوائم امل

املعين من الجمعية واملعتمدة من مجلس اإلدارة، ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات 

 تقديم بيان بجميع األسباب واملؤثرات للتغير في النتا
ً
رة املقارنة ئج املالية للسنة املالية الحالية مع فتلنتائجها املالية، وعلى الشركة أيضا

 .بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج املالية

 مراحل مواكبتهم للتحول ملعايير املحاسبة الدولية. وبتاريخ  عنألزمت الهيئة الشركات املدرجة في السوق املالية باإلفصاح  كما

 بذلك.  عن انها ملتزمةأعلنت الشركة في موقع تداول  م(28/12/2017ه )املوافق 10/04/1439

 أسهمها في املدرجة املساهمة شركات بإعالنات الخاصة التعليمات الئحة باتباع املالية السوق  في املدرجة الشركات الهيئة ألزمت كما 

 م( واملعدلة12/08/2006وافق ه )امل18/07/1427تاريخ و  (2006-199-1رقم ) الهيئة مجلس قرار بموجب الصادرة املالية السوق 

 .م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-1رقم  القرار بموجب
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 هيئة السوق املالية بالنسبة لحوكمة الشركة، يتضمن الجدول أدناه ملخص ملدى التزام الشركة بلوائح الحوكمة الصادرة عن. 
  خص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركةمل :(58الجدول رقم )

 التفصيل املادة 
الجهة 

 املسؤولة
 التعليق

 ب/9

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح 

 لنظام  األسهم بما يحقق مصالح
ً
املساهمين والشركة وفقا

 الشركة األساس.

مجلس 

 اإلدارة

سياسة مستقلة مكتوبة ويتم يوجد  الملتزمة 

االستناد على أحكام الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة 

 ونظام الشركة األساس.

 أ/8
علومات عن املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة املفير نسخة من تو 

 املوقع االلكتروني للشركةفي 

مجلس 

 اإلدارة
 غير ملتزمة

 تشكيل لجنة املراجعة 54و 12/5

الجمعية 

العامة 

 للمساهمين

تم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية  –ملتزمة 

 املوفقه )16/08/1440 بتاريخاملنعقدة 

 م(21/04/2019

 ج/54

بناء على اقتراح من مجلس  –تصدر الجمعية العامة للشركة 

الئحة عمل لجنة املراجعة على أن تشمل هذه الالئحة  –اإلدارة 

ومهامها، وقواعد اختيار ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، 

أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية 

 تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

الجمعية 

العامة 

 للمساهمين

على الئحة عمل لجنة املوافقة  تمت-ملتزمة 

من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ املراجعة

وأوص ى م( 21/12/2020ه )املوافق 06/05/1442

 لى الجمعية العامة القادمة العتمادهاإ

 م2019املوافقة على القوائم املالية لعام  12/6

الجمعية 

العامة 

 للمساهمين

للعام  القوائم املالية للسنة املاليةاعتماد  تم - ملتزمة

 العادية من قبل الجمعية العامة م2019املالي 

)املوافق ه 25/10/1441املنعقدة بتاريخ 

 م(17/06/2020

 م2018املوافقة على التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام  12/7

الجمعية 

العامة 

 للمساهمين

قرير مجلس االدارة للسنة املالية تم اعتماد ت -ملتزمة 

املنعقدة  العادية قبل الجمعية العامةم من 2019

 م(17/06/2020ه )املوافق 25/10/1441بتاريخ 

 81و 12/9

وإعادة  مكافآتهم، وتحديد الشركة، حسابات مراجعي تعيين

 .تقاريرهم واملوافقة على تعيينهم، وتغييرهم،

 

الجمعية 

العامة 

 للمساهمين

ن قبل الجمعية العامة م تم التصويت -ملتزمة 

ه )املوافق 25/10/1441بتاريخ  املنعقدةالعادية 

بيكر ) باتم( على تعيين مراجع حسا17/06/2020

كمراجع حسابات لشركة بناًء على توصية لجنة ( تيلي

دقيق القوائم تاملراجعة، وذلك لفحص ومراجعة و 

من العام  والسنوي  والرابعاملالية للربع الثاني والثالث 

 وتحديد م2020م والربع األول من عام 2020املالي 

 أتعابه

 د/13

اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان وجدول نشر 

  أعمالها قبل املوعد
ً
في املوقع  على األقل بواحد وعشرين يوما

 االلكتروني للشركة.

مجلس 

 اإلدارة

 الى أيام عشرة من النشر مدة تعديل ينبغي) – ملتزمة

( هذا وقد أوص ى مجلس األساس ي النظام في يوم 21

ه )املوافق 06/05/1442اإلدارة بتاريخ 

العادية م( الى الجمعية العامة غير 21/12/2020

 باملوافقة على التعديل.

 ج/14

عند  – للمساهمين من خالل املوقع اإللكتروني للشركةاالتاحة 

الحصول على املعلومات  – نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة

تقرير  وبخاصة الجمعية العامة، املتعلقة ببنود جدول أعمال

وتقرير لجنة  مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم املالية

 .املراجعة

مجلس 

 اإلدارة
 من خالل موقع تداول –ملتزمة 

22/2 

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها منها: 

وضع سياسة مكتوبة ملعالجة حاالت "تعارض املصالح" الفعلية 

واملحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

مجلس 

 اإلدارة

حة تعارض املصالح من قبل تم إقرار الئ-ملتزمة 

مجلس اإلدارة باجتماعه املنعقد بتاريخ 

 م(21/12/2020ه )املوافق 06/05/1442
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ذلك إساءة استخدام أصول الشركة  واملساهمين، ويشمل

ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص 

ذوي العالقة. والتأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، بما 

والتأكد من  .في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية

تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة املخاطر، وذلك بوضع 

تصور عام عن املخاطر التي قد تواجه الشركة، وإنشاء بيئة ملمة 

بثقافة إدارة املخاطر على مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع 

أصحاب املصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة. ومراجعة 

 .ات الرقابة الداخلية في الشركةالسنوية لفاعلية إجراء

22/3 

وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في 

إقرار الجمعية العامة مجلس اإلدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد 

 لها.

الجمعية 

العامة 

 للمساهمين

تمت املوافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة  – ملتزمة

م( 21/12/2020ه )املوافق 06/05/1442 بتاريخ

 وأوص ى الى الجمعية العامة القادمة العتمادها

22/4 

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح وفق 

 ي:اآلت -شكل خاصب-الحوكمة، ويجب أن تغطي أحكام الئحة 

آليات تعويض أصحاب املصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي 

 .تقرها األنظمة وتحميها العقود

وآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة 

 .وأصحاب املصالح

وآليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين 

 .فظة على سرية املعلومات املتعلقة بهمواملحا

مجلس 

 اإلدارة

 

ال يوجد الئحة مستقلة تم النص عليها في  –ملتزمة 

 الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة

22/5 

 باألنظمة الشركة تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات وضع

 للمساهمين الجوهرية املعلومات عن باإلفصاح والتزامها واللوائح

 .بها التنفيذية اإلدارة تقيد من والتحقق املصالح، وأصحاب

مجلس 

 اإلدارة

ال يوجد الئحة مستقلة تم النص عليها في  –ملتزمة 

 الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة

22/13 

و  60و 50و

 64أ و/60

 مدة فيها يحدد بقرارات عنه منبثقة متخصصة لجان تشكيل

 على عليها، املجلس رقابة وكيفية وصالحياتها ومسؤولياتها، اللجنة

 مهامهم األعضاء وتحديد تسمية التشكيل قرار يتضمن أن

 اللجان هذه وأعمال أداء تقييم مع وواجباتهم، وحقوقهم

 وأعضائها

مجلس 

 اإلدارة

لجان رئيسية )لجنة  (4عدد ) لدى الشركة – ملتزمة

تم التعيين من قبل الجمعية العامة  –املراجعة 

 املوفقه )16/08/1440 بتاريخالعادية املنعقدة 

 – م( و)لجنة الترشيحات واملكافآت21/04/2019

 (واللجنة التنفيذية ولجنة حوكمة الشركات واملخاطر

تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م(20/07/2020ه )املوافق 29/11/1441

23/1 

 وتطويرها، الشركة بعمل املتعلقة الداخلية السياسات اعتماد

 إلى املوكولة واملسؤوليات املهام واالختصاصات تحديد ذلك في بما

 املختلفة. التنظيمية املستويات

مجلس 

 اإلدارة

تمت املوافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة  –ملتزمة 

 م(21/12/2020ه )املوافق 06/05/1442 بتاريخ

23/2 

 املفوضة الصالحيات بتحديد وتفصيلية مكتوبة سياسة اعتماد

 وطريقة الصالحيات، تلك وجدول يوضح التنفيذية اإلدارة إلى

اإلدارة  من يطلب أن اإلدارة وملجلس التفويض، ومدة التنفيذ

 املفوضة. للصالحيات ممارساتها بشأن دورية تقارير رفع التنفيذية

مجلس 

 اإلدارة

معتمدة من قبل الرئيس التنفيذي والعضو  –ملتزمة 

 من السياسة اعتماد يجب. )2017املنتدب في سبتمبر 

 (اإلدارة مجلس

 تعيين الرئيس التنفيذي 25
مجلس 

 اإلدارة
 بالتعيين قرار ال يوجد –ملتزمة 

26/5 
 مجلس إلى ورفعها للشركة والوظيفية التنظيمية وضع الهياكل

 في اعتمادها. للنظر اإلدارة

مجلس 

 اإلدارة

تمت املوافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة  – ملتزمة

 م(21/12/2020ه )املوافق 06/05/1442بتاريخ 

26/10 
منح للعاملين، مثل املكافآت 

ُ
اقتراح سياسة وأنواع املكافآت التي ت

 الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، واملكافآت في شكل أسهم.

مجلس 

 اإلدارة
 غير ملتزمة
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43 

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح 

الواقعة أو املحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء 

مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في 

 الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب املصالح اآلخرين

مجلس 

 اإلدارة

حة تعارض املصالح من قبل تم إقرار الئ-ملتزمة 

عقد بتاريخ مجلس اإلدارة باجتماعه املن

 م(01/09/2020ه )املوافق 13/01/1442

و  4ب//55

74 

تعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي 

 واقتراح مكافآته.

مجلس 

 اإلدارة
 غير ملتزمة

ب /60

 ب/64و

بناء على اقتراح من مجلس  –تصدر الجمعية العامة للشركة 

املكافآت والترشيحات على أن تشمل نة الئحة عمل لج –اإلدارة 

هذه الالئحة ضوابط وإجراءات وخطة عمل اللجنة، ومهامها، 

وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، 

ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد 

 مقاعد اللجنة.

الجمعية 

العامة 

 للمساهمين

تمت املوافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة  –ملتزمة 

م( 21/12/2020ه )املوافق 06/05/1442 بتاريخ

 العتمادها القادمة العامة الجمعيةالى  وأوص ى

61/1 

 ملكافآت واضحة سياسة تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بإعداد

املجلس واإلدارة  عن املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء

  فيها للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها التنفيذية،
ً
 العتمادها تمهيدا

 معايير اتباع السياسة تلك في يراع عل أن العامة، الجمعية من

 تنفيذها. من والتحقق عنها، واإلفصاح باألداء، ترتبط

الجمعية 

العامة 

 للمساهمين

 

ال يوجد سياسة مستقلة، تم النص عليها في  – ملتزمة

 بالشركة.الئحة الحوكمة الخاصة 

 

65/3 
 مجلس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد

 .اإلدارة التنفيذية وظائف وشغل اإلدارة

لجنة 

املكافآت 

 والترشيحات

تمت املوافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة  –ملتزمة 

 م(21/12/2020ه )املوافق 06/05/1442بتاريخ 

68 
 االلكتروني املوقع في اإلدارة مجلس لعضوية الترشح إعالن نشر

 .للشركة

مجلس 

 اإلدارة

م اإلعالن على موقع تداول بتاريخ ت -ملتزمة 

 م10/02/2019

84 
 شكواهم تقديم في املصالح أصحاب إجراءات يتبعها أو سياسات

 املخالفة املمارسات عن اإلبالغ أو

مجلس 

 اإلدارة

 ال يوجد سياسة مستقلة، تم النص عليها في – ملتزمة

 الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

 سياسة للسلوك املنهي والقيم األخالقية 86
مجلس 

 اإلدارة

ال يوجد سياسة مستقلة، تم النص عليها في  – ملتزمة

 الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

89 

سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته اإلشرافية بما 

نظام الشركات ونظام يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في 

 السوق املالية

مجلس 

 اإلدارة

ال يوجد سياسة مستقلة، تم النص عليها  – ملتزمة

 بشكل مختصر في الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

 غير ملتزمة  للشركة االلكتروني املوقع في املراجعة لجنة تقرير نشر ب/91

 اإللزاميةقواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع األحكام  94
مجلس 

 اإلدارة

تمت املوافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة  –ملتزمة 

 م(21/12/2020ه )املوافق 06/05/1442بتاريخ 

 الشركة: املصدر

 ( 2018-2017تعرضت الشركة للمساءلة من قبل الهيئة وتم فرض عقوبات من هيئة السوق املالية خالل السنوات الثالث السابقة-

 ( وفق االتي: 2019

  املوافق  ه5/7/1438م تم تعليق تداول سهم الشركة في السوق املالية السعودية )تداول( ابتداًء من يوم األحد 30/03/2017بتاريخ(

 .م31/12/2016م( حتى إعالن الشركة قوائمها املالية السنوية للفترة املالية املنتهية في 2/4/2017

  م وذلك بعد أن 25/4/2017املوافق  ه28/7/1438م تم رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداًء من يوم الثالثاء 24/04/2017بتاريخ

 م31/12/2016م( عن القوائم املالية السنوية للفترة املالية املنتهية في 23/4/2017 )املوافق ه26/7/1438أعلنت الشركة بتاريخ 

  ( عشرون ألف ريال على الشركة وذلك 20,000م صدر قرار مجلس الهيئة القاض ي بفرض غرامة مالية مقدارها )04/10/2017بتاريخ

( من املادة الثانية واألربعين واملادة هم(، والفقرة )16/3/2017)املوافق  ه17/6/1438 ( وتاريخ2017-29-1ملخالفتها قرار املجلس رقم )

( املتعلق بااللتزام 8( من تعليمات ملىء نموذج اإلفصاح اإللكتروني رقم )4الثالثة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، والفقرة )

للمساهمين عن القوائم املالية السنوية وتقرير مجلس  بحوكمة الشركات، وذلك لعدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالوثائق واإلعالن

 .م خالل املهلة النظامية املنصوص عليها في قرار املجلس31/12/2016اإلدارة للفترة املالية املنتهية في 
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  دان ( عشرة آالف ريال، على شركة ري10,000م صدر قرار مجلس الهيئة القاض ي بفرض غرامة مالية مقدارها )11/09/2019بتاريخ

ح الغذائية ملخالفتها املادة الخامسة والستين من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة واإلفصا

م خالل الفترة النظامية املحددة، إذ لم تفصح الشركة عن 31/12/2018للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام املالي املنتهي في 

 م.07/04/2019 بتاريخ ذلك إال

)"عوامل  2 " من القسمالشركات حوكمة والئحة الشركات بنظام املتعلقة املخاطر ( "2-2-3الفرعي ) في القسمأعاله وما تم ذكره  باستثناء

 .هيئة السوق املالية ملتطلبات وفقابالئحة الحوكمة  ملتزمة الشركةاملخاطرة"( من هذه النشرة، فإن 

 )"وزار ة البلديات"( واإلسكان ت وزارة الشؤون البلدية والقرويةاملستمرة حسب متطلبا االلتزامات 10-7-6

 حتى تتمكن ( وغيرهخ أو املخازن أو املستودعات )املطاعم أو املطاب غذائيةنبغي استخراج رخصة بلدية للمكاتب اإلدارية واملنشآت الي

التأسيس تتطلب الوثائق التالية: صورة السجل التجاري وصورة عقد أو األمانة الشركة من تشغيلها مع األخذ باالعتبار أن البلدية 

أو واملستودع أ )املطعم( أو املحل التجاري  لغذائية)النظام األساس ي( وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى أو املنشاة ا

الذي تم االستئجار فيه وصورة من ترخيص املكتب العقاري وتصوير املبنى من بعد ويشمل اللوحة )مع نسخة عن املخزن أو املطعم 

 للوحة وتسجيل ملكية العالمة التجارية للشركة ليتم استخدامها على الواجهة( باإلضافة إلى ترخيص الدفاع املدني.فاتورة ا

 ( راجع الفقرة الفرعية 45لدى الشركة عدد 
ً
 "يجاراإل  عقود( "10-8-2)( موقع مستأجر لغرض مزاولة نشاطها )ملزيد من التفاصيل فضال

كذلك يتم  لم .مستأجرةعين /موقع( 22) لعدد بلدية رخص الشركة تستخرج لمبتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه،  كمامن هذا القسم(. و 

 . أدناه الجدول  في لها املشار والتصاريح الرخص تجديد
 قائمة تراخيص البلدية للفروع )اإلدارات اإلقليمية( ونقاط البيع التي تم الحصول عليها :(59الجدول رقم )

 تاريخ اإلصدار تاريخ االنتهاء العنوان تصريح سالمة )الدفاع املدني(
 ترخيصرقم 

 البلدية
 م فروع الشركة

 / رقم للترخيص وفقا ملتزمة،

39-000201752-1 

حي  – جدة

شارع  –الصفا 

عبد هللا 

 الشربتلي

ه 18/06/1441

 املوافق)

 (م12/02/2020

 ه18/06/1440

)املوافق 

 م(23/02/2019

39111407463 

 شركة فرع

 ومطاعم مطابخ

 ريدان

1 

 ملتزمة، وفقا للترخيص رقم /

40-000367870-1 

 –مكة املكرمة 

 –حي جرهم 

شارع طريق 

 إبراهيم الخليل

ه 17/11/1443

)املوافق 

 م16/06/2022

 ه17/11/1441

 )املوافق

 م(08/07/2020

40112497198 
شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان
2 

 ملتزمة، وفقا للترخيص رقم /

39-000207924-1 

 –مكة املكرمة 

 –حي امللك فهد 

شارع الدكتور 

عبد القادر 

 كوشك

ه 15/11/1446

املوافق )

 (م13/05/2025

 ه15/11/1441

املوافق )

 م(06/07/2020

39111320680 
شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان
3 

 ملتزمة، وفقا للترخيص رقم /

40-000340577-1 

حي خارج  –جدة 

 –حدود االحياء 

 الشارع العام

ه 15/09/1443

املوافق )

 (م16/04/2022

 ه 15/09/1441

املوافق )

 م(08/05/2020

40092194494 

شركة فرع 

مطابخ ومطاعم 

 القنفذة ريدان

4 

-- 

حي  – جدة

 –الفيحاء 

 الشارع العام

ه 19/06/1441

 املوافق)

 (م13/02/2020

 ه19/06/1440

املوافق )

 م(24/02/2019

40072078018 

شركة  فرع

مطابخ ومطاعم 

 ريدان

5 
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 شركة ريدان الغذائية

-- 

حي  – جدة

شارع  –الصفا 

عبد هللا 

 الشربتلي

ه 22/06/1441

 املوافق)

 (م16/02/2020

ه 22/06/1440

)املوافق 

 م(27/02/2019

39111407416 
شركة مطابخ 

 ومطاعم ريدان
6 

 وفقا للترخيص رقم /ملتزمة، 

40-000387448-1 

حي  –الدمام 

شارع أبو  –احد 

 بكر الصديق

ه 24/04/1440

 املوافق

 م31/12/2018

ه 25/04/1437

املوافق 

 م04/02/2016

10047 
مطابخ ومطاعم 

 ريدان
7 

 املصدر: الشركة

 والقروية الشؤون البلدية وزارة)"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، فإن الشركة وشركاتها التابعة ملتزمة بأنظمة  2باستثناء ما تم ذكره في القسم 

 .ذات الصلةاللوائح التنفيذية والتعليمات و  واإلسكان

 ت الهيئة العامة للغذاء والدواءاملستمرة حسب متطلبا االلتزامات  10-7-7

 /م( وذلك خالل 30/10/2014)املوافق  ه 06/01/1436( وتاريخ 1تخضع أعمال الشركة لنظام الغذاء الصادر باملرسوم امللكي رقم )م

كافة املراحل التي يمر بها الغذاء من اإلنتاج األولي حتى وصوله إلى املستهلك، بما في ذلك استيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، 

، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه الخ. وال يجوز ألي منشأة ومعالجته، وتعبئته

 غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 

 في ممارسة االختصاصات املتعلقة بالغذاء املنصوص عليها في  واإلسكان ذا وتجدر اإلشارة باستمرار وزارة الشؤون البلدية والقرويةه

إلى حين مباشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتلك االختصاصات، وذلك وفًقا للترتيبات  –نظام الغذاء التي كانت تتوالها قبل نفاذه 

  .ه1435/  12/  26( بتاريخ 470املنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم )

  
ً
والخاصة بتنظيم الرقابة الصحية على املواد واإلسكان االشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية لالئحة وفقا

ن أمن الشروط األساسية التي يجب توافرها في مقدمي الخدمة داخل املطاعم أنه الغذائية وأماكن تداولها ومقدمي الخدمة، وحيث 

 بت صالحيتهم للعمل في القطاع الغذائي وخلوهم من األ يكون لديهم بطاقة صحية تث
ً
من الشركة بهذه االشتراطات  مراض املعدية، والتزاما

( بطاقة 115منها ) بطاقة صحية (152)نقاط البيع وقد بلغ عدد الرخص و  فقد قامت باستخراج رخص صحية للعاملين في املطاعم

 .( سارية37منتهية الصالحية و)

 للتسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواءأفادت إدارة الشركة بأه النشرة، ما بتاريخ نشر هذك 
ً
لعدم ، وذلك نها غير خاضعة عمليا

 استخراج رخصة معمل حتى يتسنى للشركة التسجيل بهيئة الغذاء والدواء .وجود رخصة معمل
ً
 .وجاري حاليا

 " والقسم الفرعيوالشهادات والتصاريح التراخيص تجديد عدم أو استخراج بعدم املتعلقة املخاطر( "2-1-6القسم الفرعي )ما تم ذكره في  باستثناء

 ملتزمة الشركة)"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، فإن  2القسم " من املتعلقة باالشتراطات الصحية واشتراطات السالمةاملخاطر ( "7-1-2)

 للغذاء والدواء. العامة هيئةال أنظمة ولوائح الغذاءبنظام 
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 ملخص العقود الجوهرية 10-8

 العالقة ذات األطرافمع  وتعامالت عقود 10-8-1

 بأن تكون جميع التعامالت على أساس و  فصاحاال  بإجراءاتالتزمت الشركة  وقدالشركة عقود وتعامالت مع أطراف ذات عالقة  لدى

تنافس ي تجاري بحت يضمن حقوق املساهمين وأن يتم التصويت على تلك العقود من قبل الجمعية العامة للشركة بدون مشاركة 

  .وداملساهمين الذين لهم مصالح في تلك العق

 م.2019خالل العام  األعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيينيبين الجدول أدناه 

 ذات عالقة  أطرافمع  والتعامالتالعقود  :(60الجدول رقم )

 (م2019) املعامالت قيمة طبيعة التعامل طبيعة العالقة املنصب االسم طرف ذو عالقة

شركة الجونة 

 للحلويات

مشعل عوض هللا 

 احمد السلمي

مجلس  عضو

 دارةاإل 
 شريك

مبيعات مشتريات 

 واستثمار

ريال )رصيد  3,988,850

 مبيعات( –مدين 

ريال )رصيد  9,837,289

 مشتريات واستثمار( –دائن 

القلزم املتميزة 

للمأكوالت 

 املحدودة

ناصر عوض هللا 

 أحمد السلمي

مجلس  عضو

 دارةاإل 
 شريك

مبيعات من شركة 

ريدان إلى شركة 

 القلزم

 ريال )رصيد مدين( 34,259

قاعة فرح 

 للحفالت

منصور عوض هللا 

 أحمد السلمي

مجلس  عضو

 دارةاإل 
 شريك

مبيعات من شركة 

ريدان إلى قاعة 

 فرح

ريال )رصيد  3,448,917

 مدين(

خالد مؤسسة 

عوض هللا أحمد 

 السلمي التجارية

خالد عوض هللا 

 أحمد السلمي

مجلس  عضو

 دارةاإل 
 ؤسسةاملصاحب 

مشتريات لشركة 

ريدان الغذائية من 

مؤسسة خالد 

عوض هللا أحمد 

 السلمي التجارية

ريال )رصيد  174,744

 دائن(

مطعم الكبدة 

 والكباب البلدي

منصور عوض هللا 

 أحمد السلمي

عضو مجلس 

 اإلدارة
 شريك

مبيعات من شركة 

ريدان إلى مطعم 

الكبدة والكباب 

 البلدي

 ريال 175,164

 )رصيد مدين(

 املصدر الشركة 

  

 ( من نظام الشركات. 72( و)71إن الشركة وأعضاء مجلس إدارتها واملساهمين ملتزمون بتطبيق املادتين )في  التعامالتتم التصويت على هذه  وقد

 على املذكورة الجمعية وافقت كما يهام( واملوافقة عل2020 /17/06ه )املوافق 1441 /25/10الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت بتاريخ 

 .قادم لعام لها والترخيص االطراف هذه مع ستتم التي والعقود التعامالت

 السلميعوض هللا أحمد  مشعل و (٪13.33) يملك الذي السلمي أحمد هللا عوض ر منصو ) املساهمين كبار مع هي التعامالت هذه معظم ان العلم مع 

 .(الشركة اسهم من (٪3.44) يملك الذي

 يجاراإل  عقود  10-8-2

( وذلك ملزاولة نشاطها )منها عمال وسكن تجارية ومحال ومعارض مكاتبعن  عبارة( عقد إيجار بصفتها مستأجر وهي )32أبرمت الشركة عدد من )

 أغلبإن  بصفتها مؤجر.( 1واحد )يجار إصدار تراخيص بلدية( وعدد إيجار خاصة بسكن عمال الشركة والفروع والتي ال تتطلب إد و عق (5عدد )

 في املستأجر تأخر إذا الغية وتعتبر للتجديد، وقابلة (سنوًيا للمؤجر الشركة تدفعه إيجار مبلغ على تنص أي) تقليدية إيجار عقود هي العقود تلك
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 شركة ريدان الغذائية

 املؤجرة العين استخدام طريقة تغيير يجوز  ال كما. املؤجر من الخطية املوافقة أخذ دون  الباطن من العقار تأجير للمستأجر يحق وال اإليجار دفع

 :تفاصيلها وأهم الشركة مواقع إيجار بعقود قائمة يلي وفيما .املؤجر موافقة بدون  النشاط أو

 قائمة بعقود االيجار السارية واملجددة للمواقع التي تشغلها الشركة. :(61الجدول رقم )

 تاريخ نهاية العقد مدة العقد تاريخ العقد نوع العقار املوقع املستأجر املؤجر #
قيمة العقد / 

 ريال
 مالحظات

 برمتها الشركة بصفتها مؤجرأيجار التي عقود اإل 

1 

شركة 

سادية 

البحر 

الدولية 

 املحدودة

 

 الشركة
رع ف –جدة 

 2أبحر 

استئجار دور 

أرض ي وذلك 

لغرض معرض 

 الحلويات

 م29/01/2017

عشر سنوات 

ميالدية تبدأ من 

تاريخ 

 م 01/07/2017

قابلة للتجديد 

تلقائيا ما لم يخطر 

أحد الطرفين 

برغبته انهاء العقد 

قبل شهر من 

 انتهائه

 م28/01/2027

ريال  127.500

للسنوات الخمس 

 160000األولى، 

رس للخمس 

 سنوات الثانية

 

2 

شركة 

سادية 

البحر 

الدولية 

 املحدودة

 

 الشركة
رع ف –جدة 

 1أبحر 

استئجار دور 

أرض ي وذلك 

بقصد 

استعماله من 

قبل الطرف 

الثاني لغرض 

 مطعم ريدان

ه 01/05/1438

)املوافق 

 م (29/01/2017

عشر سنوات 

ميالدية تبدأ من 

تاريخ 

 م 01/07/2017

قابلة للتجديد 

تلقائيا ما لم يخطر 

أحد الطرفين 

برغبته انهاء العقد 

قبل شهر من 

 انتهائه

 م28/01/2027

ريال  340000

للسنوات الخمس 

 425000األولى و

رس للخمس 

 سنوات الثانية

 

3 

حسن بن 

حمزة 

 معتوق 

 

 الشركة
ي ح –جدة 

 الجامعة

مطعم فرع 

 الجامعة
 م01/05/2019

عاما  25ملدة 

تبدأ من ميالديا 

 م01/08/2019

 م01/08/2044

ريال  320000

يدفع الى الطرف 

األول بموجب 

شيك مصرفي و 

يتم دفع السنة 

األولى دفعة 

واحدة من بداية 

توقيع العقد و 

السنوات التي تليها 

يكون الدفع عن 

 أشهر مقدما 6كل 

تجدد هذه املدة 

 بموافقة الطرفين

4 

ورثة املرحوم 

صالح بكر 

 عالم

 

 الشركة
ي ح –جدة 

 الجامعة

سكن فرع 

 الجامعة

 ه16/11/1441

 املوافق

 م07/07/2020

  سنوات 10

 م16/11/1451

 املوافق

 م21/03/2030

ريال عن  80000

الخمس سنوات 

 85000األولى و 

رس عن السنوات 

 املتبقية

يتجدد تلقائيا ما لم 

يخطر احد الطرفين 

 اآلخر

5 

املرحوم 

عبدهللا 

خرمان 

الزهراني و 

يمثله 

الوكيل 

الشرعي 

فواز 

عبدهللا 

خرمان 

 الزهراني

 الشركة
جدة حي 

 الجامعة

مبنى سكني 

 -وتجاري 

مطعم فرع 

الجامعة + 

شقق  3عدد 

 وملحق

ه 06/07/1423

)املوافق 

 م(13/09/2002

سنة هجرية  20

ابتداء من 

 ه01/10/1423

)املوافق 

 م(05/12/2002

 ه01/10/1443

)املوافق 

 م(09/08/2021

ريال  170,000

عن كل سنة 

ايجارية هجرية و 

ذلك ألول عشر 

 سنوات

ريال  160,000

للعشر سنوات 

 األخيرة
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6 

سعود غازي 

 الهذيلي زبار

 

 الشركة
 -جدة 

 الحمدانية

محالت تجارية 

فرع  –

 الحمدانية

 ه17/01/1424

)املوافق 

 م(20/03/2003

سنوات هجرية  10

تبدأ من 

 ه01/03/1434

)املوافق 

 م(13/01/2013

ه 01/03/1444

)املوافق 

 م(27/09/2022

ريال  180,000

للخمس سنوات 

 األولى

ريال  200,000

 للخمسة االخيرة

 

7 

أحمد أحمد 

محمد 

 العميري 

 

 الدمام الشركة

مستودع 

وتجهيز عزائم 

 و طبخ

 )فرع الدمام(

 م 01/03/2016
سنوات من تاريخ  5

 م 01/03/2016
 م01/04/2021

ريال  32000

 سنويا
 

8 

هللا عبد 

سهيد 

 مشهري 

 الدمام الشركة
حوش أغنام 

 فرع الدمام –

 ه04/07/1442

 املوافق

 م16/02/2021

  سنوات 5

 ه04/07/1447

 املوافق

 م24/12/2025

ريال مقدما  3000

 أشهر 3كل 

يتم تجديد  -ساري 

العقد عند نهاية 

 املدة املحددة

9 

عديس بن 

خشين بن 

ناصر الروقي 

 القحطاني

 

 الدمام الشركة

استئجار كامل 

 فرع - العمارة

 الدمام

 م01/08/2014

سنوات  10

ميالدية تبدأ من 

 م 01/08/2014

 م30/07/2024

ريال  500,000

 10مدة االيجار 

سنوات ميالدية 

حيث ان الخمس 

سنوات األولى 

مبلغ االيجار 

ريال  500,000

للسنة الواحدة 

والخمس سنوات 

األخيرة يضاف 

عن ايجار  10٪

أي السنة األولى 

 ريال 550,000

 

10 

السيد/ 

صالح 

محمد 

 الصانع

 

 الشركة
 -الرياض 

 حي االندلس

 -أرض فضاء 

إقامة منشأة 

فرع  - تجارية

 الرياض

-- 

عشرون سنة 

هجرية تبدأ من 

تاريخ 

 ه01/08/1433

)املوافق 

 م(21/06/2012

 ه30/07/1453

)املوافق 

 م(16/11/2031

السبع سنوات 

 350,000األولى 

ست ال -ريال 

سنوات التي تليها 

 -ريال  400,000

السبع سنوات 

التي تليها 

 ريال 450,000

منح الطرف األول 

 سنة مجانية

11 

احمد عبد 

هللا أل صمع 

ركز م -

السامر 

 2التجاري 

 

 الشركة

 –جدة 

طريق 

 الحرمين

رع ف –معرض 

 حي السامر

ه 29/07/1434

املوافق 

 م08/06/2013

سنوات  10

ميالدية تبدأ من 

تاريخ 

01/03/2014 

 م01/03/2024

ريال  340,000

للسنوات الخمس 

األولى ويتم زيادة 

القيمة االيجارية 

في الخمس  5٪

سنوات األخيرة 

ليصبح املبلغ 

 ريال 357000

يجدد العقد تلقائيا 

ملدد مماثلة ما لم 

يخطر اي طرف 

الطرف اآلخر 

برغبته بإنهاء العقد 

قبل شهرين على 

 األقل

12 

ورثة عبد 

عبد  العزيز

 هللا بنقش

 الشركة
 -جدة 

 الشرفية
 سكن -فيال 

 ه 01/01/1441

)املوافق 

 م(31/08/2019

مدة خمس سنوات 

هجرية تبدأ من 

 ه01/01/1441

)املوافق 

 م(31/08/2019

 ه29/12/1445

)املوافق 

 م(05/07/2024

ريال  65000

 سنويا
 

13 

عبد الكريم 

بن عثمان 

بن عثمان 

الفهمي 

 الزهراني

 

 الشركة
ي ح – جدة

 السنابل

معرض 

مزاولة  -وشقة

 نشاط تجاري 

 م29/10/2019

ملدة خمس سنوات 

ميالدية تبدأ من 

تاريخ 

 م01/01/2020

م  30/12/2025

وقابلة للتجديد ملدة 

مماثلة ما لم يشعر 

أحد الطرفين اآلخر 

بخطاب قيل شهرين 

من تاريخ انتهاء 

 العقد

 االيجار السنوي:

ريال  40,000

 للمعرض

 

ال ري 15,000

 للشقة
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14 

الشيخ 

عطية بن 

حسن بن 

حاسن 

 القرش ي

 

 الشركة
مكة املكرمة 

 الشرائع -

استثمار 

قطعتي أرض 

فرع حي  –

 الشرائع

ه 25/07/1432

)املوافق 

 م(27/06/2011

عشرون سنة تبدأ 

من 

 م01/01/2013

 م30/12/2032

ريال  400000

للعشر سنوات 

 األولى

ريال  430000

 للعشرة األخيرة

 01/07/2011من 

 30/12/2012حتى 

م هي فترة مجانية 

 بدون قيمة ايجارية

15 

فوزية بنت 

عبد 

الرحمن بن 

عبدهللا 

 خيمي

 

 الشركة
مكة املكرمة 

 الشرائع -

عقد سكن 

 لفرع الشرائع
 م02/03/2014

عشرون سنة 

ميالدية تبدأ من 

 م 01/09/2014

 م01/09/2034

ريال  50,000

سنويا للعشر 

 سنوات األولى

ريال  60,000

سنوا للعشر 

 سنوات األخيرة

 

 

16 

السيدة 

تهاني علي 

عبد هللا 

باسلوم 

)مستثمر 

 العقار(

 

 الشركة

مكة املكرمة 

حي ام  –

 الكتائد

 معارض

ه 14/11/1438

)املوافق 

 م(06/08/2017

سنة هجرية  11

تبدأ من 

ه  15/02/1439

)املوافق 

 م(04/11/2017

ه 15/02/1450

)املوافق 

 م(08/07/2028

ريال  650,000

سنويا للخمس 

 سنوات األولى

ريال  700,000

للست سنوات 

 املتبقية

السيدة تهاني هي 

طرف مستأجر من 

املالك األساس ي 

للعقار )عمر أمين 

عمر جاد( ويحق لها 

 التأجير من الباطن.

أشهر مجانية تبدأ  3

 ه15/11/1438من 

17 

هاني صالح 

 علي باديان

 

 الشركة
حي  –جدة 

 الصفا

سكن -عمارة 

عمال لفرع 

 الصفا

 ه11/11/1437

)املوافق 

 م(14/08/2016

سنوات تبدأ  10

من تاريخ 

 ه01/12/1437

)املوافق 

 م(02/09/2016

 ه01/12/1447

)املوافق 

 م(18/05/2026

ريال  150,000

 سنويا
 

18 

محمد 

سليمان بن 

علي آل 

 الشيخ

 

 الشركة
مكة املكرمة 

 العزيزية-

عمارة 

 ومعارض

 ه16/05/1439

)املوافق 

 م(02/02/2018

سنة هجرية  15

تبدأ من 

ه  01/01/1441

)املوافق 

 م(31/08/2019

 ه01/01/1456

)املوافق 

 م(22/03/2034

ريال  80,0000

سنويا للخمس 

 سنوات األولى

مليون ريال 

للسنوات الخمس 

 التي تليها

مليون ومئتان 

ألف ريال 

للسنوات الخمس 

 األخرة

 

19 

معيوض 

 حشيم

هداية 

املطيري 

وعوض هللا 

حشيم 

هداية 

 املطيري 

 

 الشركة

 -جدة

مخطط 

 املاجد

قطعة ارض 

رع ف –فضاء 

 املاجد

 م27/09/2016

سنة ميالدية  30

تبدأ من 

 م01/01/2016

 م31/12/2045
ريال  250,000

 سنويا
 

20 
سليمان 

 فريد
 الشركة

املدينة 

 املنورة
 حوش أغنام

 ه21/04/1443

 املوافق

 م06/12/2020

 سنة هجرية

 ه21/04/1443

 املوافق

 م26/11/2021

ريال  15,000

سنويا كل بداية 

 سنة

يجدد العقد  -ساري 

تلقائيا ملدة مماثلة 

شعر أحد ما لم يُ 

الطرفين اآلخر 

بخطاب قبل شهر 

على األقل من تاريخ 

 انتهاء العقد
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21 

سعود عبد 

العزيز 

حمزة 

 محروس

 

 الشركة
املدينة 

 املنورة

 استثمار

املدينة فرع 

 1املنورة 

 

 ه22/10/1437

)املوافق 

 م(27/07/2016

سنة ميالدية  20

تبدأ من تاريخ 

 م01/01/2017

 م30/12/2036

 

ريال  400000

للخمس سنوات 

 األولى

ريال  500000

للخمس سنوات 

 الثانية

ريال  600000

لثالث خمسة 

 سنوات

ريال  600000

للسنوات الخمس 

 األخيرة

 عقد استثمار

22 

عيد أحمد 

واصل 

 العوفي

 

 الشركة
املدينة 

 املنورة

استئجار 

 –معرضين 

فرع املدينة 

 2املنورة 

 ه 12/03/1440

)املوافق 

 م(20/11/2018

سنة هجرية  15

تبدأ من تاريخ 

 ه 01/08/1440

)املوافق 

 م(06/04/2019

ه 30/07/1445

)املوافق 

 م(11/02/2024

6,000,000 

 )ستة ماليين(

قابل للتجديد ملدة 

مماثلة او لسنة 

واحدة بموجب عقد 

جديد ما لم يشعر 

أحد الطرفين اآلخر 

بخطاب قبل شهرين 

على األقل من تاريخ 

 انتهاء العقد

23 

السيد 

حسن 

محمد 

حمدان 

 الشهري 

 

 الشركة
ي ح –جدة 

 النسيم
 فرع النسيم

ه 16/11/1434

)املوافق 

 م(22/09/2013

سنة هجرية  20

تبدأ من تاريخ 

 ه 01/09/1435

)املوافق 

 م(28/06/2014

ه  30/08/1455

)املوافق 

 م(23/11/2033

ريال  550000

للخمس سنوات 

 األولى

ريال  600000

للعشر سنوات 

 التي تليها

ريال  650000

للخمس سنوات 

 األخيرة

قابل للتجديد ملدة 

مماثلة بموجب عقد 

جديد ما لم يشعر 

أحد الطرفين اآلخر 

بخطاب قبل شهرين 

يخ على األقل من تار 

 انتهاء العقد

24 

شركة جبل 

عمر 

 للتطوير

 

 الشركة
مكة املكرمة 

 جبل عمر-
 محل تجاري 

ه 06/03/1440

)املوافق 

 م(14/1/2018

سنوات ميالدية  3

تبدأ من تاريخ 

 م15/02/2019

 م14/02/2022

ريال  1.327.610

عن كل سنة 

 ميالدية

م 14/11/2018من 

 م14/02/2019 حتى

 هي فترة سماح

25 

 شركة جبل

عمر 

 للتطوير

 

 الشركة
مكة املكرمة 

 جبل عمر-
 مستودع

ه 06/03/1440

)املوافق 

 م(14/1/2018

سنوات ميالدية  3

تبدأ من تاريخ 

 م15/02/2019

 م14/02/2022
ريال  342.485

 سنويا

م 14/11/2018من 

 م14/02/2019 حتى

 هي فترة سماح

26 

أحمد بن 

صالح بن 

أحمد 

 الحربي

 

 الشركة

مكة املكرمة 

حي  –

 التخصص ي

إقامة مطاعم 

بيع وجبات 

والئم وإقامة 

 –الحفالت 

 فرع الزايدي

 م23/01/2019

سنة ميالدية  15

تبدأ من تاريخ 

 م01/05/2019

 م30/04/2034

ريال  300,000

للسنوات الخمس 

 األولى

ريال  350000

للخمس سنوات 

 التي تليها

ريال  400000

للخمس سنوات 

 األخيرة

 3فترة السماح هي 

 شهور 

27 

خالد احمد 

سعيد 

 باحاذق

 

 مكة املكرمة الشركة

استئجار محل 

 فرع - تجاري 

 النوارية

 م 01/02/2017

 ام ميالديع 20

تبدأ من تاريخ 

 م 01/01/2018

 م31/12/2038

ريال  600,000

سنويا للعشر 

 سنوات األولى

ريال  650,000

سنويا للخمس 

 سنوات التي تليها

ريال  700,000

سنويا عن 

الخمس سنوات 

 األخيرة

الستة أشهر األولى 

 هم فترة سماح
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28 

طارق عبد 

الهادي 

محمد ولي 

 قوته

  ريال 40,000 م30/07/2021 سنة م01/07/2020 فرع حراء  الشركة

29 

سامي بن 

كريم بن 

عبد الكريم 

 الحربي

 جدة الشركة
مسلخ جدة 

 الجديد

 ه26/05/1442

 املوافق

 م10/01/2021

 سنة

 ه07/06/1443

 املوافق

 م10/01/2022

  ريال 240,000

30 

منصور وارد 

وصل 

 العتيبي

  ريال 32,000 م30/06/2021 سنة م01/07/2020 سكن النوارية  الشركة

31 

حسام 

محمد علي 

 هزازي 

  الشركة
سكن فرع 

 الشوقية

 ه14/06/1442

 املوافق

 م27/01/2021

 سنة

 ه14/06/1443

 املوافق

 م17/01/2022

  ريال 40,000

32 

مؤسسة 

محمد 

 املرحبي

  ريال 350,000 م31/12/2028 سنوات 10 م01/01/2019 فرع القنفذة القنفذة الشركة

 عقود االيجار التي ابرمتها الشركة بصفتها مؤجر

 الشركة 1

مؤسسة 

قطوف 

وحال 

 التجارية

 

ي ح –جدة 

 النسيم
 معارض

ه 20/12/1440

)املوافق 

 م(21/08/2019

سنوات تبدأ من  5

 ه20/01/1441

)املوافق 

 م(19/09/2019

 ه19/01/1446

)املوافق 

 م(25/07/2024

ريال  180,000

 كل ستة أشهر

شركة ريدان 

مستأجرة للمعارض 

من املالك حسن 

محمد الشهري 

وقامت بتأجيرها الى 

مؤسسة قطوف 

حيث يحق لشركة 

ريدان التأجير من 

 الباطن وفقا للعقد

 املصدر: الشركة  

تجدر  مجلس اإلدارة. عضاءأبو غير مباشرة أتربطهم أي عالقة مباشرة  الذين تتعامل معهم الشركة بصفتها مستأجر ال االعتبارييناألشخاص  نإ

 ه املتضمن عدم اعتبار عقد اإل 16/05/1438( وتاريخ 292اإلشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم )
ً
يجار غير املسجل في الشبكة اإللكترونية عقدا

 ألثاره اإل 
ً
 منتجا

ً
اريخ تيجار بالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان في طالق الشبكة اإللكترونية لخدمات اإل إتم  دارية والقضائية وحيث أنه قدصحيحا

كما بتاريخ نشر هذه النشره، ه. 05/05/1440 بتاريخ ه وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود املبرمة بعد17/05/1439

، وتقوم الشركة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية، حيث تقوم بالتواصل مع ه وفق متطلبات تعميم معالي وزير العدلعقود االيجار أعال  يلتسجلم يتم 

 
ً
 .املؤجرين لتسجيل جميع العقود إلكترونيا

 (فرانشايز)االمتياز التجاري عقود   10-8-3

 للعالمة تجاري  امتياز كوكالء وذلك اململكة وخارج داخل واملؤسسات الشركات من عدد مع( تجاري امتياز ) الفرانشايز عقود من عدد الشركة وقعت

بارهم )ريدان(. وقد تبين أن الشركة لديها نموذج موحد التفاقية االمتياز التجاري تستخدمه في تعامالتها مع أصحاب االمتياز التي تقوم باخت التجارية

األساسية  (. وتتضمن االتفاقية البنودوالخبرة في خدمات املطاعم والقدرة على التوسع والقيمة املضافة )املالءة املالية تشملوتعيينهم بناًء على معايير 

 االتية:

 .أعمال االمتياز ووصفها، ومدة اتفاقية االمتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي (أ

المتياز يب موظفي صاحب ااملقابل املالي لالمتياز، واملقابل املالي لتدر أي مقابل يتعين على صاحب االمتياز دفعه إلى مانح االمتياز، بما في ذلك  (ب

والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات املقدمة لصاحب االمتياز من مانح االمتياز أو أي شخص  ،)إن وجد(

 .ضمن مجموعته

 .صاحب االمتيازالتزامات الطرفين في شأن تدريب مانح االمتياز ملوظفي  (ج

 .التزام مانح االمتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة االمتياز املمنوح (د

 .التزام صاحب االمتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض واملحافظة على هوية االمتياز (ه
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ة سلع أو خدمات إلى صاحب االمتياز، والتزام صاحب االمتياز في شأن حصوله على تلك أي التزامات على مانح االمتياز تتعلق بتوريد أي (و

 .السلعة أو الخدمة من مانح االمتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح االمتياز

متياز والتزامات كال الطرفين في حال حقوق صاحب االمتياز في استخدام أي عالمة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال اال  (ز

 .اإلخالل بحقوق امللكية الفكرية والتعويضات املترتبة على ذلك

 .آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية االمتياز (ح

 .وأحكام ذلك، مدى أحقية صاحب االمتياز في منح امتياز فرعي للغير (ط

 .انح االمتياز أو الشخص املسيطر على أي منهمااآلثار املترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب االمتياز أو م (ي

 (الفرانشايز) االمتياز التجاري قائمة بعقود : (62الجدول رقم )

 القيمة تاريخ االنتهاء املدة تاريخ العقد الغرض من العقد املرخص له املرخص #

1 

شركة 

ريدان 

 الغذائية

 

 

شركة سول 

املتقدمة 

 املحدودة

لتشغيل مطعم في 

املوقع املحدد في 

مدينة الباحة على 

طريق امللك فهد بن 

 عبد العزيز

 م20/05/2020
سنوات  5

 ميالدية

م وتجدد هذه 20/05/2025

تلقائيا ملدة مماثلة  االتفاقية

 بشرط تراض ي طرفي العقد

دوالر  30,000

تدفع فور توقيع 

 هذا العقد

2 

شركة 

ريدان 

 الغذائية

 

 

مؤسسة نايف 

حسن عايض 

 القحطاني

تشغيل مطعم في 

الواقع  تبوكمدينة 

على طريق امللك 

عبد هللا بن عبد 

 العزيز

 م 20/10/2019
سنوات  5

 ميالدية

 م 13/10/2024

تجدد هذه االتفاقية تلقائيا 

ملدة مماثلة بشرط التزام 

 الطرف الثاني بالشروط

دوالر  30,000

ويستحق دفعها 

 توقيعمن تاريخ 

 االتفاقيةهذه 

3 

شركة 

ريدان 

 الغذائية

 

 

مؤسسة عبد 

الحافظ أحمد 

ال مكوش 

 للمقاوالت

تشغيل مطعم في 

مدينة ابها الواقع 

على طريق امللك 

 فهد

 م25/08/2019
سنوات  5

 ميالدية

 م25/08/2024

تجدد هذه االتفاقية تلقائيا 

ملدة مماثلة بشرط التزام 

 الطرف الثاني بالشروط

دوالر  30,000

ويستحق دفعها 

من تاريخ توقيع 

 هذه االتفاقية

4 

شركة 

ريدان 

 الغذائية

 

مؤسسة عبد 

الحافظ أحمد 

ال مكوش 

 للمقاوالت

تشغيل مطعم في 

منطقة الدرب 

اشارة املثلث طريق 

 ابها جدة فزاع بالزا

 م25/08/2019
سنوات  5

 ميالدية

 م25/08/2024

تجدد هذه االتفاقية تلقائيا 

التزام ملدة مماثلة بشرط 

 الطرف الثاني بالشروط

دوالر  30000

ويستحق دفعها 

من تاريخ توقيع 

 هذه االتفاقية

5 

شركة 

ريدان 

 الغذائية

 

 

مؤسسة برج 

البندقية 

للحلويات 

 التجارية

تشغيل مطعم في 

 مدينة الطائف
 م13/01/2020

سنوات  5

 ميالدية

 م11/01/2025

تجدد هذه االتفاقية تلقائيا 

التزام ملدة مماثلة بشرط 

 الطرف الثاني بالشروط

 دوالر 10000

يستحق دفعها 

من تاريخ توقيع 

 هذه االتفاقية

6 

شركة 

 نريدا

 الغذائية

 

مؤسسة جالل 

رحيم عبد 

الرحمن املغربي 

 للمقاوالت

تشغيل مطعم في 

مدينة حفر الباطن 

مركز ستار بالزا 

على طريق امللك 

عبد العزيز آل 

 سعود

 م18/12/2019
سنوات  5

 ميالدية

 م18/12/2024

تجدد هذه االتفاقية تلقائيا 

ملدة مماثلة بشرط التزام 

 الطرف الثاني بالشروط

دوالر  30,000

ويستحق دفعها 

من تاريخ توقيع 

 هذه االتفاقية
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7 

شركة 

ريدان 

 الغذائية

 

مؤسسة عبد 

الحافظ أحمد 

ال مكوش 

 للمقاوالت

تشغيل مطعم في 

مدينة خميس 

مشيط الواقع 

األمير طريق 

 سلطان

 م25/08/2019
سنوت  5

 ميالدية

 م 25/08/2024

تجدد هذه االتفاقية تلقائيا 

ملدة مماثلة بشرط التزام 

 الطرف الثاني بالشروط

 

دوالر  30000

ويستحق دفعها 

من تاريخ توقيع 

 هذه االتفاقية

8 

شركة 

مطابخ 

ومطاعم 

 ريدان

مجموعة 

شركات عبد 

السالم 

 الحمادي

تسويق و بيع سلع 

خدمات شركة  و

ريدان في مدينة دبي 

 اإلمارات

ه 13/06/1439

املوافق 

 م01/03/2018

سنوات  5

ميالدية 

تبدأ من 

تاريخ 

 التوقيع

م و يتم 01/03/2023

 التجديد وفقا لعقود جديدة

 أشهر 6و شروط تناقش قبل 

من نهاية السنة األخيرة من 

 العقد

دوالر  30,000

ويستحق دفعها 

من تاريخ توقيع 

 تفاقيةهذه اال

9 

شركة 

ريدان 

 الغذائية

 

 

مؤسسة مطعم 

فهد علي مهدي 

اليامي تقديم 

 الوجبات

تشغيل مطعم في 

مدينة نجران على 

طريق امللك عبد 

 هللا آل سعود

 م01/01/2020
سنوات  5

 ميالدية

 م30/05/2025

تجدد هذه االتفاقية تلقائيا 

ملدة مماثلة بشرط التزام 

 الطرف الثاني بالشروط

دوالر  30,000

ويستحق دفعها 

من تاريخ توقيع 

 هذه االتفاقية

10 

شركة 

ريدان 

 الغذائية

 

 

مؤسسة مطعم 

 ومطبخ الهيال

تشغيل مطعم في 

مدينة ينبع الهيئة 

 امللكية

 م16/12/2019
سنوات  5

 ميالدية

 م 05/11/2024

تجدد هذه االتفاقية تلقائيا 

ملدة مماثلة بشرط التزام 

 الطرف الثاني بالشروط

دوالر  30,000

ويستحق دفعها 

من تاريخ توقيع 

 هذه االتفاقية

11 

شركة 

ريدان 

 الغذائية

مؤسسة نزل 

 أحالم املرس ى

تشغيل مطعم في 

مدينة جيزان حي 

طريق  –الصفا 

 األمير سلطان

 م22/11/2020
سنوات  5

 ميالدية

 م22/11/2025

تجدد االتفاقية بعقد جديد 

وشروط وبنود إضافية كما 

 االمتيازيرى صاحب 

 دوالر 30.000

ويستحق دفعها 

من تاريخ توقيع 

 هذه االتفاقية

 الشركة: املصدر
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 التوريد عقود  10-8-4

 خرين من خالل أوامر شراء.مكتوبة ويتم التعامل مع آموردين عن طريق اتفاقيات ( 6)عدد لدى الشركة تعامالت مع 

 يدقائمة بعقود التور  (63الجدول رقم )

 الغرض من العقد املورد #
تاريخ 

 االتفاقية
 مالحظات تاريخ االنتهاء املدة

1 
شركة التنمية 

 املحدودةالزراعية 
 - م31/12/2021 ميالدية سنة م10/01/2021 توريد دجاج مبرد لشركة

2 

شركة الشرق 

األوسط وشمال 

أفريقيا لصناعة 

 املرطبات

توريد مرطبات 

متعددة  ومشروبات

 لشركة ريدان

ه 24/06/1440

املوافق 

 م01/03/2019

مدة هذا العقد تبدأ من 

م وتنتهي 01/03/2019

عند تحقيق كمية التوريد 

املتفق عليها بالعقد 

 األساس ي

تلقائيا ما لم  يجدد

يخطر أحد الطرفين 

الطرف اآلخر 

برغبته بإنهاء العقد 

 30بمدة ال تقل عن 

 
ً
 يوما

- 

3 
مؤسسة عمر علي 

 بلشرف
 توريد أرز 

 ه11/06/1443

 املوافق

 م01/01/2021

 سنة ميالدية

 ه11/06/1443

 املوافق

 م31/12/2021

تتجدد تلقائيا 

إال في حالة رغبة 

أحد األطراف 

بعدم التجديد 

فيتم إشعار 

الطرف اآلخر 

بمدة ال تقل عن 

30  
ً
 يوما

4 

شركة عمر قاسم 

العيساني وشركاه 

 للتسويق املحدودة

 و

ريدان شركة 

 الغذائية

-- 

 ه11/06/1443

 املوافق

 م01/01/2021

دية تبدأ من تاريخ ميال  سنة

 م01/01/2021

 ه11/06/1443

 املوافق

 م31/12/2021

ال تجدد هذه 

االتفاقية تلقائيا 

اال بموافقة 

الطرفين 

 الكتابية

5 
شركة الهايل 

 العاملية للتجارة
 عقد توريد خضار

 ه11/06/1443

 املوافق

 م01/01/2021

 سنة ميالدية

 ه11/06/1443

 املوافق

 م31/12/2021

 

6 

مؤسسة محمد 

ربيعان املعبدى 

 للمواش ي

 بدون  بدون  م01/01/2018 عقد توريد مواش ي

عملية التوريد 

تتم بموجب 

 دفعات يومية

 الشركة: املصدر
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 شركة ريدان الغذائية

 القروض والتسهيالت  10-8-5

  تم و سعودي وقد ( ريال 35,094,011)الذي حصلت عليه الشركة جمالي التمويل إلدى الشركة اتفاقية تمويل )من نوع املرابحة( وقد بلغ

 :االتفاقية عنفيما يلي نبذة و  م.30/09/2020كما في  ل سعودي( ريا23,250,149مبلغ ) ( ريال واملتبقي11,843,862) مبلغ داسد

 القروض والتسهيالت :(64الجدول رقم )

 السداد مواعيد
املبالغ املسددة* 

 )ريال(

املبالغ املستخدمة* 

 )ريال(

الحد االئتماني 

 )ريال(

تاريخ انتهاء توفير 

 **التسهيالت
 الجهة املمولة

حسب جدول 

 األقساط
 م13/04/2023 - 18,919,311 -

شركة اوركس السعودية 

 أجير التمويليتلل

حسب جدول 

 األقساط
 م10/02/2024 - 16,174,700 4,256,500

شركة اوركس السعودية 

 أجير التمويليتلل

 الشركة: املصدر

 م30/09/2020*كما بتاريخ 

 اآلتي االتفاقية بموجبالجهة املمولة  لصالح الشركة قبل من املمنوحة والتشغيلية املالية التعهدات أهم وتشمل: 

 أو بأي مبلغ آخر. سند ألمر موقع حسب األصول بمبلغ يساوي قيمة دفعات اإليجار الدورية .1

 تقديم القوائم املالية املرحلية والسنوية. .2

املحافظة على نسبة الدين إلى حقوق املساهمين ونسبة التداول وحصة رأس املال طيلة مدة اإليجار بما يساوي كحد أدنى نفس  .3

 املستوى املذكور في أحدث القوائم املالية املقدمة.

 من تاريخ طلب الجهة املموله لذلك. 15ركزه املالي خالل توفير أي معلومات حول أنشطة الشركة وم .4
ً
 يوما

 ( ت28/10/2020بتاريخ )تي:مت إعادة جدولة التسهيالت وفق اآلم 

 .ريال شامل الفائدة والرسوم اإلدارية 27,515,007إجمالي املبلغ بعد إعادة الجدولة  .1

 سنوات. 5مدة التمويل  .2

 م05/10/2024وبعد إعادة الجدولة تنتهي في  م15/04/2023ي الدفعة األولى قبل إعادة الجدولة تنتهي ف .3

 .م15/10/2024 يف تنتهيم وبعد إعادة الجدولة 10/02/2024الدفعة الثانية قبل إعادة الجدولة تنتهي في  .4

 .سنوي السداد ربع  .5

 عقد تعيين مراجع حسابات 10-8-6

 التي للسنة املالية القوائم ملراجعة وذلكم 25/06/2020 بتاريخ قانونيون  محاسبون  وشركاه م ك م تيلي بيكر شركة مع اتفاقية الشركة أبرمت

 مارس 31وم 2020 سبتمبر 30وم 2020 يونيو 30 في ستنتهي التي أشهر لثالثة املوجزة املرحلية املالية القوائم وفحص 2020 ديسمبر 31 في ستنتهي

 م.2021

 عقود تقنية املعلومات  10-8-7

 م.05/11/2016برمجة واستضافة وتدريب مع شركة السعودية لالشغال االلكترونية )مايكروس( بتاريخ أبرمت الشركة اتفاقية خدمات 
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  عقود خدماتية  10-8-8

 عقود خدماتية :(65الجدول رقم )

 القيمة تاريخ االنتهاء املدة تاريخ العقد الغرض من العقد )الطرف الثاني( )الطرف االول( #

1 

شركة 

هنغرستيشن 

 املحدودة

شركة مطابخ و 

 مطاعم

 ريدان

تقديم خدمات في 

التسويق واستقبال 

طلبات الطعام عبر 

االنترنت من الطرف 

 األول 

ه 23/06/1439

املوافق 

 م11/03/2018

ستة 

 أشهر

ستة أشهر و يجدد 

تلقائيا اذا لم يخطر 

 أحد الطرفين االخر

 18على  ٪15نسبة 

 فرع في اململكة

2 

كريم شركة 

لتكنلوجيا 

 معلومات النقل

 

شركة مطابخ و 

 مطاعم

 ريدان

عرض معلومات و 

قائمة طعام 

الطرف الثاني على 

 منصة كريم

ه 22/06/1440

املوافق 

 م27/02/2019

غير 

 محدد

مدة غير محددة و 

عند رغبة أحد 

الطرفين باتنهاء 

التعاقد يرسل 

 7اشعار خطي قبل 

 أيام

 18على  ٪15نسبة 

 فرع في اململكة

3 
شركة آرام ميم 

 للخدمات التحارية

شركة ريدان 

 الغذائية

استخدام الشركة 

ملنصة التجارة 

اإللكترونية )تويو( 

التي تربط مطاعم 

الشركة 

باملستهلكين والتي 

تتيح لهم تقديم 

طلبات شراء 

وتوصيل السلع التي 

تنتجها مطاعم 

 الشركة

 ه08/11/1441

 املوافق

 م29/06/2020

غير 

 محدد

تظل االتفاقية 

سارية ونافذة ما دام 

 في 
ً
املطعم مدرجا

 التطبيق

عن كل طلب  15٪

 شراء أو توصيل

 املصدر: الشركة

 عقارات الشركة 10-9

 فيما يلي نبذة عن العقارات واملواقع التي تمتلكها الشركة، والتي تم االطالع على صكوك امللكية الخاصة بها:

 عقارات الشركة :(66الجدول رقم )

 مالحظات املالك املساحة املخطط.الرقم/األرض املوقع تاريخه الصك رقم #

1 320215027909 

 ه24/05/1436

 املوافق

 م15/03/2015

حي الجامعة 

 بجدة
 قطعة األرض رقم بدون 

متر  226.05

 5مربع و 

 سنتمتر مربع

مطابخ ومطاعم 

 ريدان
 

 حي بريمان بجدة ه04/05/1436 320220017743 2
بيت مقام على أرض زراعية 

 رقم بدون 
 متر مربع 7402

مطابخ و 

 مطاعم ريدان
 

3 410121034182 

 ه20/03/1436

 املوافق

 م11/01/2015

حي األندلس 

 بالرياض

من 105قطعة األرض رقم 

من املخطط رقم  8البلك رقم 

1628 

 متر مربع 750
مطابخ و 

 ريدانمطاعم 
 

4 520208027009 

 ه04/08/1440

 املوافق

 م09/04/2019

حي املنتزهات 

 بجدة

من  204قطعة األرض رقم 

 ب/238املخطط رقم 

 متر 1,987.5

 مربع

شركة ريدان 

 الغذائية
 عقار مرهون 

5 920216024027 

 ه26/08/1440

 املوافق

 م01/05/2019

حي الشرفية 

 بجدة
 متر مربع 619 بدون  قطعة األرض رقم

شركة ريدان 

 الغذائية
 عقار مرهون 

6 520215027908  
حي الجامعة 

 بجدة
  

شركة ريدان 

 الغذائية
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7 520227007163 

ه 16/08/1439

)املوافق 

 م(02/05/2018

 جدة –حي الصفا 
مكرر  286قطعة األرض رقم 

 9من املخطط رقم املسح رقم 

متر  145.7

 مربع

شركة ريدان 

 الغذائية
 مرهون عقار 

8 720227007164 

 ه16/08/1439

)املوافق 

 م(02/05/2018

 جدة –حي الصفا 
من  286قطعة األرض رقم 

 9رقم  املسحاملخطط رقم 

متر  482.7

 مربع

شركة ريدان 

 الغذائية
 مرهون عقار 

9 320227007165 

 ه16/08/1439

)املوافق 

 م(02/05/2018

 جدة –حي الصفا 
من  288قطعة األرض رقم 

 9رقم  املسحاملخطط رقم 
 متر مربع 625

شركة ريدان 

 الغذائية
 مرهون عقار 

10 620227007166 

 ه16/08/1439

)املوافق 

 م(02/05/2018

 جدة –حي الصفا 
مكرر  288قطعة األرض رقم 

 9من املخطط رقم املسح رقم 
 متر مربع 625

شركة ريدان 

 الغذائية
 مرهون عقار 

11 320227007167 

 ه16/08/1439

)املوافق 

 م(02/05/2018

 دةج -حي النزهة 
من  590قطعة األرض 

 ع/3/534املخطط رقم 
 متر مربع 750

شركة ريدان 

 الغذائية
 مرهون عقار 

 املصدر: الشركة

 .الشركة باسم مسجلة عقارات أي يوجد ال أعاله، العقارات باستثناء

 التقاض ي 10-10

  ليست التابعة وشركتها الشركة النشرة، هذه نشر بتاريخ كما
ً
 أو مجتمعة إدارية إجراءات أو تحكيم أو مطالبة أو قضائية دعوى  أي في طرفا

 .املالي وضعها أو الشركة أعمال على جوهريا تؤثر أن شأنها من إقامتها، املحتمل من أو قائمة منفردة

 العالمات التجارية 10-11

 ه11/03/1440 وتاريخ( 1439025523) الرقم تحت*( التجارية العالمات إدارة) التجارة وزارة لدى تسجيلها تم تجارية عالمة الشركة لدى

 على وشعارها اسمها وضع من الشركة ذلك وسيمكن ،(م31/03/2028 املوافق) ه05/11/1449 بتاريخ وتنتهي( م19/11/2018 املوافق)

  الالزمة القانونية الحماية ومنحها التجارية العالمة بتسجيل قامت كونها الشركة تشغلها التي املكاتب أو للمبنى الخارجية الواجهة
ً
 املنظ وفقا

  .التجارية العالمات

  الشركة لدى
ً
 العالمة حماية وتنتهي( م04/01/2016 املوافق) ه24/03/1437 وتاريخ( 1437006973) الرقم تحت مسجلة تجارية عالمة أيضا

 (.م16/09/2025 املوافق) ه24/03/1447 بتاريخ الشهادة هذه بموجب

 التالي الجدول  ويوضح. األوروبي واالتحاد وكندا قيةيفر واأل  العربية الدول  من عدد في( ريدان) التجارية عالمتها بتسجيل الشركة قامت كذلك

 .التسجيل ودولة بالشركة الخاصة التجارية العالمة تفاصيل

 .التجارية العالمات: (67الجدول رقم )

 م
 رقم الشهادة

تاريخ 

 التسجيل

الشركة 

 املالكة

تاريخ بداية 

 الحماية

تاريخ نهاية 

 الحماية

بلد 

 التسجيل
 العالمة التجارية الفئة

1 197814 

ه 13/11/1439

)املوافق 

م(26/07/2018  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه 04/03/1450

)املوافق 

م(26/07/2028  

 43 الكويت

 

2 283072 

ه 06/10/1439

)املوافق 

م(20/06/2018  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

ه 01/03/1439

)املوافق 

م(19/11/2017  

ه 20/06/1449

)املوافق 

م(19/11/2027  

االمارات 

العربية 

 املتحدة

43 
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3 183230 

 ه25/10/1428

)املوافق 

م(06/11/2007  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

م 10/09/2026

)املوافق 

م(27/02/2026  

 43 مصر

 

4 120968 

ه 24/02/1439

)املوافق 

م(13/11/2017  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه 14/06/1449

)املوافق 

م(13/11/2027  

 43 البحرين

 

5 28886 

ه 03/12/1427

)املوافق 

م(24/12/2006  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

ه 21/05/1437

)املوافق 

م(01/03/2016  

ه 12/09/1447

)املوافق 

م(01/03/2026  

 43 اليمن

 

6 120878  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه 02/03/1450

)املوافق 

م(24/07/2028  

 43 عمان

 

7 TN/E/2006/00405 

ه 23/03/1428

)املوافق 

م(11/04/2007  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه 07/09/1447

)املوافق 

م(24/02/2026  

 43 تونس

 

8 TN/E/2018/00390 

ه 29/03/1441

)املوافق 

م(26/11/2019  

 شركة

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه 23/02/1450

)املوافق 

م(16/07/2028  

 43 تونس

 

9 1439025523 

ه 11/03/1440

)املوافق 

م(19/11/2018  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه 05/11/1449

)املوافق 

م(31/03/2028  

اململكة 

العربية 

 السعودية

43 

 

10 108606 

ه 06/10/1441

)املوافق 

م(29/05/2020  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 43 الجزائر  

 

11 81375  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه 12/09/1451

)املوافق 

م(16/01/2030  

 42 العراق

 

12 34980 

ه 19/01/1427

)املوافق 

م(18/02/2006  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

ه 09/05/1437

)املوافق 

م(18/02/2016  

ه 01/09/1447

)املوافق 

م(18/02/2026  

جمهورية 

 السودان
43 

 

13 5707  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه 19/02/1451

)املوافق 

م(01/07/2029  

 –كيردستان 

 إربيل
42 

 

14 3201900463  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

  

منظمة 

امللكية 

الفكرية 

 األفريقية

43  
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15 1925663  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 43 كندا  

 

16 UK00003324846  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

  
اململكة 

 املتحدة
43 

 

17 304618053 

ه 18/11/1439

)املوافق 

م(31/07/2018  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه 08/03/1450

)املوافق 

م(30/07/2028  

 43 هونغ كونغ

 

18 501906  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

  43 باكستان  

19 700445 

ه 20/06/1440

)املوافق 

م(25/02/2019  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه 23/02/1450

)املوافق 

م(16/07/2028  

 43 روسيا

 

20 
2018/21955  

 
 

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

  
جنوب 

 افريقيا
43 

 

21 146371/88   

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

  

الواليات 

املتحدة 

 األميركية

43  

22 017931271 

ه 13/03/1440

)املوافق 

م(21/11/2018  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

ه 03/11/1439

)املوافق 

م(16/07/2018  

ه 23/02/1450

)املوافق 

م(16/07/2028  

مكتب 

االتحاد 

األوروبي 

للملكية 

 الفكرية

43 

 

23 34038 

ه 02/09/1440

)املوافق 

م(07/05/2019  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

ه 05/11/1439

)املوافق 

م(18/07/2018  

ه 23/01/1447

)املوافق 

م(18/07/2025  

الضفة 

 الغربية
43 

 

24 24184 

ه 22/06/1441

)املوافق 

م(16/02/2020  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

ه 03/11/1439

)املوافق 

م(16/07/2018  

ه 20/01/1447

)املوافق 

م(15/07/2025  

 43 قطاع غزة

 

25 124692 

ه16/09/1440  

 )املوافق

م(21/05/2019  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه09/03/1450  

 )املوافق

م(31/07/2028  

 43 قطر

 

26 196120 

ه18/11/1439  

 )املوافق

م(31/07/2018  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه09/03/1450  

 )املوافق

م(31/07/2028  

 43 املغرب

 

27 145687 

ه16/08/1440  

 )املوافق

م(21/04/2019  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

ه 06/02/1440

)املوافق 

م(15/10/2018  

ه25/05/1450  

 )املوافق

م(14/10/2028  

 43 سوريا
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28 
40201815018 

U 

ه18/11/1439  

 )املوافق

م(31/07/2018  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه09/03/1450  

 )املوافق

م(31/07/2028  

 43 سنغافورة

 

29 2018 67721  

ه25/05/1440  

 )املوافق

م(31/01/2019  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه27/02/1450  

 )املوافق

م(20/07/2028  

 43 تركيا

 

30 32409225 

ه 18/10/1440

)املوافق 

م(21/06/2019  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

ه 18/10/1440

)املوافق 

م(21/06/2019  

ه 09/02/1451

)املوافق 

م(21/06/2029  

 43 الصين

 

31 12208 

ه 22/08/1428

)املوافق 

م(04/09/2007  

مطابخ 

ومطاعم 

 ريدان

ه 22/08/1428

)املوافق 

م(04/09/2007  

ه 08/11/1435

)املوافق 

م(03/09/2014  

 7)مدة الحماية 

 سنوات(

السلطة 

الوطنية 

 الفلسطينية

43 

 

32 105542 

ه 01/02/1427

)املوافق 

م(01/03/2006  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

ه 01/02/1427

)املوافق 

م(01/03/2006  

ه 16/07/1442

)املوافق 

م(28/02/2021  

 15)مدة الحماية 

 سنة(

الجمهوية 

 اللبنانية
43 

"مطابخ ومطاعم ريدان" باللغة العربية 

 Raydan Cuisines and“وعبارة 

Restaurants” بالالتينية يفصل بينهما  

”R“الحرف الالتينية  مكتوب بشكل مميز.   

33 47566 

ه 08/10/1429

)املوافق 

(م08/10/2008  

مطابخ 

ومطاعم 

 ريدان

 

ه 04/07/1437

)املوافق 

م(11/04/2016  

مملكة 

 البحرين
43 

 

34 102003 

ه 18/01/1427

)املوافق 

م(17/02/2006  

مطابخ 

ومطاعم 

 ريدان

  
اململكة 

 املغربية
43 

 

35 EE060405 

ه 23/03/1428

)املوافق 

م(11/04/2007  

 

ه 25/01/1427

)املوافق 

م(24/02/2006  

 ه14/05/1437

)املوافق 

م( 23/02/2016

 10)مدة الحماية 

سنوات من تاريخ 

 اإليداع(

املعهد 

الوطني 

للمواصفات 

وامللكية 

 –الصناعية 

 تونس

 

 

36 10569 

ه 21/10/1429

)املوافق 

م(21/10/2008  

مطابخ 

ومطاعم 

 ريدان

ه 24/01/1427

)املوافق 

م(23/02/2006  

ه 12/04/1434

)املوافق 

م( 22/02/2013

 7الحماية )مدة 

 سنوات(

السلطة 

الوطنية 

الفلسطينية 

قطاع غزة –  

43 

 

37 38981 

ه 20/12/1427

)املوافق 

م(10/01/2007  

مطابخ 

ومطاعم 

 ريدان

ه 16/01/1427

)املوافق 

م(15/02/2006  

ه 05/05/1437

)املوافق 

م(14/02/2016  

سلطنة 

 عمان
43  
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38 TN/E/ 2018/390 

ه 29/03/1441

)املوافق 

م(26/11/2019  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

ه 03/11/1439

)املوافق 

16/07/2018)  

ه 22/02/1450

)املوافق 

م( 15/07/2028

 10)مدة الحماية 

سنوات من تاريخ 

 اإليداع(

املعهد 

الوطني 

للمواصفات 

وامللكية 

 –الصناعية 

 تونس

43 

 

39 700445 

ه 20/06/1440

)املوافق 

م(25/02/2019  

شركة 

مطاعم 

ومطابخ 

 ريدان

 

ه 23/02/1450

)املوافق 

م(16/07/2028  

  روسيا

 
 املصدر: الشركة

 الفكرية للملكية السعودية الهيئة الى التجارية العالمات تسجيل صالحية*انتقلت 

نشرة ر هذه التجدر اإلشارة الى وجود عدد من طلبات التسجيل للعالمة التجارية )ريدان( ما زالت تحت اإلجراء ولم يتم التسجيل النهائي كما بتاريخ نش

 وذلك في الدول التالية: ماليزيا، اندونيسيا، الهند، السودان، أثيوبيا، سنغافورة. 

كة أصول أخرى غير ملموسة وهي عبارة عن برامج ونظم إدارة وقد بلغت قيمتها الدفترية كما في باالضافة الى عالمتها التجارية لدى الشر  

 ( ريال.1,289,760م مبلغ )31/12/2019

 لدى هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات. www.raydan.com.saالشركة ملتزمة بتسجيل موقعها اإللكتروني 

 

 التأمين 10-12

 من وثائق التأمين لدرء بعض املخاطر وحفظ أصولها وممتلكاتها وتشمل مايلي:  عددالشركة  لدى

 رخص لها للعمل في اململكةم شركة وهي التعاوني للتأمينالعربية  بوبا شركة مبرمة مع سرهمأو تأمين صحي ملوظفيها  وثيقةالشركة  لدى. 

غطي هذه الوثيقة الرعاية  .م10/01/2022وتنتهي في تاريخ م 11/01/2021تبدأ من تاريخ واحدةميالدية سنة  مدة وثيقة التأمين
ُ
ت

  الصحية من خالل شبكة مقدمي الخدمة املعينين من ِقبل الشركة وبشرط أن تكون الحالة مشمولة بالتغطية التأمينية.

 وهي شركة مرخص لها  التعاونيمارين  طوكيو اإلنماء شركة مع مبرمة تملكها التي للمركبات شاملالشركة وثيقة تأمين  لدىيوجد  كما

حتى  م12/02/2021وتمتد التغطية من تاريخ   P/10112/31/13101/2020/0057رقم وذلك بموجب الوثيقة  اململكةللعمل في 

 ( ريال.10,000,000( مركبة وتمتد حدود املسؤولية حتى )104، وتغطي عدد )م11/02/2022

   وذلك  اململكةمة من شركة اإلنماء طوكيو مارين وهي شركة مرخص لها للعمل في لدى الشركة وثيقة تأمين ضد جميع املخاطر مبر

. م08/08/2021 تاريخ وحتىم 09/08/2020 تاريخومدتها سنة واحدة تبدأ ب P/101/12106/2019/00033/R1بموجب الوثيقة رقم 

 .اإليجار خسارة أو العمل عن التوقف املخازن، والتجهيزات، األثاث واآلالت، املصانع املباني، تخص التي املخاطر جميع الوثيقة تغطي

 وذلك بموجب  اململكةالشركة وثيقة تأمين ضمان األمانة مبرمة مع شركة اإلنماء طوكيو مارين وهي شركة مرخص لها للعمل في  لدى

 عدد بلغ أوقدم. 08/08/2021 تاريخ حتىم 09/08/2020 تاريخ من سارية وهي ،P/101/14102/2019/00015/R1الوثيقة رقم 

 التغطية وتشمل. موظف كل عن أقص ى بحد ريال( 1,000,000) مليون  الى املسؤولية حدود وتمتد موظف،( 50) عليهم املؤمن املوظفين

)الصكوك  الكمبياالت السندات، املالية، األوراق الشيكات، التعديالت، أو التزوير أو األمانة خيانة أو االحتيال عن الناجمة الخسارة

 في الشركة مباني خارج أو داخل املال من معين مبلغ لدفع أمر أو تعّهد تحمل التي الخطية املستندات من غيرها أو( للتداول  القابلة

 .السعودية العربية اململكة

 لصالح الشركة  وهي شركة مرخص لها للعمل في اململكة مارين طوكيو اإلنماء شركة مع مبرمة العامة املسؤولية تأمين وثيقة الشركة لدى

م. تبلغ قيمة 08/08/2021م حتى تاريخ 09/08/2020مدتها سنة تبدأ من تاريخ  ،P/101/14201/2019/00047/R1تحت الرقم 

مل التغطية ( ريال. وتش1,000,000ريال )مائة وخمسون ريال( ويبلغ حد املسؤولية ألي واقعة مليون ) 150,000,000.00العقد 

ة املسؤولية القانونية للشركة الناشئة عن تجارتها في اثنين وعشرين موقع محددة في الوثيقة )فروع الشركة املشمولة بالتغطية( والناجم

 .ثالث شخص بممتلكات الالحق الضرر  أو والخسارة ثالث لشخصالجسدية الشخصية  اإلصاباتعن املخاطر التالية: 
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 الرقم  وتحمل وهي شركة مرخص لها للعمل في اململكة مارين طوكيو اإلنماءشركة  مبرمةالنقد  تأمين وثيقة الشركة لدى

P/101/14101/2019/00019/R1، هذه التغطية الخسائر  تشملم. 08/08/2021م حتى 09/08/2020سارية من تاريخ  وهي

 :فيالنقدية الواقعة 

 بجدول مرفق(  ةفرع للشركة محدد 24: أماكن آمنة )األولى الحالة

قة  املصرف الى أماكن العمل منعبور )بين أماكن العمل،  أماكن: الثانية الحالة
ّ
  شاط الشركة(.بنوأماكن العبور األخرى املتعل

 وثالثون  وواحد وأربعمائةألف  وستون  وتسعةمليون وأربعمائة ب التغطية للحالة الواحدة حدالوثيقة  حّددت

في  (1,262,781.00مليون ومئتان واثنان وستون ألف وسبعمائة وواحد وثمانون )بـ  ،األولى الحالة في ( ريال1,469,431.00)

 الحالة الثانية.

 

افقة منذ تغيرت التي الجوهرية املعلومات 10-13  أسهم إصدار  نشرة آخر  على الهيئة مو

 بتاريخ صدرت والتي( املوازية السوق  في أسهم طرح) أسهم إصدار نشرة آخر على الهيئة موافقة منذ تغيرت التي املعلومات ألبرز  ملخص يلي فيما

 (:م30/01/2017 املوافق) ه02/05/1438

 العامة الجمعية موافقة بموجب( الغذائية ريدان شركة) الى( ريدان ومطاعم مطابخ شركة) من الشركة اسم تغيير: الشركة اسم 

 (.م18/06/2019 املوافق) ه15/10/1440 بتاريخ( العادية غير) للمساهمين

 الرئيسية السوق  الى نمو املوازية السوق  من االنتقال على اإلدارة مجلس موافقة: الرئيسية السوق  إلى نمو سوق  من الترقية 

 (.م08/10/2019املوافق) ه09/02/1441بتاريخ

 أسهم نم أكثر أو ٪5 يملك واحد رئيس ي مساهم الشركة لدى القسم، هذا من( 9-1) الفرعية الفقرة في جاء ما وفق: املساهمين كبار 

 أسهم إجمالي من( ٪13,33) نسبة تمثل سهم( 3,000,000) عدد يملك الذي السلمي احمد هللا عوض منصور  /السيد) وهو الشركة

 ( الطرح قبل الشركة
ً
 صدرت والتي( املوازية السوق  في أسهم طرح) أسهم إصدار نشرة آخر وفق أربعة كان املساهمين كبار عدد أن علما

 (.م30/01/2017 املوافق) ه02/05/1438 بتاريخ

 بتاريخ( العادية غير) العامة الجمعية موافقة على بناء: محدودة مسؤولية ذات سعودية شركة في سيطرة حصة على االستحواذ 

 املحدودة والحفالت للحلويات املتميزة الجونة شركة حصص من جزء على االستحواذ تم( م29/10/2019 املوافق) ه01/03/1441

 ستة تحويل تم وقد(. السلمي هللا عوض ونصار السلمي هللا عوض مشعل) الشركة في املؤسسين املساهمين من اثنين قبل من واململوكة

 كحد ٪30 نسبة على الحصول  مقابل من كجزء( يدانر  شركة فروع إحدى وهي) للحلويات العاملية للروشة اململوكة الفروع من فروع( 6)

  .املحدودة والحفالت للحلويات املتميزة الجونة شركة من أدنى

 النوارية فرع – الشوقية فرع) املكرمة مكة وفي( املاجد فرع) جدة ومدينة املنورة واملدينة أبحر مدينة في للشركة فروع تأسيس تم: الفروع 

 بحي االهدل سوق  في الشركة فرع اغالق تم. م 2019و 2018و 2017 األعوام خالل وذلك القنفذة محافظة وفي( عمل جبل فرع –

 واملحالت املنطقة واخالء بإزالة قض ى والذي العزيزية للعين العزيز عبد امللك وقف عن صادر قرار على بناء وذلك جدة بمدينة الوزيرية

 .الشركة مبيعات إجمالي من( ٪4.97) يشكل الفرع ان علما. التجارية

 املالي للتقرير الدولية املحاسبية املعايير وفق لتصبح اإلعداد طريقة تعديل تم: املالية القوائم (IFRS). مالاستك عن الشركة أعلنت وقد 

 .م30/04/2018 بتاريخ التحول  خطة مراحل كل

 الشركة بحوكمة صلة ذات الحوكمة داخلية وسياسات لوائح اقرار: الحوكمة  
ً
 .املدرجة الشركات حوكمة الئحة احكام مع تماشيا

 واللجنة والترشيحات املكافآت ولجنة املراجعة كلجنة اإلدارة مجلس عن املنبثقة اللجان من عدد تشكيل: اإلدارة مجلس لجان 

 .الشركات حوكمة ولجنة التنفيذية

 ارجخو  داخل والشركات املؤسسات من عدد مع( الفرنشايز) التجاري  االمتياز عقود من عدد الشركة وقعت: التجاري  االمتياز عقود 

 .ريدان لعالمة امتياز كأصحاب اململكة
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 القانونية باملعلومات يتعلق فيما اإلدارة مجلس أعضاء إقرارات 10-14

  :يلي بما اإلدارة مجلس أعضاء يقر النشرة، هذه في إليها املشار األخرى  اإلقرارات إلى إضافة 

 .السعودية العربية اململكة في العالقة ذات واللوائح األنظمة يخالف ال اإلصدار أن (أ

  الشركة تكون  التي االتفاقيات أو العقود من بأٍيّ  اإلصدار يخّل  ال  (ب
ً
  .فيها طرفا

  .اإلصدار نشرة في التابعة وشركاتها بالشركة املتعلقة الجوهرية القانونية املعلومات جميع عن اإلفصاح تم أنه  (ج

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألّي  خاضعة ليست التابعة وشركتها الشركة أن (د
ً
 الشركة أعمال في جوهريا

 ) املالي وضعهم في أو التابعة وشركاتها
ً
 هذه من" القانونية املعلومات( "10) القسم من "التقاض ي( "10-10) الفرعي القسم راجع فضال

  .النشرة(

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألّي  خاضعين ليسوا الشركة إدارة مجلس أعضاء أن  (ه
ً
 الشركة أعمال في جوهريا

 ) املالي وضعهم في أو التابعة وشركاتها
ً
 هذه من" القانونية املعلومات( "10) القسم من "التقاض ي( "10-10) الفرعي القسم راجع فضال

 .النشرة(
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 االكتتابالتعهد بتغطية  11
 ألف وخمسون  ومئتان مليون  عشر أحدالكم للخدمات املالية( اتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب )شركة ف

 ألف وخمسمائة مليون  عشر واثنا مائة إجمالية( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة 10عادي، بسعر عشرة ) سهم( 11,250,000)

 حقوق األولوية املطروحة لالكتتاب )"اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب"(. ( من أسهم٪50سعودي، تمثل ) ريال( 112,500,000)

 متعهد التغطية 11-1

 املالية للخدمات فالكم شركة

 العليا شارع – الورود حي – الرياض

 11421 الرياض 884 ب.ص

 السعودية العربية اململكة

 +966 8004298888: هاتف

 +966 11 2054827: فاكس

 Info@falcom.com.sa: اإللكتروني البريد

 www.falcom.com.sa: اإللكتروني املوقع

 

 

 ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب 11-2

 لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه
ً
 :طبقا

خصص  (1
ُ
صدر وت

ُ
ملتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية املتعهد تتعهد الشركة ملتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف ت

 .بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل املساهمين املستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب

تعهد بتغطيتها  (2
ُ
في هذا االكتتاب، والتي لم يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم امل

 .يتم االكتتاب بها من قبل املساهمين املستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب

 يتقاض ى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب. (3
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 اإلعفاءات 12
 السوق املالية فيما يتعلق بالطرح.يئة هفاء إلى علم تقم الشركة بتقديم أي طلب إ
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 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 13
 وتم الجديدة األسهم إلدراج( تداول ) السعودية املالية السوق  شركة وإلى الجديدة األسهم وطرح لتسجيل املالية السوق  لهيئة بطلب الشركة تقدمت

 .اإلدراج وقواعد املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد بموجب املتطلبات بكافة الوفاء

 االكتتاب قبل تامة بعناية االكتتاب وتعليمات شروط قراءة العروض ومقدمي املكتسبة الحقوق  وحملة املستحقين املساهمين جميع على يجب 

 نموذج وتسليم توقيع أو االكتتاب طلب تقديم يعتبر حيث. املتبقي الطرح نموذج تعبئة أو الوسيط خالل من االكتتاب طلب تقديم أو اإللكتروني

 .املذكورة واألحكام بالشروط وقبول  موافقة بمثابة املتبقي الطرح

 الطرح 13-1

( 112,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر واثنا مائة تبلغ بقيمة أولوية حقوق  أسهم إصدار طريق عن الشركة مال رأس في زيادة الطرح يعتبر

 سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية بقيمة عادي، سهم( 11,250,000) ألف وخمسون  ومئتان مليون  عشر أحد إلى مقسمة سعودي، ريال

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة بقيمة طرح وسعر الواحد للسهم

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة( 13-2

املساهمين املقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق املحفظة يتعين على 

وفرها االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى ي

 أن يتم خاللها تقديم طلبات اكتتاب أليّ الوسيط 
ً
ة وأمين حفظ األسهم في اململكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا

 .أسهم متبقية من قبل املؤسسات االستثمارية فقط

 :باملشاركة في االكتتاب فإن املكتتب يقر بما يلي

  األسهم املوضحة في طلب االكتتاباملوافقة على اكتتابه في الشركة بعدد. 

 أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها. 

 املوافقة على النظام األساس ي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 

  الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط، وللشركة

 .االكتتاب

 قبوله األسهم املخصصة بموجب طلب االكتتاب، وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار هذه. 

 .ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط 

 االكتتاب طلب 13-3

 عن باالكتتاب يقوم أن فيها االكتتاب له يحق التي األولوية حقوق  أسهم جميع في واالكتتاب حقه كامل بممارسة يرغب الذي املستحق الشخص على

 وأمين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أي خالل من أو والشراء البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  منصات في االستثمارية املحفظة طريق

 .األسهم حفظ

 املكتتب على يتعين الذي االكتتاب مبلغ أما. يملكها التي األولوية حقوق  عدد بحسب فيها االكتتاب املستحق للشخص يحق التي األسهم عدد يحسب

 .سعودية رياالت عشرة( 10) في االكتتاب فترة نهاية قبل يملكها التي القائمة األولوية حقوق  عدد بضرب فيحسب دفعه
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 وفترة الطرح املتبقيمرحلة التداول واالكتتاب  13-4

وم يتعين على املساهمين املستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ ي

 (.م2021**/**/)املوافق  ه1442/**/**م( وتنتهي يوم 2021**/**/)املوافق  ه1442**/**/

م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن 2021**/**/)املوافق  ه1442/**/**ادية املنعقدة بتاريخ وافقت الجمعية العامة غير الع

 عادي سهم( 11,250,000) ألف وخمسين ومائتي مليون  عشرة أحدىطريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم 

( رياالت سعودية للسهم 10( من رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ عشرة )٪50تمثل نسبة )لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي 

 ألف وخمسمائة مليون  عشر واثني مائة( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة طرح إجمالية تبلغ 10الواحد، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )

سهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية. وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق سعودي، وسيتم إصدار األ  ريال( 112,500,000)

بتاريخ  األولوية املطروحة للمساهمين املقيدين في سجل املساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية

قين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق األولوية، بمن فيهم املساهمين م(، وللمستح2021**/**/)املوافق  ه1442/**/**

 
ً
 .املقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال

تطرح األسهم املتبقية )الناتجة عن عدم وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص املستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف 

 .ممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص املستحقين( على املؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح املتبقي

ق حة )تداول(. وتعتبر هذه الحقوق سيكون بإمكان املساهمين املقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في املحافظ عبر السوق املالية السعودي

عطي ملال. ويمكتسب لجميع املساهمين املقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس ا

ولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األ 

 .في محافظ املساهمين املقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار املساهمين املقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم

 :وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي

 (.م2021**/**/)املوافق  ه1442/**/**نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم  تاريخ األحقية: (1

م( على أن تنتهي فترة التداول 2021**/**/)املوافق  ه1442/**/**تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم  مرحلة التداول واالكتتاب: (2

 (.م2021**/**/)املوافق  ه1442/**/**تمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم م(، وتس2021**/**/)املوافق  ه1442/**/**في يوم 

 من يوم **  فترة الطرح املتبقي: (3
ً
م( وتستمر حتى الساعة الخامسة 2021**/**/)املوافق  ه1442/**/**تبدأ في الساعة العاشرة صباحا

خالل هذه الفترة طرح األسهم املتبقية على عدد من  م(. وسيتم2021**/**/)املوافق  ه1442**/**/مساًء من اليوم التالي يوم ** 

املستثمرين ذوي الطابع املؤسس ي )ويشار إليهم ب"املؤسسات االستثمارية"( على أن تقوم تلك املؤسسات االستثمارية بتقديم عروض 

األقل فاألقل )شرط أن ال يقل شراء األسهم املتبقية. وسيتم تخصيص األسهم املتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم 

عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور 

ترة هذه الف األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل. وسوف يكون سعر االكتتاب في األسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في

بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير املكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية 

 .الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق 

دد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على ع التخصيص النهائي لألسهم: (4

بالنسبة ملستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها لألسهم املتبقية التي لم يكتتب بها وطرحها على املؤسسات 

اقي متحصالت بيع األسهم االستثمارية خالل فترة الطرح املتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم املتبقية للشركة، وتوزع ب

على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في  (بما يتعدى سعر الطرح)املتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أّي رسوم أو استقطاعات 

 (.م2021**/**/)املوافق  ه1442**/**/موعد أقصاه يوم 

ظام )تداول( عند استكمال كافة اإلجراءات املتعلقة سيبدأ تداول األسهم املطروحة لالكتتاب في ن تداول األسهم الجديدة في السوق: (5

 .بتسجيل األسهم املطروحة وتخصيصها

 لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق املالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى شركة السوق املالية السعودية

 .)تداول( لقبول إدراجها
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 التخصيص ورد الفائض 13-5

 .الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيهستقوم 

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص املستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة ملستحقي 

، ي لم يكتتب بها وطرحها على املؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح املتبقيكسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها لألسهم املتبقية الت

ى وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم املتبقية وكسور األسهم )إن وجدت( )بما يتعد

 أن املستثمر الذي لم يكتتب 2021**/**/)املوافق  ه1442**/**/يوم سعر الطرح( على مستحقيها كل  بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 
ً
م(. علما

بعد أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح. وفي حال تبقي أسهم 

 .الجديدة املتبقية وستخصص له ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها 

حصول على أية معلومات في حسابات املكتتبين. ويجب على األشخاص املستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله لل

 (.م2021**/**/)املوافق  ه1442**/**/إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم 

سيتم رد الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح( )إن وجد(، ومبلغ التعويض )إن وجد( لألشخاص املستحقين الذين لم 

 في األسهم الجديدة وملستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم 
ً
 أو جزئيا

ً
 ه1442**/**/يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا

 (.م2021**/**/وافق )امل

 نشرة اإلصدار التكميلية 13-6

علمت يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، إذا 

 :الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأٍي من اآلتي

 ود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرةوج. 

 ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 

 ح.ترة الطر ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء ف

 تعليق أو إلغاء الطرح 13-7

 بتعليق أو إلغاء الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق املالي
ً
ئحه ة أو لوالهيئة السوق املالية في أي وقت أن تصدر قرارا

 .التنفيذية أو قواعد السوق. كما أنه سيتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح

 يوضح الشكل التالي آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية املتداولة:
 : آلية تداول واكتتاب حقوق األولية املتداولة.(2) رقم الشكل

 املصدر: تداول 
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 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة 13-8

 ماهي حقوق األولوية؟

حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة املطروحة عند اعتماد زيادة رأس املال، وهو حق مكتسب لجميع هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي 

اع كز اإليداملساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مر 

 .ي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرحبنهاية ثاني يوم تداول يل

 ملن تمنح حقوق األولوية؟

 .لجميع حملة األسهم املقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

 يتم إيداع حقوق األولوية؟متى 

 مالية فيبعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس املال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق 

الجمعية العامة غير العادية، وستظهر املحافظ الخاصة باملساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد 

 .الكتتاباألسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول وا

 كيف يتم إشعار املستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في املحفظة؟

عالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( املقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق املالية ورسائل نصية يتم اإلشعار عن طريق اإل 

 .قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة

 كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟

مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية  يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس املال بحسب سجل

 .العامة غير العادية

 ما هو معامل األحقية؟

ول يوم تدا هو املعامل الذي يمكن للمساهمين املقيدين من خالله معرفة عدد حقوق األولوية املستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني

عقاد الجمعية العامة غير العادية، ويحسب هذا املعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة، وعليه فإن معامل بعد ان

 لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ) انمملوك  انسهم( 2)حق لكل ( 1)األحقية هو 
ً
( سهم في تاريخ 1,000للمساهم املقيد في تاريخ األحقية، ووفقا

 .( حق مقابل ما يملكه من أسهم500) حقية فسيخصص لهاأل 

 هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

 نعم، حيث سيتم إضافة الحق املكتسب إلى محافظ املستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه

 .الحقوق 

 الحق عند بداية تداوله؟ما هي قيمة 

فعلى سبيل  (،قيمة الحق اإلرشادية)سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح 

( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون 10( ريال سعودي، وسعر الطرح )15املثال، إذا كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق )

 .( رياالت سعودية5)

 من هو املساهم املقيد؟

 .لجمعية العامة غير العاديةهو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد ا

 هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

 .نعم، يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول 
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حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة هل من املمكن أن يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق 

 رأس املال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

 .نعم، يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل

 كيف تتم عملية االكتتاب؟

 إلى إمكانيتم تقديم طلبات االكتت
ً
ية اب عن طريق املحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

 .االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم

 هل يمكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق اململوكة له؟

 . يمكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق اململوكة لهال

 في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

 في سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 لكل أن اعتبار على حق( 500) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن ،(ب) محفظة في سهم( 200)و( أ) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

 ب(.) محفظة في حق( 100)و( أ) محفظة في حق( 400) إيداع فسيتم عليه. حق( 0.5) سهم

 لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟هل يحق 

لة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات املستل ،نعم م  مة يحق لح 

 .أو شركة مركز إيداع األوراق املالية )"إيداع"(، وإحضار الوثائق الالزمة

 تداولها مرة أخرى؟هل يحق ملن 
 
 إضافية

 
 اشترى حقوقا

 .نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط

 هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

 .نعم، بإمكان املستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء املتبقي

 راها خالل فترة تداول الحقوق؟متى يستطيع املساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشت

 .بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب

 هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ملالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال  ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى

ي ح املتبقعدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع املستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية، أو الربح في حال بيع األسهم في فترة الطر 

 .بسعر أعلى من سعر الطرح

 لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟ماذا يحدث 

طرح األسهم الجديدة املتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم 
ُ
احتساب في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، ت

 أن املستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقيقيمة التعويض )إن وجد( ملالك الحق
ً
 وق بعد خصم سعر االكتتاب. علما

 .بسعر الطرح

 من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

قيد في سجل مس
ُ
اهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة يحق للمساهم امل

 .غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

 ؟متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

 .يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية
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س مال لو قام مستثمر بشراء األوراق املالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية املترتبة على زيادة رأ

 املصدر؟

املستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد نعم، حيث انه سيتم قيد 

مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم املقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم  (،الجمعية العامة غير العادية

يخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس تداول يلي تار 

 .املال

 إذا كان لدى املستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

كها املستثمر، بحسب نسبة امللكية املوجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع سيتم توزيع نصيب املستثمر على املحافظ التي يمل

 أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى املحفظة التي يملك فيها املستثمر أكبر كمية من الحقوق 
ً
 صحيحا

ً
 .تلك الكسور، وإذا أكملت رقما

 ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

ر الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكو يبدأ تداول واكتتاب 

 .في هذه النشرة وإعالنات الشركة

 هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

 .ال، ال يمكن ذلك

 املقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟هل يستطيع عامة املستثمرين من غير املساهمين 

 .نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول 

 

 :مساعدة إضافية

وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور  (Info@raydan.com.sa) في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني

تقديم املعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم املشورة بشأن األسس املوضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم الشركة فقط 

 .املشورة املالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية

 راجع القسم )
ً
وبقية « لومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطهاملع( »13وملزيد من املعلومات عن شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب، فضال

 .املعلومات الواردة من هذه النشرة

افقات التي ستطرح األسهم بموجبها 13-9  القرارات واملو

بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم  (م07/09/2020 املوافق) ه19/01/1442 بتاريخأوص ى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد 

سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية  ريال( 112,500,000) ألف وخمسمائة مليون  عشر واثنا مائة بقيمةأولوية حقوق 

 .الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية

م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم 2021**/ه )املوافق **/1442وفي تاريخ **/**/

( 10عادي جديد بسعر طرح يبلغ عشرة ) سهم( 11,250,000) ألف وخمسين ومائتي مليون  عشرة أحدىحقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح 

 مليون  وعشرون وخمسة مئتان( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من 10عشرة )، وبقيمة اسمية قدرها رياالت سعودية للسهم الواحد

 اثنيسعودي، وزيادة عدد األسهم من  ريال( 337,500,000) ألف وخمسمائة مليون  وثالثون  وسبعة ثالثمائةسعودي، إلى  ريال( 225,000,000)

 .عادي سهم( 33,750,000) ألف وخمسون  وسبعمائة مليون  وثالثون  ثالثةعادي إلى  سهم( 22,500,000) ألف وخمسمائة مليون  وعشرون

م(، كما تمت 11/01/2021ه )املوافق 27/05/1442وافقت شركة السوق املالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ 

فق ه )املوا20/09/1442املوافقة على نشر نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم 

 (.م02/05/2021
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 بنود متفرقة 13-10

  افها وخلفائهم واملتنازل منهم لصالحهم سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة أطر

 في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن 
ً
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا

هذه النشرة دون الحصول  الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف املشار إليهم في

 .على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر

 لها. وقد يتم ت 
ً
وزيع تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود املترتبة عليها ألنظمة اململكة وتفسر طبقا

بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعارض 

 .اإلصدار

 

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أسهم معينة 13-11

 .ال يوجد أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أي أسهم
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال 14
 افتتاحية في سعودي ريال)**(  إلى يصل أن املتوقع ومن سعودي ريال)**(  هو العادية غير العامة الجمعية يوم في الشركة لسهم اإلغالق سعر إن

 مركز لدى الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة من أيٍ  اكتتاب عدم حال وفي ،(٪)** بنسبة انخفاض يمثل التغيير وهذا يليه الذي اليوم

 .الشركة في ملكيتهم نسبة انخفاض إلى سيؤدي ذلك فإن العادية، غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع

 :كالتالي املال رأس لزيادة نتيجة السهم سعر  احتساب طريقة

 
 
 العادية غير  العامة الجمعية يوم في اإلغالق عند للشركة السوقية القيمة احتساب: أوال

 للشركة السوقية القيمة=  العادية غير العامة الجمعية يوم في الشركة لسهم اإلغالق سعر x العادية غير العامة الجمعية يوم نهاية في األسهم عدد

 .العادية غير العامة الجمعية يوم في اإلغالق عند

 
 
 العادية غير  العمومية الجمعية يوم يلي الذي اليوم افتتاحية في السهم سعر  احتساب: ثانيا

 العامة الجمعية يوم نهاية في األسهم عدد( / )املطروحة األسهم قيمة+  العادية غير العامة الجمعية يوم في اإلغالق عند للشركة السوقية القيمة(

 .العادية غير العامة الجمعية يوم يلي الذي اليوم افتتاحية في املتوقع السهم سعر( = لالكتتاب املطروحة األسهم عدد+  العادية غير
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب 15

 االكتتاب وتعهدات طلب حول  نبذة 15-1

 على الجديدة باألسهم االكتتاب وسيتم. للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أّي  خالل من أو التداول  منصات باستخدام االكتتاب ُيمكن

  واحدة مرحلة
ً
 :يلي ملا وفقا

 .الجديدة األسهم في االكتتاب الجدد واملستثمرين املقيدين املساهمين لجميع الفترة هذه في سيتاح (1

  شرائه حال وفي االكتتاب، فترة خالل أسهمه بعدد مباشرة االكتتاب املقيد للمساهم سيتاح (2
ً
 انتهاء بعد بها االكتتاب له فيستاح جديدة حقوقا

 (.عمل يومي) تسويتها فترة

 (.عمل يومي) مباشرة الحقوق  شراء عملية تسوية بعد الجديدة األسهم في االكتتاب الجدد للمستثمرين سيتاح (3

  االكتتاب سيتاح (4
ً
 والشراء البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  وتطبيقات منصات في االستثمارية املحفظة طريق عن إلكترونيا

 .الوسيط لدى املتوفرة األخرى  والوسائل القنوات في االكتتاب إلى باإلضافة

 :بالتالي الجديدة األسهم في املكتتب ويقر. الطرح بسعر وذلك جديد، واحد بسهم االكتتاب أحقية لحامله األولوية حقوق  من حق كل يعطي

 هذه اإلصدار نشرة في الواردة االكتتاب وتعليمات شروط كافة قبوله. 

 مضمونها وفهم بعناية ودرسها محتوياتها كافة وعلى هذه اإلصدار نشرة على اطلع قد بأنه. 

 للشركة األساس ي للنظام قبوله. 

 تنفيذه بعد االكتتاب طلب تعديل أو إلغاء بعدم التعهد. 

 

 التخصيص عمليات 15-2

 ملستحقي بالنسبة أما. وصحيح مكتمل بشكل مارسوها التي الحقوق  عدد على بناءً  املستحقين األشخاص على األولوية حقوق  أسهم تخصيص يتم

 املتبقي، الطرح فترة خالل االستثمارية املؤسسات على وطرحها بها يكتتب لم التي املتبقية لألسهم وإضافتها األسهم كسور  جمع فسيتم األسهم، كسور 

( الطرح سعر يتعدى بما) األسهم وكسور  املتبقية األسهم بيع متحصالت باقي وتوزع للشركة، املتبقية األسهم طرح سعر إجمالي تسديد يتم وسوف

 فيها ُمكتتب غير ذلك بعد أسهم تبقي حال وفي( م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم أقصاه موعد في يستحقه ما بحسب كل مستحقيها على

 .له وستخصص املتبقية الجديدة األسهم تلك بشراء التغطية متعهد فسيقوم

 نتائج عن اإلعالن يتم وسوف. إضافية معلومات أية على للحصول  خالله من االكتتاب تم الذي بالوسيط االتصال املستحقين األشخاص على ويجب

 (.م2021**/**/ املوافق) ه1442**/**/ يوم أقصاه موعد في التخصيص

 

 (تداول ) السعودية املالية السوق  15-3

. م1990 عام اململكة في اإللكتروني األسهم تداول  وبدأ اإللكتروني، املالية األوراق معلومات لنظام بديل كنظام م2001 عام في تداول  نظام تأسيس تم

 ومي من األسبوع أيام من عمل يوم كل التداول  ويتم. بتسويتها وانتهاءً  الصفقة تنفيذ من ابتداءً  متكامل إلكتروني نظام خالل من التداول  عملية تتم

  10 الساعة من واحدة فترة على الخميس يوم حتى األحد
ً
، 3 الساعة وحتى صباحا

ً
 فيسمح األوقات هذه خارج أما. األوامر تنفيذ خاللها ويتم عصرا

  9:30 الساعة من وإلغائها وتعديلها األوامر بإدخال
ً
  10 الساعة وحتى صباحا

ً
 .صباحا

  األوامر أولوية وتحديد استقبال ويتم لألوامر، آلية مطابقة خالل من الصفقات تنفيذ ويتم
ً
  السوق  أوامر تنفذ عام وبشكل. للسعر وفقا

ً
 وهي أوال

  تنفيذها يتم فإنه السعر بنفس أوامر عدة إدخال حال وفي السعر، محددة األوامر وتليها األسعار، أفضل على املشتملة األوامر
ً
 .لاإلدخا لتوقيت وفقا

 بشكل السوق  بيانات توفير ويتم اإلنترنت، على تداول  موقع أبرزها مختلفة قنوات خالل من املعلومات من شامل نطاق بتوزيع تداول  نظام يقوم

  الصفقات تسوية وتتم". رويترز" مثل املعروفين املعلومات ملزودي فوري
ً
 (.T+2) حسب عمل يومي خالل آليا
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 إصدار أسهم حقوق أولويةنشرة 

 شركة ريدان الغذائية

 مراقبة مسؤولية تداول  نظام ويتولى". تداول " نظام عبر للمستثمرين بالنسبة املهمة واملعلومات القرارات جميع عن اإلفصاح الشركة على وينبغي

 .السوق  عمليات وكفاءة التداول  عدالة ضمان بهدف السوق،

 

 السعودي األسهم سوق  في الشركة أسهم تداول  15-4

 املوافقة وتمت إلدراجها( تداول ) املالية السوق  لدى وطلب السعودية األسهم سوق  في األولوية حقوق  أسهم وطرح لتسجيل الهيئة لدى طلب تقديم تم

 .كافة باملتطلبات الوفاء وتم هذه اإلصدار نشرة على

 ألسهم النهائي التخصيص عملية من االنتهاء بعد السعودية األسهم سوق  في األولوية حقوق  أسهم في التداول  وبدء التسجيل اعتماد املتوقع ومن 

 بموافقة تغييرها ويمكن مبدئية النشرة هذه في املذكورة التواريخ وتعتبر. اإللكتروني تداول  موقع في حينه في ذلك عن يعلن وسوف األولوية، حقوق 

 .املالية السوق  هيئة

 يف التداول  يمكن ال أنه إال ،(تداول ) املالية السوق  في أسهمها مدرجة الشركة وأن السعودية األسهم سوق  في مسجلة القائمة األسهم أن من وبالرغم 

  ويحظر. املكتتبين محافظ في وإيداعها لألسهم النهائي التخصيص اعتماد بعد إال الجديدة األسهم
ً
  حظرا

ً
 اداعتم قبل الجديدة األسهم في التداول  تاما

 .التخصيص عملية

 الشركة تتحمل ولن عنها الكاملة املسؤولية هذه املحظورة التداول  نشاطات في يتعاملون  الذين املتبقي الطرح في العروض ومقدمو املكتتبون  يتحمل

 .الحالة هذه في قانونية مسؤولية أي
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 للمعاينةاملستندات املتاحة  16
 13868وعنوانه حي الصفا ص.ب.  ،جدة مدينة في والواقعريدان الغذائية  لشركة الرئيس املقر في عليها لالطالع متاحة التالية املستندات ستكون 

 04:00 الساعة وحتى صباًحا 08:00 الساعة بين ما الخميس إلى األحد من الرسمية العمل أيام خالل وذلك ،العربية السعوديةاململكة  21323جدة 

  مساًء،
ً
  14 عن الفترة تلك تقل ال أن على العادية، غير العامة الجمعية النعقاد الدعوة تاريخ بعد عمل يوم أول  من اعتبارا

ً
 ادانعق موعد قبل يوما

 :الطرح نهاية حتى للمعاينة متاحة املستندات هذه وستبقى. العادية غير العامة الجمعية اجتماع

 :بالتأسيس ونظام الشركةاملستندات الخاصة 

  السجل التجاري. 

 النظام األساس ي. 

 

افقات املتعلقة بأسهم زيادة رأس املال  :املو

 قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس املال. 

 نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق املالية على طرح أسهم حقوق األولوية. 

 إدراج أسهم حقوق األولوية موافقة شركة السوق املالية السعودية )تداول( على. 

 

 :التقارير والخطابات واملستندات

 اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب. 

  املوافقات الخطية من قبل املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية واملستشار القانوني واملحاسب القانوني على استخدام

.راتهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصدارأسمائهم وشعا



 

 


