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نشرة إصدار شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة
شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ( )269وتاريخ 1440/11/11هـ (الموافق 2019/07/14م) وشهادة السجل التجاري
رقم ( )1010268241وتاريخ 1430/05/28هـ (الموافق 2009/05/23م) .طرح ( )725,000سبعمائة وخمسة وعشرون ألف سهم عادي
تمثل ( )%29من إجمالي أسهم الشركة للطرح العام على المستثمرين المؤهلين بسعر (●) ريال سعودي للسهم الواحد.
فترة الطرح من يوم األحد 1443/01/٠٧ه (الموافق 2021/08/١٥م) إلى يوم اإلثنين 1443/01/15هـ (الموافق 2021/08/23م)
تأسســت شــركة مطاعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة (يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ"الشــركة" أو " برغرايــززر") كمؤسســة فرديــة بــرأس مــال قــدره ( )100,000مائــة ألــف ريــال ســعودي لصاحبها الســيد:
محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ،وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض بموجــب شــهادة رقــم ( )1010268241وتاريــخ 1430/05/28هـــ (الموافــق 2009/05/23م) ،وبتاريــخ  1434/10/22ه
(الموافــق 2013/08/29م) تــم تحويــل المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،وبــرأس مــال قــدره ( )1,000,000مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )10,000عشــرة آالف حصــة نقديــة وبقيمــة
قدرهــا ( )100مائــة ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة مدفوعــة القيمــة بالكامــل ،وتــم توزيعهــا علــى ثالثــة شــركاء ،وهــم -1 :صاحــب المؤسســة الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ويملــك عــدد
( )5,000خمســة آالف حصــة أي مــا نســبته ( )%50مــن الحصــص ،وبدخــول شــريكين جــدد ،وهمــا -2 :الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ ويملــك عــدد ( )2,500ألفــان وخمســمائة حصــة أي مــا
نســبته ( )%25مــن الحصــص ،و  -3الســيد :فهــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن عســكر ويملــك ( )2,500ألفــان وخمســمائة حصــة أي مــا نســبته ( )%25مــن الحصــص .بتاريــخ 1436/02/04هـــ (الموافــق
2014/11/26م) وافــق الشــركاء علــى تعديــل عقــد تأســيس الشــركة بخــروج شــريك (الســيد :فهــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن عســكر) ،ودخــول شــريكين جــدد ,وهمــا -1 :الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز
بــن ناصــر المزينــي ،و  -2الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ،وتمــت كذلــك الموافقــة علــى إعــادة توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء ،لتصبــح ملكيــة الشــركة وفــق اآلتــي -1 :الســيد :محمــد بــن
علــي بــن محمــد الرويــغ ويملــك عــدد ( )4,300أربعــة آالف وثالثمائــة حصــة أي مــا نســبته ( )%43مــن الحصــص -2 ،الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ ويملــك عــدد ( )1,800ألــف وثمانمائــة
حصــة أي مــا نســبته ( )%18مــن الحصــص -3 ،الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي ويملــك ( )2,900ألفــان وتســعمائة حصــة أي مــا نســبته ( )%29مــن الحصــص -4 ،والســيد :ســامي
بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ويملــك ( )1,000ألــف حصــة أي مــا نســبته ( )%10مــن الحصــص .وبتاريــخ 1440/08/20هـــ (الموافــق 2019/04/25م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة بقيمــة ( )24,000,000أربعــة
وعشــرون مليــون ريــال ســعودي ،وذلــك مــن خــال رســملة مبلــغ الزيــادة مــن بنــد األربــاح المبقــاة كمــا فــي تاريــخ  31ديســمبر 2018م ،وقــد تــم كذلــك زيــادة قيمــة الحصــة مــن ( )100مائــة ريــال ســعودي
للحصــة الواحــدة إلــى ( )2,500ألفــان وخمســمائة ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة ،ليصبــح رأس المــال ( )25,000,000خمســة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )10,000عشــرة آالف حصــة
نقديــة متســاوية القيمــة ،وقيمــة كل حصــة ( )2,500ألفــان وخمســمائة ريــال ســعودي تــم توزيعهــا علــى الشــركاء كاآلتــي -1 :الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ويملــك عــدد ( )4,300أربعــة
آالف وثالثمائــة حصــة أي مــا نســبته ( )%43مــن الحصــص  -2 ،إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي يملــك ( )2,900ألفــان وتســعمائة حصــة أي مــا نســبته ( )%29مــن الحصــص  -3 ،والســيد:
علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ ويملــك عــدد ( )1,800ألــف وثمانمائــة حصــة أي مــا نســبته ( )%18مــن الحصــص -4 ،والســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ويملــك ( )1,000ألــف حصــة أي مــا
نســبته ( )%10مــن الحصــص.
وبتاريــخ 1440/11/11هـــ (الموافــق 2019/07/14م) صــدر القــرار الــوزاري رقــم ( )269بموافقــة وزارة التجــارة علــى تحــول الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة ،مــع
االحتفــاظ بنفــس مبلــغ رأس المــال بعــد تخفيــض قيمــة الســهم مــن ( )2,500ألفــان وخمســمائة ريــال ســعودي إلــى ( )10عشــر ريــاالت ســعودية ،ليصبــح رأس مــال الشــركة الحالــي ( )25,000,000خمســة
وعشــرون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )2,500,000مليونــان وخمســمائة ألــف ســهم عــادي بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل قدرهــا ( )10عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد (وجميعهــا
أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة).
بتاريــخ 1440/12/03هـــ (الموافــق 2019/08/04م) تــم قيــد الشــركة بســجل الشــركات المســاهمة بمدينــة الريــاض ،وتســجيلها بموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم ( )1010268241وتاريــخ 1430/05/28هـــ
(الموافــق 2009/05/23م) والتــي تنتهــي صالحيتهــا بتاريــخ 1445/05/12هـــ (الموافــق 2023/11/26م) .يتمثــل نشــاط الشــركة بحســب الســجل التجــاري فــي أنشــطة الوجبــات الســريعة (يشــمل محــات
البيتــزا) .يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض  -حــي لبــن ،والواقــع فــي طريــق العيينــة .إن كبــار المســاهمين فــي الشــركة والذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن أســهمها هــم كالتّ الــي:
 -1الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ بنســبة تملــك تبلــغ ( )%43مــن األســهم تمثــل عــدد ( )1,075,000مليــون وخمســة وســبعون ألــف ســهم  -2 ،والســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر
المزينــي بنســبة تملــك تبلــغ ( )%29مــن األســهم تمثــل عــدد ( )725,000ســبعمائة وخمســة وعشــرون ألــف ســهم  -3 ،والســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ بنســبة تملــك تبلــغ ( )%18مــن األســهم
تمثــل عــدد ( )450,000أربعمائــة وخمســون ألــف ســهم -4 ،والســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد بنســبة تملــك ( )%10مــن األســهم تمثــل عــدد ( )250,000مائتــان وخمســون ألــف ســهم ،وهــم
يملكــون مجتمعيــن نســبة ( )%100مــن أســهم الشــركة قبــل الطــرح ،ويشــار إليهــم فيمــا بعــد بـ"المســاهمين الحالييــن".
تتمثــل عمليــة الطــرح العــام األولــي فــي الســوق الموازيــة ويشــار اليهــا فيمــا يلــي بـــ "الطــرح" فــي طــرح ( )725,000ســبعمائة وخمســة وعشــرون ألــف ســهم عــادي مــن أســهم الشــركة ،ويشــار إليهــا
مجتمعــة بـــ "أســهم الطــرح" ويشــار لــكل منهــا بــ"ســهم الطــرح" بســعر طــرح قــدره (●) ريــال ســعودي للســهم الواحــد (ســعر الطــرح) ،وبقيمــة اســمية تبلــغ ( )10عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد
مدفوعــة القيمــة بالكامــل ،وتمثــل أســهم الطــرح بمجملهــا نســبة قدرهــا ( )%29مــن رأس مــال الشــركة .وســيقتصر االكتتــاب فــي أســهم الطــرح علــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن ،حيــث تــم تعريــف
المســتثمر المؤهــل مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة (الهيئــة) فــي قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا وفــي قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي قواعــد
شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) ،ويقصــد بــه فــي البــاب الثامــن مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة ،وفــي المادتيــن ( )46السادســة واألربعــون و ( )47الســابعة
واألربعــون مــن الئحــة صناديــق االســتثمار ،وفــي المــادة ( )45الخامســة واألربعــون مــن الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري ،أي مــن اآلتــي بيانهــم:
1مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
.
2عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة ،شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة قــد عينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة
.
فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
.
4الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة ،أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
.
5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
.
6صناديق االستثمار.
.
7األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة ،والذيــن يســتوفون المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن
.
فــي الســوق الموازيــة.
8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
.
9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة ،وحساب لدى مركز اإليداع.
.
	10.أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة ،وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير اآلتية:
أأن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن( )40,000,000أربعــون مليــون ريــال ســعودي ،وال تقــل عــن ( )10عشــر صفقــات فــي كل ربــع
.
ســنة خــال ( )12االثنــي عشــر شــهراً الماضيــة.
بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن ( )5,000,000خمسة ماليين ريال سعودي.
.
جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ( )3ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
.
حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
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	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
ســيتم بيــع أســهم الطــرح مــن قبــل أحــد المســاهمين الحالييــن ،وهــو الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي (وفــق مــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم (ب) "هيــكل الملكيــة فــي الشــركة
قبــل الطــرح وبعــده") ،ويشــار إليــه بـ"المســاهم البائــع" ،وســوف يمتلــك المســاهمون الحاليــون نســبة ( )%71مــن رأس مــال الشــركة بعــد اكتمــال الطــرح ،وبالتالــي ســيحتفظون بحصــة مســيطرة فــي
الشركة ،وسيحظــــر عليهم التصــــرف فــــي أســــهمهم لمــــدة ( )12اثني عشر شهراً (فترة الحظر) مــــن تاريــــخ إدراج أســــهم الشــــركة فــــي الســــوق الموازيــــة ،وستعود متحصالت االكتتاب بعد خصم
مصاريــف عمليــة الطــرح للمســاهم البائــع ولــن تســتلم الشــركة أي مبلــغ مــن متحصــات االكتتــاب .ولمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء مراجعــة القســم (" )6اســتخدام متحصــات الطــرح" مــن هــذه النشــرة.
تبــدأ فتــرة الطــرح فــي يــوم األحــد 1443/01/07هـــ (الموافــق 2021/08/15م) وتســتمر لمــدة ( )7أيــام عمــل شــاملة آخــر يــوم إلغــاق االكتتــاب ،وهــو نهايــة يــوم اإلثنيــن 1443/01/15هـــ (الموافــق
2021/08/23م) (فتــرة الطــرح) ،حيــث يمكــن تقديــم طلبــات االكتتــاب فــي أســهم الطــرح لــدى المركــز الرئيســي للمستشــار المالــي ،ومديــر االكتتــاب (شــركة اإلمــارات دبــي الوطنــي كابيتــال الســعودية)
ـا راجــع الصفحــة (ذ) مــن هــذه النشــرة .وســوف يكــون الطــرح علــى المســتثمرين المؤهليــن خــال فتــرة الطــرح ،وســيتاح
خــال فتــرة الطــرح .للحصــول علــى تفاصيــل أكثــر حــول معلومــات االتصــال فضـ ً
ي معلومــات إضافيــة متاحــة خــال غرفــة للبيانــات ،يتــم فيهــا عــرض جميــع الوثائــق المشــار إليهــا فــي القســم رقــم (" )11المســتندات المتاحــة
لــكل منهــم دراســة الفرصــة االســتثمارية واالطــاع علــى أ ّ
للمعاينــة" .ســيتم االكتتــاب بعــدد ( )10عشــر أســهم كحــد أدنــى لــكل مســتثمر ،علمــاً بــأن الحــد األقصــى لالكتتــاب لــكل هــو ( )124,999ســهم لــكل مســتثمر ،ســيكون االكتتــاب فــي أســهم الطــرح مــن
خــال تقديــم طلــب االكتتــاب ،وتحويــل األمــوال إلــى حســاب االكتتــاب الخــاص بعمليــة الطــرح مباشــرة حســب نمــوذج االكتتــاب ،وســوف يتــم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح
فــي موعــد أقصــاه يــوم األربعــاء 1443/01/2٤هـــ (الموافــق 2021/0٩/٠١م) ،وســيكون رد الفائــض خــال ( )٦أيــام عمــل مــن تاريــخ التخصيــص ،ولــن يكــون هنــاك أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن الجهــة
المســتلمة لمتحصــات الطــرح أو مديــر االكتتــاب أو الشــركة ،ورد الفائــض فــي موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 1443/01/25هـــ (الموافــق 2021/09/02م) .ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول شــروط وأحــكام
وتعليمــات الطــرح الرجــاء مراجعــة القســم (" )8المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه" مــن هــذه النشــرة.
للشــــركة فئــــة واحــــدة مــــن األســــهم العاديــــة ،ويعطــــي كل ســــهم حاملــــه الحــــق فــــي حضــور الجمعيــات العامــة للمســاهمين ،ولــه فــي ذلــك أن يــوكل عنــــه شــخصاً آخــر مــن غيــر أعضــاء مجلــس
اإلدارة ،أو عاملــــي الشــــركة فــــي حضــــور الجمعيــــة العامــــة ،ولــــن يتمتــــع أي مســــاهم بأي حقــــوق تصويــــت تفضيليــــة ،وتستحق أسهم الطرح أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ نشرة اإلصدار هذه
والســنوات الماليــة التــي تليهــا .ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول سياســة توزيــع األربــاح ،الرجــاء مراجعــة القســم (" )5توزيــع األربــاح" مــن هــذه النشــرة.
لــم يســبق إدراج وتــداول أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل هــذا الطــرح ،وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب للهيئــة لتســجيل وطــرح أســهمها
فــي الســوق الموازيــة ،كمــا تقدمــت بطلــب إلــى الســوق الماليــة الســعودية ("الســوق" أو "تــداول") إلدراج أســهمها فــي الســوق الموازيــة ،وتــم تقديــم كافــة المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا
الهيئــة والســوق الماليــة (تــداول) ،وتــم االســتيفاء بالمتطلبــات كافــة ،وتــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات المتعلقــة بعمليــة الطــرح بمــا فــي ذلــك الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه ،ومــن
المتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم فــي تــداول (الســوق الموازيــة) فــي وقــت قريــب بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تخصيــص األســهم ورد الفائــض واســتيفاء جميــع المتطلبــات النظاميــة ذات العالقــة.
ولمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة "التواريــخ المهمــة وإجــراءات الطــرح " فــي الصفحــة (ظ) مــن هــذه النشــرة .وبعــد تســجيل األســهم فــي الســوق الموازيــة ،ســوف ُيســمح للمســتثمرين
المؤهليــن الذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط ســواء داخــل أو خــارج المملكــة بالتــداول فــي أســهم الشــركة ،ويجــب دراســة قســمي "إشــعار مهــم" و"عوامــل المخاطــرة" الوارديــن فــي هــذه النشــرة
بعنايــة مــن ِق َبــل المســتثمرين المحتمليــن قبــل أن يتخــذوا قــراراً باالكتتــاب فــي أســهم الطــرح.

المستشار المالي ومدير االكتتاب

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة ،وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية (المشــار
إليهــا بـــ "الهيئــة") ،ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة (ح) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه،
ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول ،أنــه التوجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا النشــرة إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا
ُمضلِّ لــة ،وال تتحمــل الهيئــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة ،وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذه النشــرة أو اكتمالهــا ،وتخليــان أنفســهما
صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشــرة أو االعتمــاد علــى أي جــزء منهــا ،ويجــب علــى الراغبيــن فــي شــراء األســهم المطروحــة بموجــب هــذه النشــرة تحــري
مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة باألســهم محــل الطــرح وفــي حــال تعـ ّـذر فهــم محتويــات هــذه النشــرة ،يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه.
إن الغــرض مــن نشــرة اإلصــدار األوليــة هــذه عرضهــا علــى المســتثمرين المؤهليــن فــي عمليــة بنــاء ســجل أوامــر االكتتــاب ،وال تحتــوي هــذه النشــرة علــى ســعر الطــرح .وســيتم نشــر نشــرة اإلصــدار
النهائيــة المتضمنــة ســعر الطــرح بعــد اإلنتهــاء مــن عمليــة بنــاء ســجل أوامــر االكتتــاب وتحديــد ســعر الطــرح.
صدرت نشرة اإلصدار هـذه بتاريخ 1442/1١/1١هـ (الموافق 2021/0٦/2١م)

نشرة إصدار شركة
مطاعم بيت الشطيرة
للوجبات السريعة

ب

إشعار مهم
تقــدم هــذه النشــرة معلومــات تفصيليــة كاملــة عــن شــركة مطاعــم بيــت الشــطيرة
للوجبــات الســريعة "الشــركة" أو "شــركة برغرايــززر" ،وعــن األســهم المطروحــة
لالكتتــاب ،وعنــد تقديــم طلبــات االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب ،ســتتم
معاملة المستثمرين على أساس أن طلبـــاتهم تستنـــد إلى المعلـــومات التي تحتـــويها
نشــرة اإلصــدار هــذه ،والــذي يمكــن الحصـــول علــى نســخ منهــا مــن المقــر الرئيســي
للشــركة ،ومــن مديــر االكتتــاب ،أو عــن طريــق زيــارة موقــع الشــركة اإللكترونــيwww. :
 ،Burgerizzr.comأو موقــع المستشــار المالــي ومديــر االكتتــابhttp://www. :
 emiratesnbdcapital.com.saأو موقــع هيئــة الســوق الماليــة،www.cma.org.sa :
أو الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) (.)www.tadawul.com.sa
قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق
تحتــوي نشــرة اإلصــدار علــى معلومــات ِّ
الماليــة ،وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة
السعودية ،والمشار إليها بـ "الهيئة" ،ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم
فــي صفحــة (ح) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة
فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجــراء الدراســات
الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول ،إنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم
تضمينهــا نشــرة اإلصــدار إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا ُم ِّ
ضللــة ،وال تتحمــل الهيئــة
وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة،
وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا ،وتخليــان نفســهما صراحــة مــن أي
مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ،أو عــن
االعتمــاد علــى أي جــزء منــه.
وقــد عينــت الشــركة شــركة اإلمــارات دبــي الوطنــي كابيتــال الســعودية كمستشــار
ً
ومديــرا لالكتتــاب (مديــر االكتتــاب) ،وذلــك فيمــا يتعلــق
مالــي (المستشــار المالــي)،
بطــرح أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة (االكتتــاب) .للمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء
مراجعــة القســم (" )9التعهــدات الخاصــة باالكتتــاب" مــن هــذه النشــرة.
إن المعلومــات التــي تضمنتهــا نشــرة اإلصــدار هــذه فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر،
ال سـ ّـيما أن الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة أســهم الطــرح يمكــن أن تتأثر بشــكل ســلبي
نتيجــة للتطــورات المســتقبلية ،مثــل عوامــل التضخــم ،ومعــدالت الفائــدة ،والضرائــب أو
غيرهــا مــن العوامــل االقتصاديــة والسياســية ،أو العوامــل األخــرى الخارجــة عــن ســيطرة
الشــركة .راجــع القســم رقــم (" )2عوامــل المخاطــرة" مــن نشــرة اإلصــدار هــذه ،وال يجــوز
اعتبــار تقديــم نشــرة اإلصــدار هــذه أو أي معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة بأســهم
الطــرح أو تفســيرها أو االعتمــاد عليهــا ،بــأي شــكل مــن األشــكال ،علــى أنهــا وعــد أو تأكيــد
أو إقــرار بشــأن تحقــق أي إيــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.
ال يجــوز اعتبــار نشــرة اإلصــدار هــذه بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة ،أو مــن أعضــاء

ت

مجلــس إدارتهــا ،أو مــن المســاهم البائــع ،أو أي مــن مستشــاريها للمشــاركة فــي عمليــة
االكتتــاب ،وتعتبــر المعلومــات الموجــودة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ذات طبيعــة عامــة تــم
إعدادهــا بــدون األخــذ فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة ،أو الوضــع المالــي
أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة ،ويتحمــل كل مســتلم لنشــرة اإلصــدار هــذه ،وقبــل
اتخــاذ قــرار باالســتثمار ،مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مــن مستشــار مالــي
مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة بخصــوص االكتتــاب لتقييــم مــدى مالئمــة هــذا االســتثمار
والمعلومــات الــواردة بخصوصــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه لألهــداف واألوضــاع
واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه.
ســيقتصر االكتتــاب فــي أســهم الطــرح علــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن ،حيــث
تــم تعريــف المســتثمر المؤهــل مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة (الهيئــة) فــي قائمــة
المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا ،وفــي قائمــة
المصطلحــات المســتخدمة فــي قواعــد شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول)،
ويقصــد بــه فــي البــاب الثامــن مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة،
وفــي المادتيــن ( )46السادســة واألربعــون و ( )47الســابعة واألربعــون مــن الئحــة
صناديــق االســتثمار ،وفــي المــادة ( )45الخامســة واألربعــون مــن الئحــة صناديــق
االســتثمار العقــاري ،أي مــن اآلتــي بيانهــم:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2 .عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة ،شــريطة
أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة قــد عينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات
الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح ،واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن
العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3 .حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو
الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
4 .الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة مباشــرة ،أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة
ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
5 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 .صناديق االستثمار.
7 .األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة ،والذيــن
يســتوفون المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار
األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 .أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة،
وحســاب لــدى مركــز اإليــداع.
	10.أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة ،وحســاب لــدى
مركــز اإليــداع ،ويســتوفون أي مــن المعاييــر اآلتيــة:

ث

 .أأن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع
قيمتهــا عــن ( )40,000,000أربعــون مليــون ريــال ســعودي ،وال تقــل عــن ()10
ً
شــهرا الماضيــة.
عشــر صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال ( )12االثنــي عشــر
 .بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن ( )5,000,000خمسة ماليين ريال سعودي.
 .جأن يعمــل أو ســبق لــه العمــل مــدة ( )3ثــاث ســنوات علــى األقــل فــي القطــاع
المالــي.
ـا علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة المعتمــدة
 .دأن يكــون حاصـ ً
مــن قبــل الهيئــة.
حاصــا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق
 .هأن يكــون
ً
دولي ًــا.
الماليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف بهــا
ّ
	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
ســيتم الطــرح خــال الفتــرة مــن يــوم األحــد 1443/01/07هـــ (الموافــق 2021/08/15م)
إلــى يــوم اإلثنيــن 1443/01/15هـــ (الموافــق 2021/08/23م) ،ويطلــب كل مــن الشــركة
والمســاهم البائــع والمستشــار المالــي مــن متلقــي هــذه النشــرة االطــاع علــى كافــة
القيــود النظاميــة التــي تتعلــق بطــرح أو بيــع أســهم الطــرح ومراعــاة التقيــد بهــا.
ً
ً
طلبــا لعــرض شــراء أي مــن أســهم الطــرح ،مــن
عرضــا لبيــع ،أو
ال تمثــل هــذه النشــرة
جانــب أي شــخص فــي أي بلــد ال يجيــز فيــه النظــام المعمــول بــه فــي ذلــك البلــد لمثــل
ويحظــر صراحــة توزيــع هــذه النشــرة
ذلــك الشــخص تقديــم مثــل ذلــك العــرض أو الطلــبُ ،
أو بيــع أســهم الطــرح ألي شــخص فــي أي دولــة أخــرى غيــر المملكــة ،باســتثناء فئــة
األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة ،والذيــن
يســتوفون المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب
غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة ،والمؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة و/أو
المســتثمرين األجانــب والشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة مــن خــال اتفاقيــة مبادلــة ،علــى أن يتــم مراعــاة األنظمــة
والتعليمــات المنظمــة لذلــك.

المعلومات المالية
إن القوائــم الماليــة المدققــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي" 31ديســمبر 2018م"،
ً
وفقــا للمعاييــر
" 31ديســمبر 2019م" وعــام " 31ديســمبر 2020م" ،قــد تــم إعدادهــا
الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى
ّ
المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن للتقريــر المالــي .تمــت
مراجعــة القوائــم الماليــة للســنة 2018م مــن قبــل مجموعــة طــال أبــو غزالــة ،بينمــا تمــت
مراجعــة القوائــم الماليــة لعــام 2019م ،والعــام 2020م مــن قبــل شــركة بــي .دي .أو.
محمــد العمــري وشــركاه ،هــذا وتقــوم الشــركة بإصــدار بياناتهــا المالية بالريال الســعودي.

ج

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقــد تــم إعــداد التوقعــات التــي تضمنتهــا نشــرة اإلصــدار هــذه علــى أســاس افتراضــات
محــددة ومعلنــة ،وقــد تختلــف ظــروف التشــغيل المســتقبلية عــن تلــك االفتراضــات،
وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن هــذه
التوقعــات ،وتؤكــد الشــركة إلــى حــد علمهــا المعقــول بــأن اإلفــادات الــواردة فــي نشــرة
ـاء علــى العنايــة المهنيــة الالزمــة .تمثــل بعــض التوقعــات الــواردة
اإلصــدار هــذه تمــت بنـ ً
فــي نشــرة اإلصــدار "إفــادات مســتقبلية" ،ويســتدل علــى هــذه اإلفــادات المســتقبلية
عــن طريــق اســتخدام بعــض الكلمــات مثــل "تخطط" أو "تقــدر" أو "تعتقــد" أو "تتوقع"
"يخمــن"،
أو "ربمــا" أو "ســوف" أو "ينبغــي" أو "مــن المتوقــع" أو "ســيكون" أو ُ
أو الصيــغ النافيــة لهــذه المفــردات وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة
لهــا فــي المعنــى ،وتعكــس هــذه اإلفــادات وجهــة نظــر الشــركة الحاليــة فيمــا يتعلــق
بأحــداث مســتقبلية ،ولكنهــا ليســت ضمانـ ًـا لــأداء المســتقبلي ،كمــا أن هنــاك العديــد
مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر فــي األداء الفعلــي أو اإلنجــازات أو النتائــج التــي تحققهــا
ضمنيـ ًـا فــي
الشــركة ،وتــؤدي إلــى اختالفهــا بشــكل كبيــر عمــا كان متوقعـ ًـا صراحـ ًـة أو
ّ
اإلفــادات المســتقبلية المذكــورة ،وقــد تــم اســتعراض بعــض المخاطــر أو العوامــل التــي
تفصيــا فــي قســم (" )2عوامــل
يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر
ً
المخاطــرة" مــن نشــرة اإلصــدار هــذه ،وفــي حــال تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه المخاطــر
أو األمــور غيــر المتيقنــة ،أو ثبــت عــدم صحــة أو دقــة أي مــن االفتراضــات التــي تــم
االعتمــاد عليهــا ،فــإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك الموضحــة
فــي نشــرة اإلصــدار.
ومــع مراعــاة متطلبــات المــادة ( )79التاســعة والســبعون مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة
وااللتزامــات المســتمرة ،تلتــزم الشــركة بتقديــم نشــرة إصــدار تكميليــة إلــى الهيئــة فــي
تبيــن مــا يلــي :وجــود
أي وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار وقبــل اكتمــال الطــرح ،إذا ّ
تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي نشــرة اإلصــدار ،أو ظهــور أي مســائل مهمــة
كان يجــب تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار ،وفيمــا عــدا الحالتيــن المذكورتيــن ،فــإن الشــركة
ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل أي معلومــات متعلقــة بالقطــاع أو الســوق أو اإلفــادات
ـواء كان ذلــك نتيجــة معلومــات جديــدة أو
المســتقبلية التــي تتضمنهــا هــذه النشــرة ،سـ ً
أحــداث مســتقبلية أو خــاف ذلــك ،ونتيجــة لمــا تقــدم وللمخاطــر واالفتراضــات واألمــور
غيــر المؤكــدة األخــرى ،فــإن توقعــات األحــداث والظــروف المســتقبلية المبنيــة فــي هــذه
النشــرة قــد ال تحــدث علــى النحــو الــذي توقعتــه الشــركة ،أو قــد ال تحــدث إطالقـ ًـا ،وعليــه
فيجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن فحــص جميــع اإلفــادات المســتقبلية علــى ضــوء
هــذه التفســيرات مــع عــدم االعتمــاد علــى تلــك اإلفــادات بشــكل أساســي.
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دليل الشركة
جدول (أ) :أعضاء مجلس اإلدارة
االسم

المنصب

الصفة

السيد :محمد بن علي
بن محمد الرويغ

رئيس
مجلس
إدارة
الشركة*

غير
تنفيذي
سعودي
– غير
مستقل

44

السيد :سامي بن
محمد بن ناصر العبيد

نائب رئيس
مجلس
إدارة
الشركة**

غير
تنفيذي
سعودي
– غير
مستقل
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عضو
مجلس
إدارة
الشركة

غير
تنفيذي
سعودي
غير
مستقل

40

غير
تنفيذي
مستقل

68

السيد :محمد بن
حسن الشهيل

السيد :جيمس
كريستوفر
هارتنشتاين

السيد :محمد بن عبد
الرحمن القعود

عضو
مجلس
إدارة
الشركة***
أمين سر
مجلس
إدارة
الشركة
والمدير
التنفيذي

الجنسية العمر

أمريكي

تنفيذي
– غير
مستقل سعودي
****

47

نسبة
الملكية
المباشرة
قبل
الطرح
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%10

-

-

-

بعد
الطرح

%43

%10

-

-

-

نسبة
الملكية غير
المباشرة
قبل
الطرح

-

-

-

-

-

بعد
الطرح

-

-

-

-

-

تاريخ العضوية

2019/07/13م

2019/07/13م

2019/07/13م

2020/10/07م

2019/07/17م

* تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/07/17م.
** تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/10/31م.
*** تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/09/21م وتم االعتماد من قبل الجمعية العامة
العادية بتاريخ 2020/10/07م.
**** يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/07/17م  .وتم
تعيينه أمين سر المجلس بنفس القرار.
المصدر :الشركة

خ

د

اسم وعنوان الشركة
شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة
 4005طريق العيينة – ظهرة لبن
الرياض 7277 – 12562 :المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 5200999 :
فاكس+966 )11( 5200998 :
بريد إلكترونيinvestor@burgerizzr.com :
موقع إلكترونيwww.burgerizzr.com:

ممثلو الشركة المفوضين
البيان

الممثل األول

االسم

السيد :محمد بن علي الرويغ

الصفة

رئيس مجلس اإلدارة

العنوان

الرياض  -حي لبن  -طريق العيينة

رقم الهاتف

+966 )11( 5200900

رقم الفاكس

+966 )11( 5200998

البريد اإللكتروني

malruwaigh@ burgerizzr.com

الموقع اإللكتروني

البيان

www.burgerizzr.com

الممثل الثاني

االسم

السيد :محمد بن عبدالرحمن القعود

الصفة

المدير التنفيذي ،وأمين سر مجلس إدارة الشركة

العنوان

الرياض  -حي لبن  -طريق العيينة

رقم الهاتف

+966 )11( 5200911

رقم الفاكس

+966 )11( 5200998

البريد اإللكتروني

mkaoud@ burgerizzr.com

الموقع اإللكتروني

www.burgerizzr.com

ذ

سوق األسهم
شركة السوق المالية السعودية (تـداول)
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحده رقم 15 :
الرياض 3388-12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 920001919 :
فاكس+966 )11( 2189133 :
موقع إلكترونيwww.tadawul.com.sa :
بريد إلكترونيcsc@tadawul.com.sa :

المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب
شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
طريق األمير تركي األول – حي حطين
مجمع سجنتشر – الدور الثاني
ص.ب  ،341777الرياض 31133
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2993900 :
فاكس+966 )11( 2993955 :
موقع إلكترونيhttp://www.emiratesnbdcapital.com.sa :
بريد إلكترونيinfo@emiratesNBDCapital.com.sa :
المستشار القانوني
شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية
مركز السيف – الدور  – 1طريق الملك عبد الله الفرعي
ص ب  ،90549الرياض 11623
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2054555 :
فاكس+966 )11( 2054222 :
موقع إلكترونيwww.ssfirm.com.sa :
بريد إلكترونيcorporate@ssfirm.com.sa:

ر

المحاسب القانوني
(للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2020م)
بي .دي .أو .شركة محمد العمري وشركاه
طريق الملك فهد – برج القمر
ص.ب  ،8736الرياض 11492
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2780608 :
فاكس+966 )11( 2782883 :
موقع إلكترونيwww.alamri.com.sa :
بريد إلكترونيinfo@alamri.com.sa :
المحاسب القانوني
(للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م)
شركة طالل أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون
شارع العليا العام – بجوار وزارة الداخلية
ص.ب  ،9767الرياض 11423
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2936 464 :
فاكس+966 )11( 9915 465 :
موقع إلكترونيwww.tagi.com :
بريد إلكترونيtagco.riyadh@tagi.com.sa :

ز

س

ملخص الطرح

يجــب علــى المســتثمرين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح قــراءة نشــرة
اإلصــدار كاملــة ،وعلــى وجــه الخصــوص ،فإنــه مــن الضــروري مراعــاة مــا ورد فــي قســم
"إشــعار مهــم" فــي الصفحــة (ب) والقســم (" )2عوامــل المخاطــرة" مــن هــذه النشــرة،
قبــل اتخــاذ قرارهــم االســتثماري المتعلــق باالكتتــاب فــي هــذه األســهم.

اسم الشركة،
ووصفها،
ومعلومات عن
تأسيسها

شــركة مطاعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة :هــي شــركة مســاهمة
مقفلــة تــم قيدهــا بســجل الشــركات المســاهمة بتاريــخ 1440/12/03هـــ
(الموافق 2019/08/04م) ،وتســجيلها بموجب شــهادة الســجل التجاري رقم
( )1010268241وتاريــخ 1430/05/28هـــ (الموافــق 2009/05/23م) ،والتــي
تنتهــي صالحيتهــا بتاريــخ 1445/05/12هـ (الموافــق 2023/11/26م) .ويتمثل
نشــاط الشــركة بحســب الســجل التجــاري فــي أنشــطة الوجبــات الســريعة
يشــمل (محــات البيتــزا) ،حيــث تنــدرج ضمــن قطــاع الخدمات االســتهالكية.
يقــع عنــوان المقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض ( 4005طريــق
العيينــة – ظهــرة لبــن – الريــاض .)7277 – 12562 :تأسســت الشــركة بدايــة
كمؤسســة فرديــة بــرأس مــال قــدره ( )100,000مائــة ألــف ريــال ســعودي
لصاحبهــا الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ،وتــم قيدهــا بالســجل
التجــاري فــي مدينــة الريــاض بموجــب شــهادة رقــم ( )1010268241وتاريــخ
1430/05/28هـــ (الموافــق 2009/05/23م) ،وبتاريخ  1434/10/22ه (الموافق
2013/08/29م) تــم تحويــل المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية
محــدودة ،وبــرأس مــال قــدره ( )1,000,000مليــون ريــال ســعودي ،مقســم
إلــى ( )10,000عشــرة آالف حصــة نقديــة وبقيمــة قدرهــا ( )100مائــة ريــال
ســعودي للحصــة الواحــدة مدفوعــة القيمــة بالكامــل ،وتــم توزيعهــا علــى
ثالثــة شــركاء ،وهــم -1 :صاحــب المؤسســة الســيد : :محمــد بــن علــي بــن
محمــد الرويــغ ويملــك عــدد ( )5,000خمســة آالف حصة أي ما نســبته ()%50
مــن الحصــص ،وبدخــول شــريكين جــدد ،وهمــا -2 :الســيد :علــي بــن محمــد
بــن علــي الرويــغ ويملــك عــدد ( )2,500ألفــان وخمســمائة حصــة أي مــا
نســبته ( )%25مــن الحصــص -3 ،الســيد :فهــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن
عســكر ويملــك ( )2,500ألفــان وخمســمائة حصــة أي مــا نســبته ( )%25مــن
الحصــص .بتاريــخ 1436/02/04هـــ (الموافــق 2014/11/26م) وافــق الشــركاء
علــى تعديــل عقــد تأســيس الشــركة بخــروج شــريك (الســيد :فهــد بــن عبــد
اللــه بــن إبراهيــم بــن عســكر) ،ودخــول شــريكين جــدد وهمــا -1 :إبراهيــم بــن
عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي ،و  -2الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر
العبيــد ،وتمــت كذلــك الموافقــة علــى إعــادة توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء،
لتصبــح ملكيــة الشــركة وفــق اآلتــي -1 :الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد
الرويــغ ويملــك عــدد ( )4,300أربعــة آالف وثالثمائــة حصــة أي مــا نســبته
( )%43مــن الحصــص -2 ،الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ ويملــك
عــدد ( )1,800ألــف وثمانمائــة حصــة أي مــا نســبته ( )%18مــن الحصــص،
 -3إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي ويملــك ( )2,900ألفــان
وتســعمائة حصــة أي مــا نســبته ( )%29مــن الحصــص -4 ،الســيد :ســامي
بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ويملــك ( )1,000ألــف حصــة أي مــا نســبته
( )%10مــن الحصــص

ش

وبتاريــخ 1440/08/20هـــ (الموافــق 2019/04/25م) تــم زيــادة رأس مــال
الشــركة بقيمــة ( )24,000,000أربعــة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي،
وذلــك مــن خــال رســملة مبلــغ الزيــادة مــن بنــد األربــاح المبقــاة كمــا فــي
تاريــخ  31ديســمبر 2018م ،وقــد تــم كذلــك زيــادة قيمــة الحصــة مــن ()100
مائــة ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة إلــى ( )2,500ألفــان وخمســمائة
ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة ،ليصبــح رأس المــال ()25,000,000
خمســة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )10,000عشــرة
آالف حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،وقيمــة كل حصــة ( )2,500ألفــان
وخمســمائة ريال ســعودي تم توزيعها على الشــركاء كاآلتي -1 :الســيد:
محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ويملــك عــدد ( )4,300أربعــة آالف
وثالثمائــة حصــة أي مــا نســبته ( )%43مــن الحصــص -2 ،إبراهيــم بــن
عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي ويملــك( )2,900ألفــان وتســعمائة حصــة
أي مــا نســبته ( )%29مــن الحصــص -3 ،الســيد :علــي بــن محمــد بــن
علــي الرويــغ ويملــك عــدد ( )1,800ألــف وثمانمائــة حصــة أي مــا نســبته
( )%18مــن الحصــص -4 ،الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد
ويملــك( )1,000ألــف حصــة أي مــا نســبته ( )%10مــن الحصــص .وبتاريــخ
1440/11/11هـــ (الموافــق 2019/07/14م) صــدر القــرار الــوزاري رقــم ()269
بموافقــة وزارة التجــارة علــى تحــول الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية
محــدودة ،إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة مــع االحتفــاظ بنفــس رقــم وتاريخ
شــهادة الســجل التجــاري وبنفــس مبلــغ رأس المــال بعــد تخفيــض قيمــة
الســهم مــن ( )2,500ألفــان وخمســمائة ريــال ســعودي إلــى ( )10عشــر
ريــاالت ســعودية ،ليصبــح رأس مــال الشــركة الحالــي ()25,000,000
خمســة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ()2,500,000
مليونــان وخمســمائة ألــف ســهم عــادي بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل
قدرهــا ( )10عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وجميعهــا أســهم
عاديــة مــن فئــة واحــدة .وبتاريــخ 1440/12/03هـــ (الموافــق 2019/08/04م)
تــم قيــد الشــركة بســجل الشــركات المســاهمة بمدينــة الريــاض،
وتســجيلها بموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم ( )1010268241وتاريــخ
1430/05/28هـــ (الموافــق 2009/05/23م) ،والتــي تنتهــي صالحيتهــا
بتاريــخ 1445/05/12هـــ (الموافــق 2023/11/26م) .إن كبــار المســاهمين
فــي الشــركة والذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن أســهمها هــم-1 :
الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ بنســبة تملــك تبلــغ ( )%43مــن
األســهم تمثــل عــدد ( )1,075,000مليــون وخمســة وســبعون ألــف ســهم
 -2 ،إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي بنســبة تملــك تبلــغ
( )%29مــن األســهم تمثــل عــدد ( )725,000ســبعمائة وخمســة وعشــرون
ألــف ســهم -3 ،الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ بنســبة تملــك
تبلــغ ( )%18مــن األســهم تمثــل عــدد ( )450,000أربعمائــة وخمســون
ألــف ســهم  -4 ،الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد بنســبة
تملــك ( )%10مــن األســهم تمثــل ( )250,000مائتــان وخمســون ألــف
ســهم ،وهــم يملكــون مجتمعيــن نســبة ( )%100مــن أســهم الشــركة قبــل
الطــرح .ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن التعديــات التــي طــرأت علــى رأس
المــال ،الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة (" )6-1-7هيــكل الملكيــة"
مــن الفقــرة (" )1-1-7تأســيس الشــركة" مــن القســم (" )7المعلومــات
القانونيــة" مــن هــذه النشــرة.

ص

نشاطات الشركة

تتمثــل أنشــطة الشــركة وفقـ ًـا لســجلها التجــاري فــي أنشــطة الوجبــات
الســريعة ،يشــمل (محــات البيتــزا).

المساهمون الكبار
وعدد أسهمهم
ونسب ملكيتهم
قبل وبعد الطرح

هــم المســاهمون الذيــن تظهــر أســماؤهم ونســبة ملكيتهــم فــي
الجــدول التالــي:
المساهم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد
األسهم

النسبة

عدد
األسهم

النسبة

1,075,000

%43

1,075,000

%43

السيد :إبراهيم بن
عبد العزيز بن ناصر
المزيني

725,000

%29

-

-

السيد :علي بن محمد
بن علي الرويغ

450,000

%18

450,000

%18

السيد :سامي بن
محمد بن ناصر العبيد

250,000

%10

250,000

%10

الجمهور (المستثمرون
المؤهلون)

-

-

725,000

%29

السيد :محمد بن علي
بن محمد الرويغ

رأس مال الشركة

( )25,000,000خمسة وعشرون مليون ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم
الشركة المصدرة

( )2,500,000مليونان وخمسمائة ألف سهم مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة األسمية
للسهم

( )10عشر رياالت سعودية للسهم الواحد.

عدد األسهم
المطروحة

( )725,000ســبعمائة وخمســة وعشــرون ألــف ســهم مدفوعــة القيمــة
بالكامــل.

نسبة األسهم
المطروحة من رأس
المال

( )%29تسعة وعشرون بالمائة.

سعر الطرح

(●) ريال سعودي للسهم.

إجمالي قيمة الطرح (●) ريال سعودي.
استخدام متحصالت ســوف يتــم توزيــع صافــي متحصــات الطــرح البالغــة (●) ريــال ســعودي،
بعــد خصــم مصاريــف الطــرح المقــدرة بحوالــي (●) ريــال ســعودي علــى
الطرح
المســاهم البائــع ولــن تحصــل الشــركة علــى أي جــزء مــن متحصــات الطــرح
(لمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء مراجعــة القســم (“ )6اســتخدام متحصــات
الطــرح” مــن هــذه النشــرة).

ض

فئات المستثمرين
المستهدفين

يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم الطــرح علــى فئــات المســتثمرين
المؤهليــن ،حيــث تــم تعريــف المســتثمر المؤهــل مــن قبل هيئة الســوق
الماليــة (الهيئــة) فــي قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئة
الســوق الماليــة وقواعدهــا ،وفــي قائمــة المصطلحــات المســتخدمة
فــي قواعــد شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) ،ويقصــد به في
البــاب الثامــن مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة،
وفــي المادتيــن ( )46السادســة واألربعــون و ( )47الســابعة واألربعــون
مــن الئحــة صناديــق االســتثمار ،وفــي المــادة ( )45الخامســة واألربعــون
مــن الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري ،أي مــن اآلتــي بيانهــم:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2 .عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال
اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة قــد عينــت
بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة
فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن
العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3 .حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هـــيئة دوليــة تعتــرف
بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة،
أو مركــز اإليــداع.
4 .الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة
تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال
اإلدارة.
5 .الشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة.
6 .صناديق االستثمار.
7 .األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق
الموازيــة والذيــن يســتوفون المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي
الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي
الســوق الموازيــة.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 .أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري
فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع.
	10.أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكة
وحســاب لــدى مركــز اإليــداع ،ويســتوفون أي مــن المعاييــر اآلتية:
 .أأن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال
يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن ( )40,000,000أربعــون مليــون ريــال
ســعودي ،وال تقــل عــن ( )10عشــر صفقــات فــي كل ربــع ســنة
خــال ( )12االثنــي عشــر شـ ً
ـهرا الماضيــة.
 .بأن ال تقــل قيمــة صافــي أصولــه عــن ( )5,000,000خمســة
مالييــن ريــال ســعودي.
 .جأن يعمــل أو ســبق لــه العمــل مــدة ( )٣ثــاث ســنوات علــى
األقــل فــي القطــاع المالــي.
 .دأن يكــون حاصــا علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق
الماليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة.
 .هأن يكــون حاصــا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال
دوليـ ًـا.
أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف بهــا
ّ
	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

ط

طريقة االكتتاب

كل مــن
ســيتم توفيــر نمــاذج طلبــات االكتتــاب أثنــاء فتــرة الطــرح لــدى ٍ
المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب ولــدى الشــركة .ويجــب أن يتــم
ً
وفقــا للتعليمــات المبينــة فــي القســم رقــم ()8
تعبئــة تلــك الطلبــات
“المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه” مــن هــذه
النشــرة.

الحد األدنى لعدد
األسهم التي يمكن
االكتتاب فيها

( )10عشرة أسهم.

قيمة الحد األدنى
لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها

(سهم).

( )124,999مائــة وأربعــة وعشــرون ألــف وتســعمائة وتســعة وتســعون
الحد األعلى لعدد
األسهم التي يمكن ســهم.
االكتتاب فيها
قيمة الحد األعلى
لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها

(●) ريال سعودي.

فترة الطرح

تبــدأ يــوم األحــد 1443/01/07هـــ (الموافــق 2021/08/15م) ،وتســتمر حتى
نهايــة يــوم اإلثنين 1443/01/15هـ (الموافــق 2021/08/23م).

طريقة تخصيص
األسهم ورد
الفائض

ســيقوم مديــر االكتتــاب بفتــح حســاب تتــم تســميته "الطــرح العــام
األولــي لشــركة مطاعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة" الســتالم
مبالــغ االكتتــاب ،ويجــب علــى كل مكتتــب تقديــم طلــب االكتتــاب وإيــداع
مبلــغ االكتتــاب فــي حســاب االكتتــاب المذكــور ،وبعــد انتهاء فتــرة الطرح،
ســيتم اإلعــان عــن التخصيــص بإشــعار المســتثمرين وذلــك فــي موعــد
أقصــاه يــوم األربعــاء 1443/01/٢٤هـــ (الموافــق 2021/0٩/٠١م) ،وســيتم
تخصيــص األســهم المطروحــة لالكتتــاب وفقـ ًـا لمــا يقترحــه المستشــار
المالــي بالتشــاور مــع المصــدر ،وســيكون رد الفائــض خــال ( )٦أيــام
عمــل مــن تاريــخ التخصيــص ،ولــن يكــون أي عمــوالت أو اســتقطاعات
مــن الجهــة المســتلمة لمتحصــات الطــرح .الرجــاء مرجعــة القســم رقــم
(" )8المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه" مــن
هــذه النشــرة.

األحقية في األرباح

تســتحق أســهم الطــرح نصيبهــا مــن أي أربــاح تعلــن عنها الشــركة وتدفعها
مــن تاريــخ نشــرة اإلصــدار وعــن الســنوات المالية التــي تليها.

حقوق التصويت

للشــركة فئــة واحــدة فقــط مــن األســهم ،وليــس ألي مســاهم أي حقــوق
تصويــت تفضيليــة ،ويحمــل كل ســهم مــن األســهم المطروحــة حــق
التصويــت ،وللــكل الحــق فــي حضــور الجمعيــة العامــة والتصويــت فيهــا،
ويجــوز للمســاهم تفويــض أي مســاهم آخــر ،مــن غيــر أعضــاء مجلــس
إدارة الشــركة أو موظفيهــا؛ لينــوب عنــه فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة
العامــة والتصويــت علــى قراراتهــا.

القيود المفروضة
على األسهم

يخضــع كبــار المســاهمين الذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر من أســهم الشــركة
(المذكــورة أســماؤهم فــي الصفحــة رقــم (ص) مــن هــذه النشــرة)،
ً
شــهرا مــن
لفتــرة حظــر تــداول فــي أســهمهم لمــدة ( )12اثنــي عشــر
تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة ،وســيقوم مركــز
إيــداع األوراق الماليــة برفــع القيــود علــى تلــك األســهم بشــكل مباشــر
بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر المفروضــة.

ظ

عوامل المخاطرة

هنالــك مخاطــر معينــة تتعلــق باالســتثمار فــي األســهم المطروحــة،
وقــد تمــت مناقشــة عوامــل المخاطــرة هــذه فــي قســم (" )2عوامــل
المخاطــرة" مــن هــذه النشــرة ،ويتوجــب دراســتها بعنايــة قبــل اتخــاذ
القــرار باالســتثمار فــي األســهم المطروحــة.

األسهم التي سبق لــم يســبق إدراج وتــداول أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواء
داخــل المملكــة أو خارجهــا ،وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب للهيئــة لتســجيل
للشركة إدراجها
أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية ،وقــد تــم الحصــول علــى كافــة
الموافقــات والمســتندات التــي طلبتهــا الهيئــة فيمــا يتعلــق بنشــرة
اإلصــدار ،وكافــة المتطلبــات الالزمــة لطــرح األســهم.

التواريخ المهمة وإجراءات الطرح
التـــــــــاريخ

الجدول الزمني المتوقع للطرح
فترة الطرح

يبدأ االكتتاب من يوم األحد 1443/01/07هـ
(الموافق 2021/08/15م) ،إلى الساعة 4:00
مساء من يوم اإلثنين 1443/01/15هـ (الموافق
ً
2021/08/23م).
يوم اإلثنين 1443/01/15هـ (الموافق
2021/08/23م).

تاريخ انتهاء مرحلة االكتتاب وآخر يوم لتقديم
نماذج طلبات االكتتاب
ً
بناءا على عدد
آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب
األسهم التي تم تخصيصها لكل مكتتب

يــوم الثالثــاء
2 0 2 1 / 0 8 / 3 1م ) .

1443/01/23هـــ

(الموافــق

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح
وإشعار المستثمرين

يــوم األربعــاء
2 0 2 1 / 0 ٩ / ٠١م ) .

1443/01/٢٤هـــ

(الموافــق

رد الفائض (إن وجد)

ســيتم دفــع مبالــغ التعويــض -إن وجــدت -فــي
موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 1443/01/25هـــ
(الموافــق 2021/09/02م).

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في
السوق

يتوقــع أن يبــدأ تــداول أســهم الشــركة فــي
الســوق بعــد اســتيفاء جميــع المتطلبــات،
واالنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات النظاميــة ذات
العالقــة ،وســيتم اإلعــان عــن بــدء تــداول
األســهم فــي الصحــف المحليــة وموقــع تــداول
(.)www.tadawul.com.sa

تنويــه :جميــع التواريــخ المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي أعــاه تقريبيــة ،وســيتم اإلعــان عــن التواريــخ والمواعيد
الفعليــة فــي الموقــع اإللكترونــي للمستشــار المالــي ( ،)www.emiratesnbdcapital.com.saوالموقــع
اإللكترونــي للشــركة ( ،)www.burgerizzr.comوالصحــف المحليــة فــي المملكــة وعبــر موقــع تــداول
اإللكترونــي علــى اإلنترنــت (.)www.tadawul.com.sa

ع

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم الطــرح علــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن ،حيــث تــم
تعريــف المســتثمر المؤهــل مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة (الهيئــة) فــي قائمــة
المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا ،وفــي قائمــة
المصطلحــات المســتخدمة فــي قواعــد شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول)،
ويقصــد بــه فــي البــاب الثامــن مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة،
وفــي المادتيــن ( )46السادســة واألربعــون و ( )47الســابعة واألربعــون مــن الئحــة
صناديــق االســتثمار ،وفــي المــادة ( )45الخامســة واألربعــون مــن الئحــة صناديــق
االســتثمار العقــاري ،أي مــن اآلتــي بيانهــم:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2 .عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة ،شــريطة
أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة قــد عينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات
الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن
العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3 .حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو
الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
4 .الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة مباشــرة ،أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة
ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
5 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 .صناديق االستثمار.
7 .األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة ،والذيــن
يســتوفون المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار
األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 .أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة،
وحســاب لــدى مركــز اإليــداع.
	10.أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة ،وحســاب لــدى
مركــز اإليــداع ،ويســتوفون أي مــن المعاييــر اآلتيــة :
 .أأن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع
قيمتهــا عــن ( )40,000,000أربعــون مليــون ريــال ســعودي ،وال تقــل عــن ()10
ً
شــهرا الماضيــة.
عشــر صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال ( )12االثنــي عشــر
 .بأن ال تقــل قيمــة صافــي أصولــه عــن ( )5,000,000خمســة مالييــن ريــال
ســعودي.
 .جأن يعمــل أو ســبق لــه العمــل مــدة ( )3ثــاث ســنوات علــى األقــل فــي القطــاع
المالــي.

غ

ـا علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة المعتمدة
 .دأن يكــون حاصـ ً
مــن قبــل الهيئة.
حاصــا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق
 .هأن يكــون
ً
دوليــاً.
الماليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف بهــا
ّ
	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
ســوف تتوفــر نمــاذج طلبــات االكتتــاب للمكتتبيــن خــال فتــرة الطــرح لــدى مديــر االكتتاب،
ويتعيــن علــى المكتتــب اســتيفاء طلبــات االكتتــاب وفقـ ًـا للتعليمــات المبينــة فــي نشــرة
ّ
اإلصــدار ونمــوذج االكتتــاب ،ويجــب علــى كل مكتتــب أن يوافــق علــى كل الشــروط
واألحــكام ،وأن يســتكمل كافــة األقســام ذات الصلــة فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب.
تحتفــظ الشــركة بالحــق فــي رفــض أي نمــوذج طلــب اكتتــاب ،جزئيــا أو كليــا فــي حالــة عــدم
الوفــاء بــأي مــن شــروط االكتتــاب وأحكامــه ،أو عــدم اتبــاع التعليمــات حســب األصــول
وفــي حينــه .ال يجــوز إدخــال تعديــات علــى نمــوذج طلــب االكتتــاب أو ســحبه بمجــرد
تقديمــه ،وعــاوة علــى ذلــك تمثــل نمــوذج طلــب االكتتــاب فــور تقديمــه اتفاقــا ملزمــا
قانونيــا بيــن المكتتــب والشــركة .ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن شــروط ،تعليمــات وإجراءات
االكتتــاب ،الرجــاء االطــاع علــى القســم (" )8االمعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام
الطــرح وشــروطه" والقســم (" )9التعهــدات الخاصــة باالكتتــاب" مــن هــذه النشــرة.

ملخص المعلومات األساسية
يهــدف ملخــص المعلومــات األساســية هــذا إلــى إعطــاء نبــذة موجــزة عــن المعلومــات
ً
ونظــرا لكونــه ملخــص فإنــه ال يشــتمل علــى جميــع
الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار،
المعلومــات التــي قــد تهــم المكتتبيــن ،ويتعيــن علــى الراغبيــن فــي االكتتــاب بأســهم
الشــركة قــراءة نشــرة اإلصــدار بأكملهــا قبــل اتخاذهــم قــرار باالســتثمار فــي أســهم الطرح
مــن عدمــه ،ويكــون للتعريفــات واالختصــارات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه نفــس
المعانــي المعطــاة لهــا فــي القســم رقــم (" )1التعريفــات والمصطلحــات" وأماكــن أخرى
مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.

ف

الشركة
شــركة مطاعم بيت الشــطيرة للوجبات الســريعة (برغرايززر) ،هي شــركة مســاهمة مقفلة
تــم قيدهــا بســجل الشــركات المســاهمة بتاريــخ 1440/12/03هـــ (الموافــق 2019/08/04م)،
وتســجيلها بموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم ( )1010268241وتاريــخ 1430/05/28هـــ
(الموافــق 2009/05/23م) ،والتــي تنتهــي صالحيتهــا بتاريــخ 1445/05/12هـــ (الموافــق
2023/11/26م) ،ويتمثــل نشــاط الشــركة بحســب الســجل التجــاري فــي أنشــطة الوجبــات
الســريعة يشــمل (محــات البيتــزا) ،حيــث تنــدرج ضمــن قطــاع الخدمــات االســتهالكية.
يقــع عنــوان المقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض ( 4005طريــق العيينــة – ظهــرة
لبــن – الريــاض.)7277 – 12562 :
تأسســت الشــركة بدايــة كمؤسســة فرديــة لصاحبهــا الســيد :محمــد بــن علــي بــن
محمــد الرويــغ ،وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض بموجــب شــهادة رقــم
( )1010268241وتاريــخ 1430/05/28هـــ (الموافــق 2009/05/23م).
وبتاريــخ  1434/10/22ه (الموافــق 2013/08/29م) تــم تحويــل المؤسســة إلــى شــركة ذات
مســؤولية محــدودة وبــرأس مــال قــدره ( )1,000,000مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى
( )10,000عشــرة آالف حصــة نقديــة وبقيمــة قدرهــا ( )100مائــة ريــال ســعودي للحصــة
الواحــدة مدفوعــة القيمــة بالكامــل ،وتــم توزيعهــا علــى ثالثــة شــركاء ،وهــم -1 :صاحــب
المؤسســة الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ويملــك عــدد ( )5,000خمســة آالف
حصــة أي مــا نســبته ( )%50مــن الحصــص ،وبدخــول شــريكين جــدد ،وهمــا -٢ :الســيد:
علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ ويملــك عــدد ( )2,500ألفــان وخمســمائة حصــة أي
مــا نســبته ( )%25مــن الحصــص  -3 ،الســيد :فهــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن عســكر
ويملــك ( )2,500ألفــان وخمســمائة حصــة أي مــا نســبته ( )%25مــن الحصــص.
بتاريــخ 1436/02/04هـــ (الموافــق 2014/11/26م) وافــق الشــركاء علــى تعديــل عقــد
تأســيس الشــركة بخــروج شــريك (الســيد :فهــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن عســكر)،
ودخــول شــريكين جــدد ،وهمــا1- :الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي،
و  -٢الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ،وتمــت كذلــك الموافقــة علــى إعــادة
توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء ،لتصبــح ملكيــة الشــركة وفــق اآلتــي -1 :الســيد :محمــد بــن
علــي بــن محمــد الرويــغ ويملــك عــدد ( )4,300أربعــة آالف وثالثمائــة حصــة أي مــا نســبته
( )%43مــن الحصــص -2 ،الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ ويملــك عــدد ()1,800
ألــف وثمانمائــة حصــة أي مــا نســبته ( )%18مــن الحصــص -3 ،إبراهيــم بــن عبــد العزيــز
بــن ناصــر المزينــي ويملــك ( )2,900ألفــان وتســعمائة حصــة أي مــا نســبته ( )%29مــن
الحصــص -4 ،الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ويملــك ( )1,000ألــف حصــة أي
مــا نســبته ( )%10مــن الحصــص.

ق

وبتاريــخ 1440/08/20هـــ (الموافــق 2019/04/25م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة بقيمــة
( )24,000,000أربعــة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي وذلــك مــن خــال رســملة مبلــغ
الزيــادة مــن بنــد األربــاح المبقــاة كمــا فــي تاريــخ  31ديســمبر 2018م ،وقــد تــم كذلــك
زيــادة قيمــة الحصــة مــن ( )100مائــة ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة إلــى ( )2,500ألفــان
وخمســمائة ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة ،ليصبــح رأس المــال ( )25,000,000خمســة
وعشــرون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )10,000عشــرة آالف حصــة نقديــة
متســاوية القيمــة ،وقيمــة كل حصــة ( )2,500ألفــان وخمســمائة ريــال ســعودي تــم
توزيعهــا علــى الشــركاء كاآلتــي -1 :الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ويملــك
عــدد ( )4,300أربعــة آالف وثالثمائــة حصــة أي مــا نســبته ( )%43مــن الحصــص -2 ،إبراهيــم
بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي ويملــك ( )2,900ألفــان وتســعمائة حصــة أي مــا نســبته
( )%29مــن الحصــص -3 ،الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ (يملــك عــدد ()1,800
ألــف وثمانمائــة حصــة أي مــا نســبته ( )%18مــن الحصــص -4 ،الســيد :ســامي بــن محمــد
بــن ناصــر العبيــد ويملــك ( )1,000ألــف حصــة أي مــا نســبته ( )%10مــن الحصــص.
وبتاريــخ 1440/11/11هـــ (الموافــق 2019/07/14م) صدر القــرار الوزاري رقم ( )269بموافقة
وزارة التجارة على تحول الشــركة من شــركة ذات مســؤولية محدودة إلى شــركة مســاهمة
مقفلــة مــع االحتفــاظ بنفــس رقــم وتاريــخ شــهادة الســجل التجــاري ،وبنفــس مبلــغ رأس
المــال بعــد تخفيــض قيمــة الســهم مــن ( )2,500ألفــان وخمســمائة ريــال ســعودي إلــى
( )10عشــر ريــاالت ســعودية ،ليصبــح رأس مــال الشــركة الحالــي ( )25,000,000خمســة
وعشــرون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )2,500,000مليونــان وخمســمائة ألــف
ســهم عــادي بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل قدرهــا ( )10عشــر رياالت ســعودية للســهم
الواحــد (وجميعهــا أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة).
إن كبــار المســاهمين فــي الشــركة والذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن أســهمها هــم
كالتّ الــي -1 :الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ بنســبة تملــك تبلــغ ( )%43مــن
األســهم تمثــل عــدد ( )1,075,000مليــون وخمســة وســبعون ألــف ســهم  -2 ،والســيد:
إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي بنســبة تملــك تبلــغ ( )%29مــن األســهم تمثــل
عــدد ( )725,000ســبعمائة وخمســة وعشــرون ألــف ســهم -3 ،والســيد :علــي بــن محمــد
بــن علــي الرويــغ بنســبة تملــك تبلــغ ( )%18مــن األســهم تمثــل عــدد ( )450,000أربعمائــة
وخمســون ألــف ســهم -4 ،والســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد بنســبة تملــك
( )%10مــن األســهم تمثــل عــدد ( )250,000مائتــان وخمســون ألــف ســهم ،وهــم يملكــون
مجتمعيــن نســبة ( )%100مــن أســهم الشــركة قبــل الطــرح.

ك

وفيما يلي جدول يبين ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:

جــدول (ب):هـــيكل الملكيــة فــي الشــركة قبــل الطــرح وبعــده
(المســاهمون الحاليــون)
ملكية المساهمين الحاليين

القيمة

نسبة الملكية المباشرة
بعد الطرح

قبل الطرح

األسمية

عدد
األسهم

النسبة

عدد
األسهم

النسبة

السيد :محمد بن علي بن محمد الرويغ

 10رياالت

1,075,000

%43

1,075,000

%43

السيد :إبراهيم بن عبد العزيز بن ناصر
المزيني

 10رياالت

725,000

%29

-

-

السيد :علي بن محمد بن علي الرويغ

 10رياالت

450,000

%18

450,000

%18

السيد :سامي بن محمد بن ناصر العبيد

 10رياالت

250,000

%10

250,000

%10

الجمهور

 10رياالت

-

-

725,000

%29

ملكية المساهمين الحاليين

القيمة

نسبة الملكية غير المباشرة
بعد الطرح

قبل الطرح

األسمية

عدد
األسهم

النسبة

عدد
األسهم

النسبة

السيد :محمد بن علي بن محمد الرويغ

 10رياالت

-

-

-

-

السيد :إبراهيم بن عبد العزيز بن ناصر
المزيني

 10رياالت

-

-

-

-

السيد :علي بن محمد بن علي الرويغ

 10رياالت

-

-

-

-

السيد :سامي بن محمد بن ناصر العبيد

 10رياالت

-

-

-

-

الجمهور

 10رياالت

-

-

-

-

المصدر :الشركة

ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول مراحل تأســيس الشــركة وتغيــرات رأس المال ،الرجاء مراجعة القســم
(")7المعلومات القانونية" الفقرة الفرعية (")1-1-7تأســيس الشــركة" من هـــذه النشرة.
األنشطة الرئيسية للشركة
تركــز الشــركة نشــاطها بحســب الســجل التجــاري فــي تقديــم الوجبــات الســريعة ،وتمــارس
الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة ،وبعــد الحصــول علــى جميــع التراخيــص
الالزمــة مــن الجهــات المختصــة وهــي كالتالــي :الرخــص المهنيــة الصــادرة عــن وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان ،وشــهادات الدفــاع المدنــي ،وشــهادة الــزكاة
والتســجيل بضريبــة القيمــة المضافــة وشــهادات الســجالت التجاريــة وشــهادة الغرفــة
التجاريــة .ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول التراخيــص التــي حصلــت عليهــا الشــركة ،الرجــاء
مراجعــة الفقــرة الفرعيــة ( )3-7مــن قســم (" )7المعلومــات القانونيــة" مــن هذه النشــرة.

ل

حيــث تقــدم خدماتهــا مــن خــال مواقــع مســتأجرة والمنتشــرة في أنحــاء المملكــة ،والتي
ً
فرعــا كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،والمســتودع
بلــغ عددهــا ( )79تســعة وســبعون
المســتأجر ومقرهــا الرئيســي المملــوك للشــركة فــي مدينــة الريــاض ،تشــغل الشــركة
هــذه المواقــع مــن خــال موظفيهــا التــي تقــوم بتدريبهــم للقيــام بمهامهــم حســب
المعاييــر التــي تضعهــا ،تمتلــك الشــركة مركــز رئيســي فــي مدينــة الريــاض ،يوفــر هــذا
المركــز دعــم التوريــد ،حيــث يوجــد بــه مقــر اإلنتــاج للمــواد األوليــة الرئيســية التــي تــزود
بهــا الفــروع ،إضافــة إلــى أنــه موقــع لــإدارة الرئيســية للشــركة.
هــذا وتعتمــد الشــركة عنــد بيــع المنتجــات علــى عــدة قنــوات بيــع رئيســية إلتمــام البيــع
وتوصيــل المنتــج وهــي :قنــاة نقــاط البيــع ،القنــوات اإللكترونيــة والتــي تشــمل :مركــز
االتصــال ،تطبيــق برغرايــززر ،وتطبيقــات التوصيــل .مــن جهــة أخــرى ،يتــم توصيــل المــواد
األوليــة للمطبــخ المركــزي الواقــع فــي مدينــة الريــاض ،وكذلــك الفــروع مباشــرة ،كمــا
فــي تاريــخ هــذه النشــرة ليــس لــدى الشــركة أي نشــاط تجــاري خــارج المملكــة ،وليــس
لديهــا شــركات تابعــة (ســواء داخــل أو خــارج المملكــة) ،كمــا أنهــا لــم تقــم بفتــح فــروع لهــا
خــارج المملكــة العربيــة الســعودية.
رؤية الشركة
تســعى الشــركة أن تكــون العبـ ًـا رئيسـ ً
ـيا فــي ســوق الوجبــات الســريعة فــي المنطقــة،
وأن تخلــق عالمــات تجاريــة ذات قيمــة عاليــة.

رسالة الشركة واستراتيجيتها العامة
رسالة الشركة
•تقديــم تجربــة ذات جــودة بأســعار فــي متنــاول اليــد :ألن الهــدف األول هــو تجربــة
العميــل ،فــإن المنتــج يعتبــر ركــن أســاس فــي هــذه التجربــة ،لــذا تحرص الشــركة على
اســتخدام اللحــوم الطازجــة ذات الجــودة ،والتــي يتــم تحضيرهــا للعمــاء بشــغف
فــي وقــت الطلــب ،وتوفــر فــروع الشــركة الجــو المناســب والمالئــم ،بحيــث يشــعر
العميــل باالنتمــاء والحمــاس لتنــاول وجبتــه لتكــون تجربتــه مكتملــة ،كل هــذا يتــم مــن
خــال فهــم عميــق لعمــاء برغرايــززر.
•خلــق بيئــة عمــل مميــزة لموظفــي وعمــال الشــركة ،حيــث تهتم الشــركة ببيئــة العمل؛
ألنهــا حجــر أســاس لموظفيهــا والعامليــن لديهــا ،والتــي بدورهــا تعتبــر مهمــة فــي
مســاعدة الموظفيــن للتطـ ّـور وإلظهــار مواهبهــم.
•االســتمرار بالمســاهمة فــي المجتمــع حيــث تعتبــر الشــركة مســاهمتها فــي
المجتمــع جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن رســالتها ،وتســعى جاهــدة إلشــراك فريــق عملهــا فــي
جميــع جوانــب أنشــطتها االجتماعيــة ،كمــا تحــرص الشــركة علــى إشــراك فريــق عملهــا
فــي كافــة أنشــطتها االجتماعيــة.

م

•توفيــر عوائــد مســتقرة ومجزيــة لمســتثمري الشــركة ،نمــو مســتقر حيــث يســتند
علــى توقعــات مســتقبلية وباتخــاذ قــرارات وإجــراءات مدروســة ،والــذي بــدوره يمنــح
الثقــة للمســتثمرين ،حيــث تســعى الشــركة جاهــدة للنمــو بطريقــة متســقة ذات
شــفافية.
استراتيجية الشركة
ترتكز الشركة في استراتيجيتها على ( )٩تسعة أساسات:
أوال :التركيــز علــى قطــاع ســوقي معيــن يخــدم شــريحة واســعة مــن الزبائــن ،يســاعد
• ً
ذلــك الشــركة علــى تحقيــق الفهــم العميــق للفئــة واألســواق التــي تســتهدفها،
يتــم التركيــز مــن خــال تحديــد الفئــة المســتهدفة (العمــر ،الدخــل ،الجنــس) ،وكذلــك
المناطــق الجغرافيــة التــي تســتهدفها ،حيــث يتــم تحديــد عوامــل مثــل موقــع الفــرع،
وقنــوات البيــع ،وأوقــات تشــغيل الفــروع ،والتــي بدورهــا تســاهم فــي اســتهداف
هـــذه الشــريحة المعنيــة.
•ثانيـ ًـا :تبســيط العمليــات بتبســيط قوائــم الطعــام مــع إســناد ( )outsourcingجميــع
العمليــات الجانبيــة (العمليــات التــي ليســت مــن اختصــاص الشــركة) لطــرف ثالــث
مختــص ،مثــل :الصيانــة ،والمقــاوالت (بنــاء الفــروع) ونقــل البضائــع إلــى الفــروع.
وتخطــط الشــركة لالســتمرار علــى هـــذا النهــج للتركيــز علــى العمليــات الرئيســية
للشــركة وتقويتهــا.
•ثالثـ ًـا :بنــاء عالمــة تجاريــة قويــة ذات بصمــة ،حيــث تســعى برغرايــززر مــن خــال ذلــك
إلــى االســتمرار فــي بنــاء قاعــدة عمــاء ذات والء ،والمحافظــة عليهــم.
ً
رابعــا :تقديــم منتجــات ذات جــودة عاليــة فــي نطــاق ســعري مقبــول للعمــاء
•
ا لمســتهد فين .
ً
خامسا :فهم عميق للعمالء واحتياجاتهم من خالل فتح قنوات التواصل مع العمالء،
•
إضافــة إلــى بحــوث تمكــن الشــركة لفهــم متطلبــات المســتهلكين بشــكل أفضــل.
•سادسـ ًـا :بنــاء فريــق قــوي قــادر علــى التعامــل مــع متغيرات الســوق ،بحيث يســتطيع
فهــم عوائق العمليــات وتخطيها.
ً
ســابعا :اعتمــدت الشــركة فــي الســنوات الســابقة علــى اســتراتيجية التوســع
•
الجغرافــي عــن طريــق افتتــاح فــروع فــي مناطــق جديــدة ،والــذي كان أحــد ركائــز
النمــو ،وتنــوي الشــركة االســتمرار فــي هـــذه االســتراتيجية ،وتغطيــة مناطــق لــم
يتــم تغطيتهــا حيــث إن التوســع فــي الســنوات الماضيــة كان بشــكل كبيــر متركــز على
المنطقــة الوســطى والشــرقية ،وبالتالــي فــإن لــدى برغرايــززر فرصــة كبيــرة لدخــول
مناطــق جديــدة ،باإلضافــة لتقويــة حضورهــا فــي المناطــق التــي تتواجــد فيهــا
فروعهــا حاليــا ،وتحــرص الشــركة علــى تمويــن الفــروع مــن مطبــخ مركــزي ليــس فقــط
للمحافظــة علــى الجــودة بــل أيضــا لتبســيط العمليــات فــي الفــروع ،ممــا يســهل
عمليــة تجهيــز الفــروع الجديــدة ،ويقلــل تكاليفهــا الرأســمالية والتشــغيلية.

ن

ً
ثامنــا :التوســع خــارج المملكــة :يعطــي نمــوذج العمــل الــذي تتبعــه الشــركة ونــوع
•
ً
ً
المنتــج الــذي تقدمــه ،الفرصــة لهــا بالســعي للتوســع خارجيــا ،خصوصــا فــي أســواق
الخليــج والشــرق األوســط ،والتــي لديهــا عــادات اســتهالكية فــي ســوق الوجبــات
الســريعة ،وتخطــط الشــركة للدخــول فــي هـــذه األســواق مــن خــال شــراكات
اســتراتيجية ،أو مــن خــال منــح االمتيــاز التجــاري ،األمــر الــذي يتــم تحديــده الحقـ ًـا لــكل
منطقــة جغرافيــة حســب ظروفهــا االقتصاديــة والســوقية.
ً
تاســعا :مــع التغيــر الســريع فــي عصــر الرقمنــة ،تحــرص الشــركة علــى أن تواكــب
•
هـــذا التغيــر ،وتقديــم خدمــات تتماشــى مــع رغبــات العميــل ،لــذا فقــد قامت الشــركة
بتجيهــز تطبيقهــا الخــاص والــذي يعتبــر اليــوم أحــد قنــوات البيــع الرئيســية ،وتعمــل
علــى تطويــره بشــكل دائــم كمــا تعمــل الشــركة علــى تطويــر الخدمــات الذاتيــة فــي
الفــروع لتحســين تجربــة العميــل داخــل الفــروع ،باإلضافــة لذلــك تعمــل الشــركة مــع
عــدد مــن تطبيقــات التوصيــل لتنويــع قنــوات البيــع والحــرص علــى مواكبــة تغييــر
أســلوب ونمــط حيــاة العميــل.
قيم الشركة
تطبــق برغرايــززر اســتراتيجية طموحــة للتوســع ،خــال تطبيــق اســتراتيجياتها ،تســعى
برغرايــززر بــأن تشــارك الجميــع فــي االهتمــام بقيمهــا ،لــذا فإننــا نحــرص علــى:
•تقدير اإلنسان بالعدل :مواهبها وعمالؤها.
•العمل بشغف :باالحترافية وااللتزام.
•تتحدى الوضع الراهن :باإلبداع والمبادرة.

ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
المزية التنافسية
تركــز برغرايــززر علــى تقديــم منتجــات ذات جــودة عاليــة بمدخــات طازجــة ،ممــا مكنهــا
مــن خلــق صــورة ذهنيــة متميــزة فــي أذهــان المســتهلكين للبرغــر ذو الجــودة ،كمــا تركــز
برغرايــززر علــى جعــل ســهولة وصــول العمــاء لوجباتهــا أولويــة ،كل ذلــك بأســعار فــي
متنــاول اليــد ،ممــا خلــق مزيــة تنافســية عاليــة مقارنــة بالمنافســين الذيــن يركــزون علــى
الســعر أو علــى الجــودة فقــط.

ه

نقاط القوة
•عالمــة تجاريــة قويــة :عالمــة برغرايــززر (المملوكــة للشــركة) تعتبــر اليــوم رمــز للبرغــر
ذو الجــودة ،وتســتمر الشــركة فــي االســتثمار فيهــا ،ومتابعــة قــوة تواجدهــا فــي
أذهــان العمــاء بصــورة دوريــة ،األمــر الــذي مكــن برغرايــززر مــن بنــاء قاعــدة عمــاء
عريضــة ذات والء عالــي.
•منتــج مميــز :بعــد ســنوات مــن التركيــز والبحــث والتطويــر ،تمكنــت برغرايــززر مــن
فهــم منتجهــا بصــورة عاليــة ،إضافــة إلــى فهــم عميــق لعمالئهــا ،وتســتطيع تطويــر
منتجاتهــا بصــوره أســرع وأفضــل مــن اآلخريــن ،وتتابــع إدارة التطويــر والتحســين هـــذا
األمــر بصــورة دوريــة مــع باقــي اإلدارات األخــرى.
•عمليــات مركــزة :تبقــى بســاطة العمليــات وتركيزهــا العامــل األهــم والمميــز ،فهــو
يضمــن فعاليــة أعلــى فــي الخدمــة والتكلفــة ،كمــا يضمــن ســيطرة كبيــرة علــى جودة
المخرجــات مــن جميــع العمليــات فــي الفــروع ومراكــز اإلنتــاج.
•فريــق العمــل :اســتطاعت الشــركة بنــاء وتطويــر فريــق عمــل يتمتــع بــروح فريــق
ً
دائمــا للمحافظــة
عاليــة ،إضافــة إلــى االحترافيــة فــي العمــل ،وتســعى الشــركة
عليهــم مــن خــال التدريــب والتحفيــز المســتمر.
•أســعار فــي متنــاول اليــد :تلتــزم الشــركة بنطــاق ســعري يجــذب المســتهلك إذا مــا
قــورن بالجــودة المقدمــة والمنافســين فــي الســوق ،األمــر الــذي يصعــب تحقيقــه
إال بنمــوذج عمــل مميــز ،اســتطاعت برغرايــززر بنــاءه خــال الســنوات الماضيــة ،يجعــل
هـــذا النمــوذج التســعير نقطــة قــوة للشــركة.
•ســجل حافــل بالنجاحــات :للشــركة ســجل مــن النجاحــات والنمــو المربــح ،بالرغــم
مــن التغيــرات والظــروف المختلفــة التــي مــرت بهــا الشــركة ،ســواء كانــت ظــروف
الســوق والمنافســة ،أو ظــروف اقتصاديــة ،واســتطاعت الشــركة أن تتخطاهــا وأن
تكــون أقــوى.
•مــاك الشــركة و مجلــس اإلدارة :أدى اتفــاق الشــركاء علــى الرؤيــة ،وااللتــزام الجــاد
(طويــل األمــد) بهــا ،إلــى اســتقرار الشــركة واســتمرار الدعــم لفريــق العمــل لتحقيــق
النمــو والنتائــج المســتهدفة ،ويعكــس مجلــس اإلدارة وأعضــاؤه الرغبــة الجــادة فــي
االســتمرار بهــذا االلتــزام.

و

ملخص المعلومات المالية
إن ملخــص القوائــم الماليــة الــوارد أدنــاه مبنــي علــى القوائم المالية المراجعة للســنوات
المالية المنتهية في  ٣١ديســمبر 2018م ،و  31ديســمبر 2019م ،و  31ديســمبر 2020م،
بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات المرفقــة وبالتالــي يجــب قراءتهــا مقترنة بها.
المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31
ديسمبر 2018م ،و  31ديسمبر 2019م ،و  31ديسمبر 2020م.

األداء التشغيلي
قائمة الدخل
2018م

2019م

2020م

(المدققة)

(المدققة)

(المدققة)

المبيعات

127,222

164,496

195,825

تكلفة المبيعات

94,165-

121,819-

144,769-

مجمل الربح

33,057

42,677

51,056

مصاريف بيعية وتسويقية

5,975-

8,689-

10,437-

مصروفات عمومية وإدارية

11,659-

16,009-

18,820-

الربح التشغيلي

15,423

17,979

21,800

تكاليف تمويل

251-

1,128-

1,392-

-

343-

1,050-

203

133

273

15,375

16,641

19,630

418-

433-

629-

14,957

16,207

19,001

آالف الرياالت السعودية

خسائر استبعاد آالت وممتلكات ومعدات
إيرادات أخرى
الربح الصافي قبل الزكاة
الزكاة
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
ً
الحقا إلى الربح أو الخسارة
بنود لن يعاد تصنيفها
الخسائر االكتوارية من إعادة قياس مخصص منافع الموظفين

110-

10-

93-

إجمالي بنود الدخل الشامل اآلخر

110-

10-

93-

14,847

16,197

18,908

إجمالي الدخل الشامل

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م ،و 2019م ،و 2020م.

ي

قائمة المركز المالي
كما في 31
ديسمبر 2018م

كما في 31
ديسمبر 2019م

كما في 31
ديسمبر 2020م

(المدققة)

(المدققة)

(المدققة)

مجموع األصول المتداولة

19,246

25,916

28,144

مجموع األصول غير المتداولة

43,074

86,285

95,218

مجموع األصول

62,320

112,201

123,362

مجموع االلتزامات المتداولة

12,417

42,030

45,621

مجموع االلتزامات غير المتداولة

11,907

31,429

30,090

مجموع االلتزامات

24,325

73,459

75,712

مجموع حقوق الملكية

37,995

38,742

47,650

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

62,320

112,201

123,362

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م ،و 2019م ،و 2020م.

قائمة التدفقات النقدية

2018م
(المدققة)

2019م
(المدققة)

2020م
(المدققة)

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

16,560

36,134

40,538

صافي النقد المستخدم في األنشطة
االستثمارية

16,631-

16,742-

16,391-

صافي النقد من المستخدم في
األنشطة التمويلية

3,462

18,478-

24,380-

صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد
المعادل

3,392

914

232-

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

2,241

5,633

6,547

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

5,633

6,547

6,314

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م ،و 2019م ،و 2020م.

النسب والمؤشرات المالية
المؤشرات المالية

2018م

2019م

2020م

نسبة النمو في المبيعات

%46.02

%29.3

%19.05

العائد على األصول

%24.0

%14.44

%15.40

العائد على حقوق الملكية

%39.37

%41.83

%39.88

نسبة التداول

*x 1.55

*x 0.62

*x 0.62

نسبة السيولة السريعة

*x 1.35

*x 0.54

*x 0.53

هامش مجمل الربح

%25.98

%25.94

%26.07

هامش صافي الربح

%11.76

%9.85

٪9.70

نسبة الديون  /حقوق الملكية

%49.03

%31.07

٪28.57

نسبة الديون  /إجمالي األصول

%68.81

%10.73

٪11.04

*مرات
المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 2018م ،و 2019م ،و 2020م.

أأ

بب

جدول المحتويات
1

التعريفات والمصطلحات

1

2

عوامل المخاطرة

13

1-2

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

14

2-2

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة

48

3-2

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة

51

3

الـشــركـــة

55

1-3

مقدمة

55

2-3

فروع الشركة

57

3-3

عمليات الشركة

59

4-3

نموذج عمل الشركة

61

5-3

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها

63

6-3

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

64

7-3

إقرار عدم وجود نية لتغيير طبيعة النشاط

68

4

الهيكل التنظيمي للشركة

68

1-4

الهيكل التنظيمي للشركة قبل وبعد الطرح

68

2-4

الهيكل التنظيمي اإلداري للشركة

69

3-4

مجلس اإلدارة

70

4-4

كبار التنفيذيين

79

5-4

لجان مجلس اإلدارة

87

5

توزيع األرباح

94

6

استخدام متحصالت الطرح

96

7

المعلومات القانونية

96

1-7

معلومات الشركة

96

2-7

مجلس اإلدارة

111

3-7

الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية

113

4-7

االلتزامــات المســتمرة التــي تفرضهــا الجهــات الحكوميــة علــى
الشــركة بصفتهــا “صاحــب الترخيــص”

134

تت

5-7

العقود الجوهرية

146

6-7

العالمات التجارية

178

7-7

التأمين

180

8-7

التقاضي

180

9-7

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية

181

8

المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه

183

1-8

االكتتاب

183

2-8

طريقة التقدم بطلب االكتتاب

184

3-8

فترة الطرح وشروطه

185

4-8

اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض

186

5-8

الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه

187

6-8

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها

191

7-8

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة

191

9

التعهدات الخاصة باالكتتاب

192

1-9

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب

192

2-9

سجل األسهم وترتيبات التعامل

192

3-9

سوق األسهم السعودية (تداول)

192

4-9

تداول أسهم الشركة في السوق الموازية

193

10

إجراءات عدم اكتمال الطرح

194

11

المستندات المتاحة للمعاينة

194

12

تقرير المحاسب القانوني

195

13

المالحق

195

ثث

فهرس الجداول
أ

أعضاء مجلس اإلدارة

ح

ب

هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده

ك

1-2

نبــذة عــن التســهيالت االئتمانيــة التــي حصلــت عليهــا الشــركة وحالتهــا كمــا
فــي تاريــخ 2020/12/31م

18

2-2

أعمار الذمم المدينة التجارية

43

1-3

نبذة حول أبرز األحداث منذ تأسيس حتى 2020/12/31م

55

2-3

مبيعات الشركة بحسب المناطق في المملكة حتى 2020/12/31م

58

3-3

نســبة مســاهمة المورديــن الرئيســين فــي إجمالــي تكلفــة المبيعــات عــن
األعــوام الثــاث 2018م2019 ،م2020 ،م

60

4-3

أهم منتجات الشركة وأسعارها التقريبية

61

5-3

أعــداد العامليــن خــال األعــوام كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر
 2019م و  31ديســمبر 2020م

67

1-4

هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده (المساهمون البائعون)

68

2-4

أعضاء مجلس اإلدارة

70

3-4

مؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة

75

4-4

مؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين

80

5-4

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

88

6-4

أعضاء اللجنة التنفيذية

89

7-4

أعضاء لجنة المراجعة

92

1-5

توزيعــات األربــاح المعلنــة عــن الشــركة وتوزيعهــا خــال الســنوات المنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2018م 31 ،ديســمبر 2019م 31 ،ديســمبر 2020م

95

1-7

السجالت التجارية الفرعية كما في تاريخ 2020/12/31م

98

2-7

تفاصيل الفروع التابعة للشركة كما في  31ديسمبر 2020م

101

3-7

هيكل الملكية كما في تاريخ 1434/08/23ه (الموافق 2013/07/02م)

107

4-7

هيكل الملكية كما في تاريخ 1436/02/04هـ (الموافق 2014/11/26م)

108

5-7

هيكل الملكية كما في تاريخ 1440/08/20هـ (الموافق 2019/04/25م)

109

6-7

المساهمون الحاليون بالشركة

110

7-7

تفاصيل أعضاء مجلس اإلدارة

111

8-7

التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة

113

9-7
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136
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اشــتراطات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان لعــدد مواقــف
الســيارات حســب المســاحة المبنيــة
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11-7

ملخــص أهــم بنــود الئحــة حوكمــة الشــركات التــي التزمــت أو لــم تلتــزم بهــا
الشــركة

141

12-7
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وفقــا للتفصيــل
تعامــات مــع أطــراف ذات عالقــة خــال العــام 2019م
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146
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14-7
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15-7
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16-7
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179

1

 -1التعريفات والمصطلحات
التعريفات واالختصارات
المصطلح

التعريف

الشركة أو المصدر

شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة.

اإلدارة التنفيذية أو كبار
التنفيذيين

إدارة شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة.

الحكومة /حكومية أو
المملكة أو السعودية

السهم

السوق المالية “تداول”
النظام

القوائم المالية

ً
“حكومية"وفقا
حكومة المملكة العربية السعودية ،وتفسر كلمة
لذلك.
ســهم مــن أســهم الشــركة مدفــوع بالكامــل بقيمــة اســمية تبلــغ
( )10عشــر ريــاالت ســعودية.
الســوق الماليــة الســعودية ،النظــام اآللــي لتــداول األســهم
الســعودية.
نظــام الســوق الماليــة بالمملكــة الصــادر بالمرســوم الملكــي
رقــم (م ،)30/وتاريــخ 1424/06/02هـــ (الموافــق 2003/07/31م)،
والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم (م )16/وتاريــخ 1441/01/19هـــ
(الموافــق 2019/09/18م).
القوائــم الماليــة المدققــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2018م 31 ،ديســمبر2019م و  31ديســمبر 2020م.

المساهمون

حملة األسهم في أي وقت.

المستشار المالي

شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

مدير االكتتاب

شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

المكتتب

ً
طلبــا لالكتتــاب فــي
كل مســاهم مؤهــل يكتتــب أو يقــدم
أســهم الشــركة وفقـ ًـا لقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات
المســتمرة وقواعــد اإلدراج ولشــروط أحــكام االكتتــاب.

النظام األساسي

النظــام األساســي للشــركات المســاهمة هـــو المســتند الــذي
يحتــوي علــى القواعــد ،واللوائــح الخاصــة بــإدارة الشــركة ،والــذي
ً
وفقــا ألحــكام نظــام الشــركات الســعودي
ينبغــي أن يصــدر
واعتمــاده مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين ،وبالنســبة لشــركة
مطاعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة ،تمــت الموافقــة
علــى نصــوص النظــام األساســي مــن قبــل المســاهمين فــي
اجتمــاع الجمعيــة التحويليــة بتاريــخ 1440/11/04هـــ (الموافــق
2019/07/07م) ،وذلــك بعــد أخــذ موافقــة وزارة التجــارة.
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عقد التأسيس

وزارة التجارة
وزارة الموارد البشرية

بتاريــخ 1434/08/23هـــ (الموافــق 2013/07/02م) تــم تحويــل
مؤسســة مطاعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة لصاحبهــا
الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ إلــى شــركة ذات
مســؤولية محــدودة بمشــاركة كل مــن الســيد :علــي بــن محمــد
بــن علــي الرويــغ ،والســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ،
والســيد :فهــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن عســكر ،بمــا لهــا
مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات وعمالــة وتصنيــف وتراخيــص
وجميــع عناصرهــا الماليــة والفنيــة واإلداريــة ،مــع االحتفــاظ برقــم
واســم وتاريخ الســجل التجاري للمؤسســة كمركز رئيسي للشركة،
كمــا تــم تحويــل فــروع المؤسســة ،وكان عددهــا ( )15خمســة عشــر
فرعـ ًـا إلــى فــروع للشــركة مــع االحتفــاظ بأرقــام وتواريــخ الســجالت
التجاريــة لفــروع المؤسســة عنــد تحويلهــا إلــى فــروع للشــركة،
وذلــك بموجــب عقــد التأســيس المثبــت لــدى كاتــب العــدل
لــدى وزارة التجــارة بالرقــم ( )341368514وتاريــخ 1434/10/22هـــ
(الموافــق 2013/08/29م) ،وبموجــب شــهادة لمــن يهمــه األمــر
الصــادرة عــن وزارة التجــارة بالرقــم (/4048/2/2/267ع) وتاريــخ
1435/04/13هـــ (الموافــق 2014/02/13م) .ولمزيــد مــن التفاصيــل
حــول التعديــات التــي طــرأت علــى عقــد التأســيس ،الرجــاء
اإلطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة (" )1-1-7تأســيس الشــركة"من
القســم (")7المعلومــات القانونية"مــن هـــذه النشــرة.
وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية (وزارة التجارة واالستثمار
ً
سابقا).
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالمملكــة العربيــة
ً
ســابقا).
الســعودية (وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة

وزارة البلدية

وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية.

الطرح

طــرح جــزء مــن أســهم الشــركة والبالــغ عددهــا ( )725.000ســبعمائة
وخمســة وعشــرون ألــف ســهم بقيمــة اســمية تبلــغ ( )10عشــر
ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وتمثــل نســبة ( )%29مــن رأس
مــال الشــركة لغــرض اإلدارج فــي الســوق الموازيــة.

ريال

الريال السعودي ،العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.

سعر الطرح

(●) ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.

فترة الطرح

الفتــرة التــي تبــدأ مــن يــوم األحــد 1443/01/07هـــ (الموافــق
2021/08/15م) وتنتهــي فــي يــوم اإلثنيــن 1443/01/15هـــ
(الموافــق 2021/08/23م).

قواعد طرح األوراق
المالية وااللتزامات
المستمرة

قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن
مجلــس هـــيئة الســوق الماليــة بالقــرار رقــم ( )2017-123-3وتاريــخ
1439/04/09هـــ (الموافــق 2017/12/27م) ،والمعدلــة بقــرار مجلس
الهيئــة رقــم ( )2018-45-3وتاريــخ 1439/08/07هـــ (الموافــق
2018/04/23م) ،وقــرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2019-104-1وتاريــخ
1441/02/01هـــ (الموافــق 2019/09/30م) ،وآخــر تعديــل بموجــب
قــرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2021-7-1وتاريــخ 1442/06/01هـــ
(الموافــق 2021/01/14م) ،وأي تعديــات الحقــة عليهــا.
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قواعد اإلدراج

صافي المتحصالت

أسهم الطرح

قواعــد اإلدراج المقترحــة مــن مجلــس إدارة الســوق والموافــق
عليهــا بقــرار مــن مجلــس هـــيئة الســوق المالية رقــم ()2017-123-3
بتاريــخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) ،والمعدلة بموجب
قــرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2019-104-1وتاريــخ 1441/02/01هـــ
(الموافــق 2019/09/30م) ،وأي تعديــات الحقــة عليهــا.
صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.
( )725.000ســبعمائة وخمســة وعشــرون ألــف ســهم عــادي مــن
أســهم الشــركة.

المجلس أو مجلس اإلدارة مجلــس إدارة شــركة مطاعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة
الــواردة أســماؤهم فــي القســم (“ )4الهيــكل التنظيمــي
للشــركة” مــن هــذه النشــرة.
مستشاروا الشركة
نشرة اإلصدار
نظام الشركات

نموذج طلب االكتتاب
هيئة السوق المالية أو
الهيئة
كبار المساهمين

هــم مستشــاروا الشــركة فيمــا يتعلــق بطــرح أســهم الشــركة
والــواردة أســماؤهم فــي صفحــة («ذ» و «ر») مــن نشــرة اإلصــدار
هــذه.
نشــرة اإلصــدار هـــذه المعــدة مــن قبــل الشــركة والمتعلقــة
بالطــرح.
نظــام الشــركات فــي المملكــة العربية الســعودية الصــادر بموجب
المرســوم الملكــي رقــم (م )3/وتاريــخ 1437/1/28هـــ (الموافــق
2015/11/10م) ،والــذي دخــل حيــز التنفيذ فــي تاريخ 1437/07/25هـ
(الموافــق 2016/5/2م) ،والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم
(م )79/وتاريــخ 1439/07/25هـــ (الموافــق 2018/04/11م).
نمــوذج طلــب االكتتــاب الــذي ينبغــي علــى مــن يرغــب مــن
المســتثمرين المؤهليــن االكتتــاب بأســهم الطــرح تعبئتــه
وتقديمــه للجهــة المســتلمة عنــد الرغبــة فــي االكتتــاب.
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.
هــم المســاهمون الذيــن يمتلكــون  ٪5وأكثــر مــن إجمالــي أســهم
الشــركة كماهـــو مبيــن فــي الصفحــة رقــم (ص).

الجمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.

الئحة حوكمة الشركات

الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب
القــرار رقــم ( )2017-16-8وتاريــخ 1438/05/16هـــ (الموافــق
بنــاء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم
2017/02/13م)،
ً
الملكــي رقــم (م )3/وتاريــخ 1437/01/28هـــ (الموافــق
2015/11/10م) ،والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم (-57-3
 )2019وتاريــخ 1440/09/15هـــ (الموافــق 2019/05/20م).

السوق الموازية

هــي ســوق موازيــة للســوق الرئيســية ،ويتــم التــداول فيهــا
لألسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد اإلدراج
الصــادرة عــن تــداول ،وقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات
المســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة ،علمـ ًـا بــأن االســتثمار فــي هـــذا
الســوق الموازيــة مخصــص للمســتثمرين المؤهليــن فقــط.

دول مجلس التعاون لدول المملكــة العربيــة الســعودية ،قطــر ،الكويــت ،مملكــة البحريــن،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان.
الخليج العربية
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المستثمر المؤهل أو
المستثمرون المؤهلون

يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم الطــرح علــى فئــات المســتثمرين
المؤهليــن ،حيــث تــم تعريــف المســتثمر المؤهــل مــن قبل هيئة الســوق
الماليــة (الهيئــة) فــي قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة
الســوق الماليــة وقواعدهــا ،وفــي قائمــة المصطلحــات المســتخدمة
فــي قواعــد شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) ،ويقصــد بــه في
البــاب الثامــن مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة،
وفــي المادتيــن ( )46السادســة واألربعــون و ( )47الســابعة واألربعــون
مــن الئحــة صناديــق االســتثمار ،وفــي المــادة (  )45الخامســة واألربعــون
مــن الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري ،أي مــن اآلتــي بيانهــم:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2 .عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال
اإلدارة ،شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة قــد عينــت
بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي
الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون
حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3 .حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف
بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة،
أو مركــز اإليــداع.
4 .الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة مباشــرة ،أو عــن طريــق محفظــة
تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال
اإلدارة.
5 .الشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة.
6 .صناديق االستثمار.
7 .األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق
الموازيــة ،والذيــن يســتوفون المتطلبــات المنصــوص عليهــا
فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي
الســوق الموازيــة.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 .أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري
فــي المملكــة ،وحســاب لــدى مركــز اإليــداع.
	10.أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي
المملكــة ،وحســاب لــدى مركــز اإليــداع ،ويســتوفون أي مــن
المعاييــر اآلتيــة :
 .أأن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ،ال
يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن ( )40,000,000أربعــون مليــون ريــال
ســعودي وال تقــل عــن( )10عشــر صفقــات فــي كل ربــع ســنة
خــال ( )12االثنــي عشــر شـ ً
ـهرا الماضيــة.
 .بأن ال تقــل قيمــة صافــي أصولــه عــن ( )5,000,000خمســة
مالييــن ريــال ســعودي.
 .جأن يعمــل أو ســبق لــه العمــل مــدة ( )3ثــاث ســنوات علــى
األقــل فــي القطــاع المالــي.
ـا علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق
 .دأن يكــون حاصـ ً
الماليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة.
ـا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال
 .هأن يكــون حاصـ ً
دوليـ ًـا.
أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة معتــرف بهــا
ّ
	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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األجانب غير المقيمين
المسموح لهم باالستثمار
في السوق الموازية

)

ً
وفقــا للقواعــد المنظمــة
1مســتثمر أجنبــي مؤهــل
الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي
األوراق الماليــة المدرجــة.

)

2مســتفيد نهائــي فــي اتفاقيــة مبادلــة مبرمــة مــع
شــخص مرخــص لــه.

)

3شــخص اعتبــاري يجــوز لــه فتــح حســاب اســتثماري فــي
المملكــة ،وحســاب لــدى مركــز اإليــداع علــى أن يكــون
ً
ً
مؤسســا فــي دولــة تطبــق معاييــر
مرخصــا لــه ،أو
تنظيميــة ورقابيــة مماثلــة للمعاييــر التــي تطبقهــا
الهيئــة ،أو مقبولــة لديهــا بحســب قائمــة الــدول التــي
تصدرهــا الهيئــة وفقـ ًـا لمتطلبــات الفقرتيــن الفرعيتيــن
( )2و ( )3مــن الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )6السادســة
مــن القواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة
األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة

)

4شــخص طبيعــي يحمــل جنســية إحــدى الــدول التــي
تطبــق معاييــر تنظيميــة ورقابيــة مماثلــة للمعاييــر
التــي تطبقهــا الهيئــة أو مقبولــة لديهــا بحســب
ً
وفقــا لمتطلبــات
قائمــة الــدول التــي تصدرهــا الهيئــة
الفقرتيــن الفرعيتيــن ( )2و ( )3مــن الفقــرة (أ) مــن
المــادة ( )6السادســة مــن القواعــد المنظمــة الســتثمار
المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق
الماليــة المدرجــة ،ويكــون مقيمـ ًـا فــي إحدىهـــذه الــدول،
ويســتوفي ً
أيــا مــن المعاييــر اآلتيــة:
	)أ(أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق
الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن ()40,000,000
أربعــون مليــون ريــال ســعودي ،وال تقــل عــن ()10
عشــر صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال ()12
ً
شــهرا الماضيــة.
االثنــي عشــر
	)ب(أن ال تقــل قيمــة صافــي أصولــه عــن ()5,000,000
خمســة مالييــن ريــال ســعودي.
	)ج(أن يعمــل أو ســبق لــه العمــل مــدة ( )3ثــاث
ســنوات علــى األقــل فــي القطــاع المالــي.
حاصــا علــى الشــهادة العامــة للتعامــل
	)د(أن يكــون
ً
فــي األوراق الماليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة.
حاصــا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة
	)ه(أن يكــون
ً
فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن
دولي ًــا.
جهــة معتــرف بهــا
ّ
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الشركات التابعة
السجالت التجارية الفرعية

نظام الغذاء

هيئة الغذاء والدواء

نظام السجل التجاري

كمــا بتاريــخ نشــرة اإلصــدار هـــذه ،ال يوجــد شــركات تابعــة (ســواء
فــي المملكــة أو خارجهــا) تملــك فيهــا الشــركة نســبة ( ،)%30أو
أكثــر مــن حصصهــا أو أســهمها.
قامــت الشــركة بتأســيس فــروع لهــا فــي كافــة أنحــاء الممكلــة،
وقــد بلــغ إجمالــي عــدد الفــروع التــي تــم اســتخراج شــهادات
ســجل تجــاري لهــا ( )26فــرع موزعــة وفــق اآلتــي :الريــاض (،)١٢
جــدة ( ،)1الخبــر ( ،)3الدمــام ( ،)3الظهــران ( ،)1الجبيــل ( ،)1الخــرج
( ،)1البكيريــة ( ،)1حائــل ( ،)1بريــدة ( ،)1األحســاء ( .)1ولمزيــد مــن
التفاصيــل حــول الســجالت التجاريــة الفرعيــة ،الرجــاء االطــاع علــى
الفقــرة الفرعيــة (" )3-7الموافقــات والتراخيــص الحكومية"مــن
القســم (" )7المعلومــات القانونية"والفقــرة الفرعيــة ()2-3
القســم (" )3الشــركة"من هـــذه النشــرة.
نظــام الغــذاء المطبــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادر
بالمرســوم الملكــي رقــم (م )1/وتاريــخ 1436/01/06هـــ (الموافــق
2014/10/30م) ،والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن مجلــس إدارة
هـــيئة الغــذاء والــدواء.
الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء وهــي الجهــة الرقابيــة المختصــة
بالمتابعــة واإلشــراف علــى كافــة المراحــل التــي يمــر بهــا
الغــذاء فــي المملكــة مــن اإلنتــاج األولــي ،حتــى وصولــه إلــى
المســتهلك ،بمــا فــي ذلــك اســتيراده وتصديــره وتصنيعــه،
وتحضيــره ومعالجتــه وتعبئتــه وتغليفــه وتجهيــزه ،وتخزينــه
ونقلــه وحيازتــه وتوزيعــه ،وعرضــه للبيــع وبيعــه ،وتقــوم الهيئــة
بالتأكــد مــن االلتــزام والتقيــد التــام بمتطلبــات اللوائــح الفنيــة
والمواصفــات القياســية المعتمــدة بشــأن األغذيــة التــي يتــم
تداولهــا فــي المملكــة.
نظــام الســجل التجــاري الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم
(م )1/وتاريــخ 1416/2/21هـــ (الموافــق 1995/07/19م) ،والئحتــه
التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزاري رقــم ( )1003وتاريــخ
1416/9/21هـــ (الموافــق مــن1996/02/11م).

رئيس مجلس اإلدارة (أو
رئيس المجلس)

أحــد أعضــاء المجلــس (غيــر التنفيذييــن) الــذي ينتخبــه المجلــس
لتــرأس اجتماعاتــه وتنظيــم أعمالــه.

أمين السر

عينه
أحــد أعضــاء المجلــس (غيــر التنفيذييــن) أو مــن غيرهــم الــذي ُي ّ
مجلــس اإلدارة أمينـ ًـا للســر ،وتحـ َّـدد اختصاصــات ومكافــآت أميــن
الســر بقــرار مــن مجلــس اإلدارة فــي حــال خلــو النظــام األساســي
أحكامـ ًـا في هـــذا الشــأن.

نائب رئيس مجلس اإلدارة أحــد أعضــاء المجلــس (غيــر التنفيذييــن) الــذي ينتخبــه المجلــس
ليحــل محــل رئيــس المجلــس عنــد غيابــه.
(أو نائب الرئيس)
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الرئيس التنفيذي أو
المدير التنفيذي

سجل المساهمين

نظام الدفاع المدني

االحتياطي النظامي

المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية ()IFRS
التقاضي

شــخص طبيعــي يتــم تعيينــه مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة
ليديــر عملياتهــا ،ويشــمل العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي
ومــا يعادلــه كمديــر عــام ،ويلــزم نظــام الشــركات بــأن يقــوم
الرئيــس التنفيــذي بتوقيــع الوثائــق الماليــة الخاصــة بالشــركة،
وتشــمل القوائــم الماليــة التــي يتــم إعدادهــا فــي نهايــة كل
ً
وتقريــرا عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي عــن
ســنة ماليــة،
الســنة المنقضيــة ،وتــودع نســخ منهــا فــي المقــر الرئيســي
للشــركة تحــت تصــرف المســاهمين قبــل الموعــد المحــدد النعقاد
ً
يومــا علــى األقــل ،كمــا
الجمعيــة العامــة ( )21بواحــد وعشــرون
ينبغــي أن تحمــل هـــذه الوثائــق الماليــة توقيــع كل مــن رئيــس
المجلــس والمديــر المالــي للشــركة.
ســجل المســاهمين الــذي تعــده وتحفظه الشــركة ،والــذي يتضمن
أســماء المســاهمين وجنســياتهم ومهنهــم وأماكــن إقامتهــم
وعناوينهــم وأرقــام األســهم ،وتقيــد فيــه جميــع التصرفــات التــي
تــرد علــى األســهم الصــادرة عــن الشــركة.
نظــام الدفــاع المدنــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/
 )10وتاريــخ 1406-5-10هـــ (الموافــق 1986/01/21م) ،والمعدلــة
بالمرســوم الملكــي رقم (م )66 /وتاريــخ 1424-10-02هـ (الموافق
2003/11/26م).
النســبة المئويــة التــي يجــب علــى الشــركة تخصيصهــا مــن األربــاح
الصافيــة وفقــا للمــادة ( )129مائــة وتســعة وعشــرون مــن نظــام
الشــركات ،قامــت الشــركة بتكويــن احتياطــي نظامــي مــن خــال
تحويــل ( )%10سـ ً
ـنويا مــن صافــي دخــل الســنة حتــى يعــادل هــذا
االحتياطــي النظامــي ( )%30مــن رأس المــال .إن هــذا االحتياطــي
النظامــي غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين .بــدأت الشــركة
فــي رفــع االحتياطــي النظامــي تماشــيا مــع رفــع رأس المــال،
وقــد تــم تجنيــب ( )%10مــن أربــاح الفتــرة المنتهية في  31ديســمبر
2019م ،ومــن أربــاح الفتــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م،
وبتاريــخ  31ديســمبر 2020م بلــغ االحتياطــي النظامــي للشــركة
مبلــغ ( )4,020,822أربعــة مالييــن وعشــرون ألــف وثمانمائــة
واثنــان وعشــرون ريــال ســعودي ويمثــل ( )%16,1مــن رأس المــال.
مجموعــة مــن المعاييــر المحاســبية ،وتفســيراتها صــادرة عــن
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة.
اللجــوء إلــى المحاكــم الســعودية أو الدوليــة أو اللجــان القضائيــة
وشــبه القضائيــة الســعودية أو الدوليــة للوصــول إلــى تســوية
نــزاع.
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ضريبة القيمة المضافة
()VAT

رأس المال

اللجــوء إلــى المحاكــم الســعودية أو الدوليــة أو اللجــان القضائيــة
وشبه القضائية السعودية أو الدولية للوصول إلى تسوية نزاع.
قــرر مجلــس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ (الموافق 2017/01/03م)
الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،والتــي بــدأ العمــل
بهــا ابتــداء مــن  1ينايــر 2018م ،كضريبــة جديــدة تضــاف لمنظومــة
الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا مــن قبــل
قطاعــات محــددة فــي المملكــة ،وفــي دول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربــي ،وســيكون مقــدار هـــذه الضريبــة (،)%5
وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن المنتجــات منهــا :كاألغذيــة األساســية
والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة والتعليــم وقطــاع اإليجــار
ً
وبــدءا مــن يوليــو 2020م أصبحــت ضريبــة القيمــة
الســكني.
بــدال مــن (.)%5
المضافــة ()%15
ً
( )25,000,000خمسة وعشرون مليون ريال سعودي.

شهادة الزكاة

الشــهادة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخل فــي المملكة
العربيــة الســعودية ،والتــي تفيــد بوفــاء الشــركة بالتزاماتهــا تجــاه
الهيئة.

شهادة التأمينات
االجتماعية
نطاقات/برنامج السعودة

التصويت التراكمي

الشــهادة الصــادرة عــن المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي تفيــد ســداد الشــركة
الشــتراكاتها ووفائهــا بالتزاماتهــا تجــاه المؤسســة.
لوائــح العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي تفــرض
علــى الشــركات العاملــة فــي المملكــة توظيــف نســبة معينــة
من الســعوديين ،وقد تم اعتمــــاد برنامــــج الســــعودة (نطاقــــات)
بموجــــب قــــرار وزيــــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعية رقــــم
( )4040بتاريــخ 1432/10/12هـــــ (الموافــــق 2011/09/10م) المبنــي
علــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقـــم ( )50بتاريــخ 1415/05/12هـــــ
(الموافــــق 1994/10/18م) ،وقــــد أطلقــــت وزارة المــوارد
البشــرية والتنميــــة االجتماعيــــة بالمملكــــة برنامــــج "نطاقــــات"
لتقديــــم الحوافــــز للمنشآت كــــي تقــــوم بتوظيــــف المواطنيــــن
الســــعوديين ،ويقيــــم هـــذا البرنامــــج أداء أي منشــأة علــــى
أســاس نطاقــات محــددة ،وهــي البالتينــي واألخضــر واألصفــر
واألحمــــر ،وتجــدر اإلشــارة أنــه تــم إلغــاء النطــاق األصفــر فــي
برنامــج تحفيــز المنشــآت لتوطيــن الوظائــف (نطاقــات) ،وتــم نقــل
جميــع المنشــآت التــي فــي النطــاق األصفــر إلــى النطــاق األحمــر
ً
اعتبــارا مــن تاريــخ 1441/06/01هـــ (الموافــــق 2020/01/26م).
أســلوب تصويــت الختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة يمنــح كل
مســاهم قــدرة تصويتيــة بعــدد األســهم التــي يملكهــا ،بحيــث
يحــق لــه التصويــت بهــا لمرشــح واحــد أو تقســيمها بيــن مــن
يختارهــم مــن المرشــحين دون تكــرار لهــذه األصــوات.
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السيطرة/المسيطر
الجمهور

القــدرة علــى التأثيــر علــى أفعــال أو قــرارات شــخص آخــر ،بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر ،منفـ ً
ـردا أو مجتمعـ ًـا مــع قريــب أو تابــع ،مــن
خــال أي مــن اآلتــي:
أامتــاك نســبة تســاوي ( )%30أو أكثــر مــن حقــوق
.
التصويــت فــي الشــركة،
بحق تعيين ( )%30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.
.
تعنــي فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة
وفــي قواعــد اإلدارج األشــخاص غيــر المذكوريــن أدنــاه:
)

1تابعو المصدر.

)

2المساهمون الكبار في المصدر.

)

3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.

)

4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

)

5أعضــاء مجالــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى
المســاهمين الكبــار فــي المصــدر.

)

6أي أقربــاء* لألشــخاص المشــار إليهــم فــي (،4 ،3 ،2 ،1
أو  )5أعــاه.

)

7أي شــركة يســيطر عليهــا أي مــن األشــخاص المشــار
إليهــم فــي ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعــاه.

)

8األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــا ،ويملكــون
مجتمعيــن ( )%5أو أكثــر مــن فئــة األســهم المــراد إدراجهــا

* الزوج والزوجة واألوالد القصر

شخص

أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بذلك.

األقارب أو صلة القرابة

تعني في الئحة حوكمة الشركات أي من األشخاص أدناه:
(أ) األباء واألمهات واألجداد والجدات وإن علوا.
(ب) األوالد وأوالدهم وإن نزلوا.
(ج) اإلخوة واألخوات واألشقاء أو األب أو األم.
(د) األزواج والزوجات.
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طرف ذو عالقة

لجان المجلس

الدليل االسترشادي
الستثمار األجانب غير
المقيمين في السوق
الموازية

أسهم المساهمين قبل
الطرح

أسهم المساهمين بعد
الطرح
حساب االكتتاب

تعنــي فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة
األشــخاص أدنــاه:
1تابعو الشركة.
)
2المساهمون الكبار في الشركة.
)
3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة.
)
4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.
)
5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين
)
الكبار في الشركة.
6أي أقربــاء لألشــخاص المشــار اليهــم فــي (4 ،3 ،2 ،1
)
أو  )5أعــاه.
7أي شــركة يســيطر عليهــا أي شــخص مشــار إليــه فــي (،1
)
 ،5 ،4 ،3 ،2أو  )6أعــاه.
تعنــي أي لجنــة أو لجنــة فرعيــة تابعــة لمجلــس اإلدارة يتــم
تفويضهــا للقيــام بأعمــال متخصصــة منبثقــة عنــه بقــرارات يحــدد
فيهــا مــدة اللجنــة وصالحياتهــا ومســؤولياتها ،وكيفيــة رقابــة
المجلــس عليهــا ،علــى أن يتضمــن قــرار المجلــس بالتشــكيل
تســمية األعضــاء وتحديــد مهامهــم وحقوقهــم وواجباتهــم،
مــع تقييــم أداء وأعمالهـــذه اللجــان وأعضائهــا كمــا فــي تاريــخ
هـــذه النشــرة .قامــت الشــركة بتشــكيل ( )3لجــان وهــي لجنــة
المراجعــة؛ التــي أصبــح تشــكيلها الزامــي ويتــم تعيينهــا مــن
قبــل المســاهمين وفــق أحــكام نظــام الشــركات المــواد (-101
 ،)104ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة .ولمزيــد
مــن التفاصيــل حــول لجــان مجلــس اإلدارة ،الرجــاء االطــاع علــى
الفقــرة الفرعيــة (")2-2-4لجــان مجلــس اإلدارة"مــن القســم ()٤
"الهيــكل التنظيمــي للشــركة"من هـــذه النشــرة.
الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي
الســوق الموازيــة الصــادر عــن مجلــس هـــيئة الســوق الماليــة
بموجــب القــرار رقــم ( )2017-95-4وتاريــخ 1439/01/26هـ (الموافق
ً
بنــاءا علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر
2017/10/16م)،
بالمرســوم الملكــي رقــم م 30/وتاريــخ 1424/06/02ه والمعــدل
بموجــب قــرار مجلــس هـــيئة الســوق الماليــة رقــم ()2019-65-3
وتاريــخ 1440/10/14هـــ (الموافــق 2019/06/17م).
( )2,500,000مليونان وخمسمائة ألف سهم عادي.
( )1,775,000مليــون وســبعمائة وخمســة وســبعون ألــف ســهم
عــادي.
حســاب لــدى بنــك تجــاري مرخــص لــه العمــل فــي المملكــة إليــداع
متحصــات الطــرح فيــه ،وبعــد انتهــاء عمليــة الطــرح فيــه يتــم
تحويلهــا إلــى حســاب الشــركة أو حســابات المســاهمين البائعيــن.
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المساهم البائع
السنة المالية

فترة الحظر

الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي الــذي يملــك
عــدد ( )725,000ســبعمائة وخمســة وعشــرون ألــف ســهم تمثــل
نســبة ( )%29مــن إجمالــي أســهم الشــركة.
هــي الفتــرة الزمنيــة لعــرض نتيجــة نشــاط المنشــأة والمحــددة
بدايتهــا ونهايتهــا فــي عقــد التأســيس ،أو النظــام األساســي،
ً
علمــا بــأن الســنة الماليــة للشــركة المعنيــة تنتهــي فــي ٣١
ديســمبر مــن كل ســنة.
يحظــر علــى كبــار المســاهمين المذكوريــن فــي الصفحــة (ص)
فــي هـــذا المســتند التصــرف فــي أســهمهم مــدة ( )١٢اثنــي
عشــر شـ ً
ـهرا مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق
الموازيــة ،ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هـــذه
الفتــرة دون الحصــول علــى موافقــة الهيئــة المســبقة.

القيمة األسمية

( )١٠عشر رياالت سعودي للسهم الواحد.

متحصالت الطرح

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.

عوامل المخاطرة

هــي مجموعــة مــن المؤثــرات المحتملــة التــي يجــب اإللمــام بهــا
والتحــوط لهــا قبــل اتخــاذ قــرار االكتتــاب فــي أســهم الطــرح .راجــع
القســم رقــم (" )2عوامــل المخاطرة"مــن نشــرة اإلصــدار هـــذه.

فيروس كورونا
“كوفيد”١٩-
“السوق" أو “تداول”
المستشارون المختصون

هــو مــرض فيروســي يعــرف باســم فيــروس كورونــا "كوفيــد
–  ،"١٩بــدأ باالنتشــار فــي معظــم دول العالــم ومــن ضمنهــا
المملكــة العربيــة الســعودية ،وذلــك فــي مطلــع العــام ٢٠٢٠م،
وعلــى أثــر ذلــك صنفتــه منظمــة الصحــة العالميــة بأنــه جائحــة.
شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أو الســوق الماليــة
الســعودية.
أي طــرف يقــدم خدمــات استشــارية إلــى الشــركة كمقدمــي
خدمــات مراجعــة الداخليــة أو مستشــارين إدراييــن أو مستشــار
تســويق وغيرهــم ممــا يتــم إســناد مهــام وظيفيــة محــددة لهــم
لصالــح ومصلحــة الشــركة.

البرغر

شطيرة لحم بقر/دجاج.

المطبخ المركزي

يقــع مقــر المطبــخ المركــزي فــي مدينــة الريــاض ( 4005طريــق
العيينــة -ظهــرة لبــن -الريــاض 7277 – 12562 :المملكــة العربيــة
الســعودية) ،وتقــوم الشــركة مــن خــال المطبــخ المركــزي بتجهيــز
وتحضيــر شــرائح اللحــم والدجــاج والصلصــات ،تعمــل الشــركة
علــى تجهيــز المطبــخ المركــزي إلضافــة الخبــز كأحــد المنتجــات
المعـ ّـدة فــي المطبــخ المركــزي قريبـ ًـا .ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن
عمليــات الشــركة ،الرجــاء مراجعــة الفقــرة الفرعيــة (" )4-3عمليــات
الشــركة"من القســم (" )٣الشــركة" مــن هــذه النشــرة.

بنك التنمية االجتماعية
ضريبة االستقطاع

بنك التنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية (بنك
ً
سابقا).
التسليف
هــي ضريبــة مباشــرة تســتقطع مــن المبالــغ التــي يحصــل عليهــا
غيــر المقيــم مــن مصــدر فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وبــدأ
تطبيــق ضريبــة االســتقطاع فــي عــام 2004م.
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الضوابط الداخلية

الضوابــط الداخليــة هـــي اآلليــات والقواعــد واإلجــراءات
التــي تنفذهــا الشــركة لضمــان ســامة المعلومــات الماليــة
والمحاســبية ،وتعزيــز المســاءلة ومنــع االحتيــال.

برنامج أجير

ترعــى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برنامــج أجيــر،
والــذي يســاهم فــي تنظيــم العمــل المؤقــت ،وتيســير الوصــول
إلــى قــوى عاملــة ،وتعزيــز المرونــة والحركيــة فيمــا يتعلــق بحلــول
القــوى العاملــة فــي الســوق الســعودي ،لتغطيــة احتيــاج الســوق
ورفــع إنتاجيــة وفاعليــة األيــدي العاملــة فــي الســوق ،ومــن
أهدافهــا:
	-تقديم حلول مرنة ألصحاب األعمال.
	-نقل المعرفة داخل السوق السعودي.
	-تقليل االعتماد على االستقدام الخارجي.
	-رفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.

الفروع

هــي المواقــع (المطاعــم) التــي تــم إنشــاؤها فــي مناطــق
مختلفــة الســتقبال الطلبــات مــن قنــوات البيــع جميعهــا ،و تجهيــز
المنتجــات النهائيــة وتســليمها.

قنوات البيع
قناة نقاط البيع
القنوات اإللكترونية
مركز االتصال
تطبيق برغرايززر
تطبيقات التوصيل

المواد األولية

تعنــي جميــع القنــوات التــي تســتقبل الشــركة الطلبــات مــن
خاللهــا وتشــمل قنــاة نقــاط البيــع و القنــوات اإللكترونيــة.
هــي الطلبــات داخــل الفــروع التــي يتــم اســتالمها عــن طريــق
زيــارة العمــاء لهــا (.)Walk-In
هــي القنــوات التــي تعمــل فيهــا الطلبــات بشــكل إلكترونــي
وتشــمل مركــز االتصــال ،تطبيــق برغرايــززر ،وتطبيقــات التوصيــل.
هــو المركــز المخصــص الســتقبال مكالمــات العمــاء علــى الرقــم
الموحــد ،ووضــع طلباتهــم ،باإلضافــة إلــى توصيــل الطلــب.
هــو التطبيــق الخــاص بالشــركة الــذي تــم تطويــره من قبل الشــركة
الســتالم طلبات العمــاء و توصيلها.
هــي التطبيقــات المتخصصــة فــي توصيــل طلبــات المطاعــم
التــي تتعامــل بنظــام العمولــة مــن المبيعــات والتطبيقــات
المتعاقــد معهــا مــن قبــل الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2020م
هـــي كالتالــي :هـــنجر ستيشــن ،جاهــز ،مرســول ،كريــم ،وصــل،
والــم ،ذا شــفز.
هــي المــواد األساســية مــن األغذيــة التــي تســتخدمها الشــركة
كمكونــات لتجهيــز المنتــج النهائــي مثــل اللحــم الخــام ،الدجــاج،
الكاتشــب ،المايونيــز ،والخضــروات.

13

 -2عوامل المخاطرة
يتعيــن علــى كل مــن يرغــب االســتثمار فــي أســهم الطــرح دراســة كافــة المعلومــات
المبينــة أدنــاه فــي
التــي تحتويهــا نشــرة اإلصــدار بعنايــة ،بمــا فيهــا عوامــل المخاطــرة
َّ
ً
علمــا بــأن
هـــذا القســم مــن نشــرة اإلصــدار قبــل اتخــاذ قــرار شــراء أســهم الطــرح،
كافــة المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة،
الموضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل ّ
ّ
المخاطــر
ومــن الممكــن وجــود عوامــل إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي،
والتــي قــد يكــون مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتهــا ،وال يعلــم أعضــاء مجلــس اإلدارة
بــأي مخاطــر جوهريــة أخــرى قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى نشــاط الشــركة وأدائهــا المالــي خــاف
المبينــة أدنــاه كمــا فــي تاريــخ هـــذه النشــرة.
المخاطــر
ّ
إن نشــاط الشــركة وأعمالهــا ،وظروفهــا الماليــة ،وتوقعاتهــا المســتقبلية ،ونتائــج
ً
ســلبا وبصــورة جوهريــة إذا مــا حدثــت أو
عملياتهــا ،والتدفقــات النقديــة ،قــد تتأثــر
تحققــت أي مــن المخاطــر التــي يتضمنهــا هـــذا القســم ،والتــي تــرى إدارة الشــركة حاليـ ًـا
أنهــا جوهريــة ،باإلضافــة إلــى أي مخاطــر أخــرى لــم يحددهــا مجلــس اإلدارة أو يصنفهــا
ً
حاليــا بأنهــا غيــر جوهريــة ،لكنهــا قــد تحــدث بالفعــل وتصبــح مخاطــر جوهريــة.
ً
مالئمــا ســوى للمســتثمرين القادريــن علــى
ال يكــون االســتثمار فــي أســهم الشــركة
تقييــم مخاطــر ومزايــا هـــذا االســتثمار ،والذيــن يمتلكــون مــوارد ماليــة كافيــة لتحمــل أي
خســارة قــد تنجــم عــن هـــذا االســتثمار ،وينبغــي علــى المســتثمر الــذي يحــق لــه االكتتــاب
فــي األســهم المطروحــة ويرغــب فــي ذلــك ،والــذي ينتابــه أي شــك بشــأن اإلجــراء الــذي
عليــه اتخــاذه بخصــوص مالئمــة االســتثمار لــه مــن عدمــه ،أن يرجــع إلــى مستشــار مالــي
مرخــص لــه للحصــول علــى المشــورة بشــأن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة.
وفــي حالــة حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد اإلدارة العليــا للشــركة
فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا جوهريــة ،أو حــدوث أي مخاطــر أخــرى لــم يتســنى لــإدارة أن
تحددهــا ،أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحاضــر غيــر جوهريــة ولكنهــا عنــد حدوثهــا تبيــن
بأنهــا مخاطــر جوهريــة ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر أســهم الطــرح وقــد
يخســر المســتثمرون المحتملــون كامــل اســتثماراتهم فــي أســهم الشــركة أو جـ ً
ـزءا منهــا
ي مــن هـــذه المخاطــر.
بســبب أ ّ

المبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب ال يعبــر عــن مــدى أهميتهــا ،كمــا أن
إن المخاطــر والشــكوك
ّ
هـــناك مخاطــر وشــكوك واحتمــاالت أخــرى ،بمــا فيهــا تلــك غيــر المعروفــة حاليـ ًـا ،أو التــي
تعتبرهــا اإلدارة العليــا للشــركة غيــر جوهريــة ،قــد يكــون لهــا التأثيــرات المبينــة أعــاه.
إن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة بموجــب هـــذه النشــرة ينطــوي علــى مخاطــر
عاليــة ،وقــد ال يكــون االســتثمار فيهــا مالئمـ ًـا إال للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم
مزايــا ومخاطــر هـــذا االســتثمار وتحمــل أي خســارة قــد تنجــم عنــه.

14

 1-2المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
 1-1-2المخاطــر المتعلقــة بعــدم القــدرة علــى تنفيــذ خطة العمــل وتحقيق اســتراتيجية
النمــو المســتهدفة
يعتمــد أداء الشــركة فــي المســتقبل علــى قدرتهــا علــى تنفيــذ أهدافهــا ،وتحقيــق
اســتراتيجياتها الحاليــة بنجــاح ،وتخضــع قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ اســتراتيجياتها الحاليــة
لعوامــل مختلفــة منهــا ماهـــو خــارج عــن ســيطرتها ،وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن
تحقيــق أهدافهــا واســتراتيجياتها ألي ســبب مــن األســباب ،فســيؤثر ذلــك سـ ً
ـلبا وبشــكل
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية،
كمــا أنــه ال يوجــد أي ضمــان بــأن تنفيــذ الشــركة الســتراتيجيتها بنجــاح ســينعكس إيجابـ ًـا
علــى نتائــج عملياتهــا ،وقــد تتحمــل الشــركة تكاليــف إضافية تشــمل اســتقطاب موظفين
أكفــاء وإســناد مهــام إضافيــة لطــرف خارجــي (المستشــارون المختصــون) للعمــل علــى
إعــداد الدراســات الالزمــة للوصــول إلــى خطــط بديلــة ،ووضــع إســتراتيجيات جديــدة،
ً
ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج
والــذي ســيؤثر
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 2-1-2المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها
تعتمــد نتائــج أعمــال الشــركة بشــكل رئيــس علــى قــدرة إدارتهــا علــى اتخــاذ القــرارات
الصحيحــة ،والمناســبة فيمــا يتعلــق بأنشــطتها ،والتــي تشــمل اختيــار فــروع جديــدة،
الدخــول فــي أســواق جديــدة ،تحديــث قاعــدة المنتجــات باإلضافــة أو إاللغــاء ،فتــح أو
إغــاق قنــوات بيــع ،اختيــار المورديــن ،اختيــار أجهــزة ومعــدات الفــروع أو المطبــخ ،وغيرهــا
مــن األعمــال اليوميــة والقــرارات االســتراتيجية التــي مــن شــأنها التأثيــر على أداء الشــركة
علــى المــدى القصيــر والطويــل ،وبالتالــي فــإن إخفــاق اإلدارة فــي اتخــاذ القــرارات
الصحيحــة ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 3-1-2المخاطــر المتعلقــة بمشــاركة أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن فــي
أعمــال منافســة ألعمــال الشــركة
قــد يقــوم بعــض مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو كبــار تنفيذييهــا بمنافســة الشــركة،
إمــا عــن طريــق عضويتهــم فــي مجالــس إدارات ،أو مــن خــال التملــك فــي أعمــال تدخــل
فــي إطــار أعمــال الشــركة ،وتكــون هـــذه األعمــال مماثلــة ألعمــال الشــركة أو منافســة
ألعمالهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،وفــي حــال حــدوث تعــارض فــي المصالــح بيــن
أعمــال الشــركة مــن جهــة وأعمــال أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن مــن جهــة
أخــرى ،فســيكون لذلــك أثــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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هــذا ويمكــن لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن االطــاع علــى المعلومــات
الداخليــة للشــركة ،وقــد يســتخدمون تلــك المعلومــات لمصالحهــم الخاصــة أو بمــا
يتعــارض مــع مصالــح الشــركة وأهدافهــا ،وإذا كان أعضاء مجلــس اإلدارة وكبار التنفيذيين
الذيــن لهــم مصالــح متعارضــة مــع مصلحــة الشــركة تأثيــر ســلبي علــى قــرارات الشــركة،
أو إذا اســتخدموا المعلومــات المتاحــة لهــم عــن الشــركة علــى نحــو يضــر بمصالحهــا،
فســيترتب علــى ذلــك أثــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 4-1-2المخاطــر المتعلقــة بعــدم الحصــول علــى التراخيــص والتصاريــح والشــهادات
الالزمــة وعــدم تجديدهــا
تخضــع الشــركة للعديــد مــن األنظمــة واللوائــح التــي تســتدعي حصولهــا علــى عــدد
مــن التراخيــص والتصاريــح والموافقــات الالزمــة مــن الجهــات التنظيميــة المختصــة فــي
ً
حاليــا بموجــب عــدد مــن
المملكــة لمزاولــة نشــاطها ،حيــث تمــارس الشــركة نشــاطها
التراخيــص والشــهادات والتصاريــح ذات العالقــة بنشــاط المطاعــم وتقديــم الوجبــات،
وتشــمل :شــهادات الســجل التجــاري للشــركة ،وفروعهــا اإلقليميــة ،وفروعهــا الصــادرة
مــن وزارة التجــارة ،شــهادة تســجيل لعــدد مــن العالمــات التجاريــة ،شــهادات عضويــة
الغرفــة التجاريــة للمقــر الرئيســي فــي الريــاض وللفــروع اإلداريــة اإلقليميــة ،التراخيــص
البلديــة ،تصاريــح الدفــاع المدنــي ،شــهادات الســعودة والــزكاة والتأمينــات االجتماعيــة.
ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن الشــهادات والتراخيــص والموافقــات التــي حصلــت
عليهــا الشــركة ،الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة (" )3-7الموافقــات والتراخيــص
الحكومية"مــن القســم (" )7المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشــرة.
ينبغــي للشــركة بصفتهــا "صاحــب الترخيص"االلتــزام بالشــروط واألحــكام الخاصــة
بــكل رخصــة وشــهادة حصلــت عليهــا ،وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى ذلــك ،فقــد
ال تتمكــن مــن تجديــد هـــذه التراخيــص والشــهادات ،أو الحصــول علــى تراخيــص أخــرى
جديــدة ،والتــي قــد تتطلبهــا مــن حيــن إلــى آخــر ألغــراض التوســع فــي أنشــطتها،
األمــر الــذي قــد ينتــج عنــه إيقــاف أو تعثــر أعمــال الشــركة أو فــرض غرامــات ماليــة عليهــا
مــن الجهــات الحكوميــة ،وبالتالــي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية .ولمزيــد مــن التفاصيــل
حــول الوضــع النظامــي الحالــي للشــركة ،الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة ()4-7
االلتزامــات المســتمرة التــي تفرضهــا الجهــات الحكوميــة علــى الشــركة بصفتهــا "صاحــب
الترخيــص" مــن القســم (" )7المعلومــات القانونية"مــن هـــذه النشــرة.
إن الشــركة ملزمــة بالحصــول علــى تراخيــص البلديــة والدفــاع المدنــي لفتــح منشــآتها
الغذائيــة علــى ســبيل المثــال ،الفتتــاح فــروع جديــدة أو مســتودعات غذائيــة أو تأســيس
مقــر للشــركة أو فتــح مكاتــب لفروعهــا (الفــروع اإلقليميــة) ،وللحصــول علــى الرخصــة
يجــب اســتخراجها مــن البلديــة أو األمانــة التــي يقــع ضمــن نطــاق صالحياتهــا اإلشــرافية
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علــى المقــرات المســتأجرة مــن قبــل الشــركة وتتطلــب كل بلدية/أمانــة الوثائــق التاليــة:
صــورة الســجل التجــاري ،وصــورة عقــد التأســيس (النظــام األساســي) ،وصــورة مــن عقــد
اإليجــار ،وصــورة مــن فســح البنــاء للمبنــى الــذي تــم االســتئجار فيــه ،وصورة مــن ترخيص
المكتــب العقــاري ،وتصويــر المبنــى مــن بعــد ويشــمل اللوحــة مــع نســخة عــن فاتــورة
اللوحــة وتســجيل ملكيــة العالمــة التجاريــة للشــركة ليتــم اســتخدامها علــى الواجهــة،
باإلضافــة إلــى ترخيــص الدفــاع المدنــي.
لــدى الشــركة عــدد ( )121مائــة وواحــد وعشــرون عيــن مســتأجرة وفــق مــا هــو مبيــن
فــي الفقــرة الفرعيــة (" )3-5-7عقــود إيجــار العقــارات" مــن القســم (" )7المعلومــات
القانونيــة" مــن هــذه النشــرة ،وقــد حصلــت الشــركة علــى ( )88ثمانيــة وثمانــون رخصــة
بلديــة و( )63ثالثــة وســتون تصريــح "أمــن وســامة" الصــادر عــن الدفــاع المدنــي وفــق
مــا هــو مبيــن فــي الفقــرة (" )3-8الشــهادات والتراخيــص والتصاريــح الحكومية"مــن
القســم (" )7المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشــرة.
اســتخرجت الشــركة رخصــة بلديــة لجميــع المواقــع المســتأجرة للفــروع مــن قبلهــا ،وفــي
حــال انتهــت أي مــن هــذه الرخــص ولــم يتــم تجديدهــا أو تــم فتــح أي مــن الفــروع دون
اســتخراج هــذه الشــهادات ،فــإن عــدم التــزام الشــركة بأنظمــة البلديــة ســيعرضها إلــى
العقوبــات المنصــوص عليهــا بالئحــة الغرامــات والجــزاءات عــن المخالفــات البلديــة
الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )218وتاريــخ 1422/08/06هـــ ،والتــي حــددت غرامــات
تتــراوح مــا بيــن ( )1,000ألــف ريــال ســعودي بحــد أدنــى إلــى ( )5,000خمســة آالف ريــال
ســعودي بحــد أقصــى ،وقــد تصــل إلــى حــد إغــاق الموقــع (الفــرع) ،ممــا قــد يؤثــر سـ ً
ـلبا
علــى عمليــات الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي.
لــدى الشــركة ( )15خمســة عشــر تصريــح أمــن وســامة منتهــي الصالحيــة ،وجــا ٍر العمــل
علــى تجديدهــا ،ولــم يتــم االنتهــاء مــن اســتخراجها حتــى تاريــخ هــذه النشــرة ،كذلــك لــم
ً
تســتخرج الشــركة تصريــح دفــاع مدنــي لعــدد ( )16ســتة عشــر مقـ ً
ـتأجرا
ـرا وموقعـ ًـا مسـ
مــن قبلهــا ،وإن عــدم الحصــول علــى تصاريــح األمــن والســامة التــي تصــدر مــن الدفــاع
المدنــي ،يعتبــر مخالفــة وقــد تُ عــرض الشــركة للعقوبــات والغرامــات المنصــوص عليهــا
فــي المــادة ( )30ثالثــون مــن نظــام الدفــاع المدنــي ،والتــي تنــص علــى أنــه "يعاقــب
المخالــف ألي حكــم مــن أحــكام هــذا النظــام أو لوائحــه أو القــرارات الصــادرة بنــاء عليــه
بالســجن مــدة ال تزيــد علــى ( )6ســتة أشــهر ،أو بغرامــة ال تزيــد علــى ( )30ثالثــون
ألــف ريــال ســعودي أو بهمــا معـ ًـا" عــن كل مخالفــة ،كمــا قــد تصــل العقوبــة إلــى األمــر
ً
ســلبا وبشــكل جوهــري علــى
بإغــاق الموقــع المســتأجر مــن الشــركة ،ممــا ســيؤثر
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية .ولمزيــد مــن
التفاصيــل حــول الموافقــات والتراخيــص الحكوميــة ،الرجــاء مراجعــة الفقــرة الفرعيــة ()3-7
"الشــهادات والتراخيــص والتصاريــح الحكوميــة مــن القســم (" )7المعلومــات القانونيــة"
مــن هــذه النشــرة .والــذي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 5-1-2المخاطر المتعلقة بالمواقع المستأجرة
تقــع جميــع الفــروع التابعــة للشــركة وســكن العمــال والمســتودع فــي عقــارات مســتأجرة
مــن قبــل الشــركة ،بلــغ إجمالــي عــدد عقــود اإليجــار ( )121مائــة وواحــد وعشــرون عقــد
ـدا واحـ ً
مــن بينهــا ( )98ثمانيــة وتســعون عقــد يتعلــق باســتئجار الفــروع ،وعقـ ً
ـدا الســتئجار
مســتودع و ( )22اثنــان وعشــرون عقــد إيجــار لســكن العمــال ،كمــا فــي تاريــخ  31ديســمبر
2020م .ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول عقــود اإليجــار ،الرجــاء مراجعــة الفقــرة الفرعيــة رقــم
(" )5-7العقــود الجوهريــة" مــن القســم (" )7المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشــرة.
وإن عــدم مقــدرة الشــركة علــى المحافظــة علــى اســتمرارية عقــود اإليجــار المتعلقــة بهــذه
المواقــع وتجديدهــا بنفــس الشــروط الحاليــة أو بشــروط تفضيليــة أو عــدم تمكنهــا مــن
اســتخدام العيــن المســتأجرة للغــرض المخصــص لهــا ،والتــي تتضمــن فــروع وســكن عمــال
ومســتودعات ألي ســبب كان ،ســيضطرها إلخــاء العيــن المســتأجرة وإيجــاد أماكــن أخــرى
مناســبة أكثــر لمزاولــة نشــاط الشــركة مــن دون أن تضمــن شــروط عقود إيجــار مالئمة كتلك
الموجــودة حاليـ ًـا فــإن المخاطــر التــي تــم ذكرهــا والمرتبطــة فــي عقــود اإليجــار للمواقــع
المســتأجرة قــد يؤثــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة المتوقعــة وبياناتهــا التشــغيلية والماليــة.
تجــدر اإلشــارة إلــى صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )292وتاريــخ 1438/05/16هـــ
ً
عقــدا
المتضمــن عــدم اعتبــار عقــد اإليجــار غيــر المســجل فــي الشــبكة اإللكترونيــة
صحيحـ ًـا منتجـ ًـا آلثــاره اإلداريــة والقضائيــة ،وحيــث إنــه قــد تــم إطــاق الشــبكة اإللكترونيــة
لخدمــات اإليجــار بالتعــاون بيــن وزارتــي العــدل واإلســكان فــي تاريــخ 1439/05/17هـــ ،وقــد
صــدر تعميــم وزارة العــدل باعتمــاد تطبيــق ذلــك علــى كافــة العقــود المبرمــة بعــد تاريــخ
1440/05/04هـــ (الموافــق 2019/01/10م) .لــدى الشــركة ( )10عشــرة عقــود تــم إبرامهــا
بعــد تاريــخ 2019/01/10م منهــا ( )7ســبعة عقــود تخــص اســتئجار فــروع ،وعقــد واحــد يخــص
مســتودع وعقديــن لســكن عمــال ،وهــي ليســت وفــق النمــوذج اإللكترونــي ولــم تُ ســجل
فــي الشــبكة اإللكترونيــة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ،وبالتالــي فــي حــال نشــوء أي نــزاع
بيــن الشــركة وأي مــن المؤجريــن فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار هــذه ،فإنــه قــد ال يتــم النظــر
بهــا مــن قبــل المحاكــم الســعودية ،وبالتالــي قــد ال تتمكــن الشــركة بصفتهــا ُمدعــي مــن
حمايــة حقوقهــا فــي حــال إخــال أي مــن المؤجريــن بالتزاماتهــم التعاقديــة ،وســيؤثر ذلــك
سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة وتطلعاتهــا المســتقبلية ،باإلضافــة إلــى ذلــك
فإنــه تجــدر اإلشــارة إلــى وجــود ( )34أربعــة وثالثــون عقــد إيجــار لــم يذكــر فيهــا المســاحة
المســتأجرة ولــم يتــم اإلشــارة إلــى المســاحة المســتأجرة فــي أي مســتندات قانونيــة ذات
الصلــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر (رخصــة البلديــة ،شــهادة الدفــاع المدنــي) وهــي
ً
ً
واحــدا
ومســتودعا
عبــارة عــن ( )21واحــد وعشــرون عقــد إيجــار تخــص إســكانات للعمــال
و ( )12اثنــي عشــر فرعـ ًـا ،وبالتالــي فــإن عــدم توثيــق مثــل هــذه المعلومــات قــد يــؤدي
إلــى نزاعــات قانونيــة .ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول عقــود اإليجــار ،الرجــاء مراجعــة الفقــرة
الفرعيــة رقــم (" )5-7العقــود الجوهريــة" مــن القســم (" )7المعلومــات القانونيــة" مــن
هــذه النشــرة .وبالتالــي فــإن هــذه المخاطــر قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال
الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 6-1-2المخاطر المتعلقة بالتمويل
أ) مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية
كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة ،أبرمــت الشــركة اتفاقيــات تســهيالت ائتمانيــة مــع عــدد مــن
البنــوك المحليــة .ولمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة الفقــرة الفرعيــة رقــم ()4-5-7
"القــروض والتســهيالت االئتمانيــة" مــن القســم (" )7المعلومــات القانونيــة" مــن هذه
النشــرة .وقــد بلــغ إجمالــي المديونيــة القائمــة علــى الشــركة مــن هــذه االتفاقيــات مبلــغ
وقــدره حوالــي ( )13,614,304ثالثــة عشــر مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر ألــف وثالثمائــة
وأربعــة ريــاالت ســعودية ،وبلــغ معــدل الســيولة الســريعة لــدى الشــركة ( )%0.53وقــد
بلغــت نســبة الديــون مــن إجمالــي األصــول مــا مقــداره ( )%11.04للســنة المنتهيــة فــي
 31ديســمبر 2020م.

الجــدول رقــم ( :)1-2نبــذة عــن التســهيالت االئتمانيــة التــي
حصلــت عليهــا الشــركة وحالتهــا كمــا فــي تاريــخ 2020/12/31م

الجهة الممولة

البنك العربي
الوطني
البنك العربي
الوطني
مصرف الراجحي
بنك التنمية
االجتماعية
البنك العربي
الوطني

تاريخ االتفاقية

1438/08/18هـ
(الموافق
2017/05/14م)
1439/07/17هـ
(الموافق
2018/04/03م)
1439/09/20هـ
(الموافق
2018/06/04م)
1439/01/25هـ
(الموافق
2017/10/15م)
1441/11/22هـ
(الموافق
2020/07/13م)

المبالغ
الحد
مدة
االئتماني المستخدمة
االتفاقية
بالريال
بالريال

3
سنوات

2,500,000

3
سنوات

5,750,000

 60شهر

8,000,000

5
سنوات

3,884,500

ضمان
بنكي
 سنةواحدة*

295,000

2,500,000

5,750,000

8,000,000

3,884,500

الينطبق

*الرجاء اإلطالع على تفاصيل خطاب ضمان دفع المبرم مع البنك العربي أدناه.
المصدر :الشركة

المبالغ
المسددة
بالريال
(حتى 31
ديسمبر
2020م)
2,250,000

2,375,000

1,053,496

989,200

الينطبق
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باســتثناء مصــرف الراجحــي تُ لــزم البنــوك األخــرى الشــركة الحصــول علــى الموافقــة خطيـ ًـا
علــى الطــرح مــن البنــوك المقرضــة .قامــت الشــركة بتاريــخ 2019/11/12م بإبــاغ البنــوك
برغبتهــا بالتحــول إلــى مســاهمة عامــة لغــرض تســجيل أســهمها مــن خــال طــرح جــزء منها
لالكتتــاب العــام واإلدراج فــي الســوق الموازيــة (نمــو) .تجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركة
حصلــت علــى موافقــة خطيــة مــن قبــل بنــك التنميــة االجتماعيــة بتاريــخ 2020/09/21م،
كمــا حصلــت الشــركة علــى موافقــة خطيــة مــن قبــل البنــك العربــي الوطنــي وبتاريــخ
2021/03/01م .باإلضافــة لذلــك ،قامــت الشــركة بإشــعار مصــرف الراجحــي بتاريــخ
2019/11/12م.
ب) الضمانات الشخصية المقدمة من المساهمين على التسهيالت االئتمانية
يترتــب علــى اتفاقيــات التســهيالت المذكــورة التزامــات معينــة علــى الشــركة ،بمــا فــي
ذلــك تقديــم ســندات ألمــر وضمانــات شــخصية مــن المســاهمين وكفــاالت غــرم وأداء
(بالتضامــن واالنفــراد) ،فقــد تــم رهــن العقــارات المملوكــة للشــركة ،وهــي عبــارة عــن
قطعتي األرض المملوكة للشــركة بالصك ( )310118035488والصك ()310118035489
لصالــح بنــك التنميــة االجتماعيــة ضمانـ ًـا للوفــاء باتفاقية التســهيالت بمبلــغ ()3,884,500
ثالثــة مليــون وثمانمائــة واربعــة وثمانــون ألــف وخمســمائة ريــال ســعودي بمعــدل
( )1,942,250مليــون وتســعمائة واثنــان وأربعــون ألــف ومائتــان وخمســون ريال ســعودي
لــكل أرض .ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن التســهيالت االئتمانيــة ،الرجــاء مراجعــة الفقــرة
الفرعيــة (" )2-5-7عقــود وتعامــات ذات صلــة باألصــول العقاريــة" مــن قســم ()5-7
"العقــود الجوهريــة" مــن هــذه النشــرة .الجديــر بالذكــر أنــه لــم يتــم إلغــاء الضمانــات
الشــخصية المرتبطــة بالتســهيالت االئتمانيــة المذكــورة فــي الجــدول أعــاه (الجــدول
رقــم  )1-2حتــى تاريــخ هــذه النشــرة .وتشــمل هــذه الضمانــات علــى ســندات ألمــر
وضمانــات شــخصية وكفــاالت غــرم وأداء .لمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء االطــاع علــى
الملخــص التالــي:
اتفاقية التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المبرمة مع البنك
العربي الوطني
1 .ضمانــات الدفــع حــد التســهيالت ( )1,000,000مليــون ريــال ســعودي ،التأميــن
النقــدي ( ،)%50إلصــدار ضمانــات لصالــح المطــارات الســعودية والمستشــفيات.
2 .يلتــزم العميــل وكضمــان للتســهيالت ولكافــة التزاماتــه األخــرى القائمــة ،أو التــي
ً
الحقــا بموجــب هــذه االتفاقيــة ومالحقهــا أو أي وثيقــة أخــرى ،بتقديــم
قــد تنشــأ
الضمانــات التاليــة:
 .أســند ألمــر بمبلــغ ( )5,750,000خمســة مالييــن وســبعمائة وخمســون ألــف ريــال
ســعودي موقــع مــن العميــل والكفــاء حســب األصــول وبالطريقــة التــي يقبلهــا
البنــك.
 .بكفالــة غــرم وأداء كل بحســب حصتــه ،الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ
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بنســبة ( ،)%43الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي بنســبة (،)%29
الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد بنســبة ( ،)%10الســيد :علــي بــن محمــد
بــن علــي الرويــغ بنســبة (.)%18
 .جأي ضمانــات أخــرى يطلبهــا البنــك ،يحــق للبنــك خــال ســريان هــذه االتفاقيــة ،أو عنــد
تجديدهــا  /تعديلهــا أن يطالــب العميــل بــأي ضمانــات أخــرى فــي الوقــت الــذي يــراه
مناســبا ،ويتعهــد العميــل بتقديــم تلــك الضمانــات للبنــك عنــد الطلــب وبالشــكل
والمضمــون المقبوليــن للبنــك.
اتفاقية التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المبرمة مع البنك
العربي الوطني:
1 .ضمانــات الدفــع حــد التســهيالت ( )1,000,000مليــون ريــال ســعودي ،التأميــن النقــدي
( ،)%50إلصــدار ضمانــات لصالــح المطــارات الســعودية والمستشــفيات.
2 .يلتــزم العميــل وكضمــان للتســهيالت ولكافــة التزاماتــه األخــرى القائمــة ،أو التــي قــد
تنشــأ الحقـ ًـا بموجــب هــذه االتفاقيــة ومالحقهــا أو أي وثيقــة أخــرى.
3 .ســند ألمــر بمبلــغ ( )4,625,000أربعــة مالييــن وســتمائة وخمــس وعشــرون ألــف ريــال
ســعودي موقــع مــن العميــل والكفــاء حســب األصــول وبالطريقــة التــي يقبلهــا البنــك.
4 .كفالــه غــرم وأداء كل بحســب حصتــه ،الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ بنســبة
( ،)%43الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي بنســبة ( ،)%29الســيد:
ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد بنســبة ( ،)%10الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي
الرويــغ بنســبة (.)%18
5 .يحــق للبنــك خــال ســريان هــذه االتفاقيــة أو عنــد تجديدهــا  /تعديلهــا أن يطالــب العميل
بــأي ضمانــات أخــرى فــي الوقــت الــذي يــراه مناســبا ،ويتعهــد العميــل بتقديــم تلــك
الضمانــات للبنــك عنــد الطلــب وبالشــكل والمضمــون المقبوليــن للبنــك .
6 .تشــمل التعهــدات الرئيســية التــي قدمتهــا الشــركة بموجــب هذه التســهيالت الســعي
المق ـ ِرض قبــل إجــراء أي تغييــر فــي هيــكل الملكيــة ،ويحــق
للحصــول علــى موافقــة ُ
للمقـ ِرض إلغــاء التســهيالت والمطالبــة بســداد جميــع المبالــغ المســتحقة علــى الفــور
ُ
فــي حــال حــدوث تغييــر فــي هيــكل ملكيــة الشــركة.
اتفاقية التسهيالت مع مصرف الراجحي
1 .يلتــزم ويتعهــد العميــل بموجــب االتفاقيــة بدفــع مقــدم الثمــن بنســبة ( )%2مــن
قيمــة بيــع أجــل ،وليــس مــن مبلــغ التســهيالت اإلجمالــي تخصــم مــن حســابة عنــد
تنفيــذ العقــد.
2 .إقــرار كفالــة تضامنيــة بالغــرم واألداء فــي تنفيــذ جميــع االلتزامــات المحــددة فــي
االتفاقيــة ،وجميــع المعامــات المتفرعــة عنهــا ،بحيــث يمكــن لمصــرف الراجحــي
الرجــوع بموجــب االتفاقيــة علــى الشــركة ،أو علــى أي واحــد مــن الكفــاء متمثلــه فــي
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والموقعــة مــن قبــل الســيد:
ّ
مطعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة (الشــركة)
محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ،بصفتــه شــريك ومفــوض بالتوقيــع ،وكفيــل
ضامــن ومــن الكفيــل الضامــن الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي،
والكفيــل الضامــن الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ،والكفيــل الضامــن
الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ.
3 .ســند ألمــر بمبلــغ ( )9,580,494تســعة مالييــن وخمســمائة وثمانــون ألــف وأربــع
مائــة وأربعــة وتســعون ريــال ســعودي بتاريــخ 2018/06/04م متمثلــه فــي مطعــم بيــت
الشــطيرة للوجبــات الســريعة (الشــركة) ،والموقعــة مــن قبــل الســيد :محمــد بــن علي
بــن محمــد الرويــغ بصفتــه شــريك ومفــوض بالتوقيــع ،وكفيــل غــرم ومــن الكفيل غرم
الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي ،والكفيــل غــرم الســيد :ســامي
بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ،والكفيــل غــرم الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ.
4 .يقــر الطــرف الثانــي بــأن أي تغيــر فــي االســتمرارية أو المركــز القانونــي أو الشــكل
القانونــي أو الشــركاء أو النشــاط أو األهليــة أو الصفــة أو غيــر ذلــك ،لــن يؤثــر بــأي
حــال علــى اســتمرار نفــاذ هــذه االتفاقيــة ،مــا لــم يقــرر الطــرف األول خــاف ذلــك
ويلتــزم الطــرف الثانــي بإخطــار الطــرف األول فــور علمــه بحتميــة حــدوث أو حــدوث
هــذا التغييــر ،كمــا يلتــزم الطــرف الثانــي أو خلفــه الخــاص أو العــام حــال حــدوث ذلــك
التغييــر بتقديــم مــا يطلبــه الطــرف األول مــن مســتندات أو ضمانــات أو إجــراءات
يراهــا الطــرف األول وفــق تقديــره كافيــة أو ضروريــة لضمــان اســتمرار الوفــاء بأحــكام
هــذه االتفاقيــة أو االتفاقيــات المتفرعــة عنهــا ،فــإذا تخلــف الطــرف الثانــي عــن
تقديــم شــيء ممــا طلبــه الطــرف األول ،فلــه اتخــاذ أي مــن اإلجــراءات المشــار إليهــا
فــي المــادة الســابعة مــن االتفاقيــة.
عقد تمويل مشترك رقم ( )1149/1مع بنك التنمية االجتماعية:
كل مــن الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمد الرويــغ بصفته
1 .الشــركاء المتضامنــون مــع ٍ
شــريك ومفــوض بالتوقيــع والتمثيــل مديــر للمشــروع وكفيــل ضامــن ،ومــن الكفيــل
ضامــن الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي ،والكفيــل ضامن الســيد:
ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ،والكفيــل ضامــن الســيد :علــي بــن محمــد بــن
علــي الرويــغ علــى تمويــل الشــركة مــن قبــل بنــك التنميــة االجتماعيــة مبلــغ وقــدره
( )3,884,500ثالثــة مالييــن وثمانمائــة وأربعــة وثمانــون ألــف وخمســمائة ريــال
ســعودي لمــدة تمويــل ( )5خمســة ســنوات اعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ اســتالم أول دفعــة
بمــا فيهــا ( )6ســتة أشــهر ســماح عــن التســديد.
2 .يعتبــر الشــركاء فــي العقــد متضامنيــن ومســؤولين مســؤولية شــخصية مطلقــة
فــي أموالهــم الخاصــة ،وتضامنيــة فيمــا بينهــم عــن الديــون وااللتزامــات ،وتنتقــل
هــذه المســؤولية والضمانــة إلــى ورثتــه بعــد وفاتــه فــي حــدود تركتــه ،وللبنــك أن
يطالــب بكامــل قيمــة التمويــل أو جــزء منــه منفـ ً
ـردا ،وكمــا يجــوز له أن يطالب الشــركاء
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مجتمعيــن ،وليــس للشــريك أن يدفــع مســؤوليته عــن الديــن فــي حــدود حصتــه مــن
رأس المــال ،أو بالبــدء بالتنفيــذ علــى أمــوال المشــروع ،أو علــى أمــوال شــريك آخــر
وفــى أحــد الشــركاء
قبــل الرجــوع إليــه ،أو تقســيم الديــن بينــه وبيــن الشــركاء ،وإذا ّ
بكامــل الديــن ،كان لــه أن يطالــب اآلخريــن بقــدر حصــة كل شــريك فيــه.
3 .يلتــزم جميــع الشــركاء بتنفيــذ بنــود العقــد ويظــل االلتــزام سـ ً
ـاريا حتــى ســداد كامــل
المبلــغ ،أو انتهــاء العقــد بشــكل قانونــي مقبــول لــدى البنــك ،وال يحــق ألي شــريك
االنســحاب مــن العقــد أو بيــع حصتــه فــي المشــروع أو رهنهــا أو التنــازل عنهــا أو جــزء
منهــا قبــل نهايــة مــدة العقــد ،وتســديد كامــل أقســاط التمويــل إال بموافقــة البنــك
كتابــة ،وأي تصــرف بخــاف مــا ســبق ال يعــد صحيحــا أو نافـ ً
ـذا فــي حــق البنــك مــع
احتفاظــه بكامــل حقوقــة القانونيــة.
4 .قدمــت الشــركة لضمــان التمويــل صكــي رهــن تملــك رقــم ( )310112050323ورقــم
( )810103036647وتاريــخ 1438/11/08هـــ ،صــادر مــن كتابــة العــدل األولــى بالريــاض.
5 .ال يجــوز للشــركة التنــازل عــن أي حــق أو التــزام تضمنــه العقــد دون موافقــة الطــرف
األول كتابــة.
خطاب ضمان دفع المبرم مع البنك العربي:
تــم تقديــم الضمــان لصالــح الشــركة الســعودية لحلــول القــوى البشــرية ،وتــم تغطيــة
الضمــان مــن قبــل البنــك العربــي بنســبة ( )%50بالنــص اآلتــي:
حيــث إنكــم منحتــم عمالءنــا الســادة شــركة مطاعــم بيــت الشــطيرة (برغرايــززر) المقــاول
عقـ ً
ـدا لتنفيــذ أو توريــد اســتقدام عمالــة مســتأجرة.
 .أأن ندفــع لكــم فـ ً
ـورا وبمجــرد طلبكــم الكتابــي وبصــرف النظــر عــن أي اعتــراض مــن
المقــاول ،أو مــن أي جهــة أخــرى هــذا المبلــغ أو أي مبالــغ تطلبــون دفعهــا علــى
أال تتجــاوز فــي مجموعهــا المبلــغ المذكــور أعــاه وهــو ( )295,000مائتــان وخمســة
وتســعون ألــف ريـــال ســعودي ،وذلــك بالتحويــل إلــى حســابكم لــدى أي بنــك فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،أو بــأي طريقــة أخــرى مقبولــة لديكــم.
 .بأي مدفوعــات تتــم بنــاء علــى طلبكــم ســتكون صافيــة وخاليــة مــن وبــدون أي خصــم
حالي أو مســتقبلي على ســبيل الوفاء بأي ضرائب أو تنفيذات أو رســوم أو نفقات
أو أتعــاب أو اســتقطاعات أو حجــوزات مهمــا كانــت طبيعتهــا أو الجهــة التــي فرضتهــا.
 .جتشــكل التعهــدات الــواردة فــي هــذا الضمــان التزامــات أساســية مباشــرة علينــا
غيــر مشــروطة بــأي شــرط وغيــر قابلــة للنقــض ،لــن نعفــى مــن كل أو بعــض هــذه
االلتزامــات ألي ســبب مــن األســباب أيـ ًـا كانــت طبيعتــه أو مصــدره مثــل التغييــر فــي
شــروط ومتطلبــات وإجــراءات الترخيــص ،أو المــدد الزمنيــة المحــددة لتلــك اإلجــراءات
أو التغييــر فــي المعلومــات المقدمــة فــي طلــب الترخيــص ،أو التغييــر فــي نــوع أو
طبيعــة النشــاط أو األنشــطة المطلــوب الترخيــص بممارســتها ،أو التقصير أو القيام
بــأي فعــل أو إجــراء مــن جانبكــم أو مــن جانــب طالــب الترخيــص أو مــن جانــب الــذي
ليــس مــن شــأنه أن يعفــي أو يخلــي طرفنــا مــن التزاماتــه ومســؤولياته المنصــوص
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عليهــا فــي هــذا الضمــان.
ً
ديظــل هــذا الضمــان ســاري المفعــول ونافــذا حتــى نهايــة يــوم 2021/06/30م،
ووفــق شــروط هــذا الضمــان أنــه إذا قدمتــم لنــا إخطـ ً
كتابيـ ًـا وموقعـ ًـا فــي أو قبــل
ـارا
ّ
التاريــخ المذكــور النتهــاء هــذا الضمــان ،أو ألي تمديــدات الحقــة وفقــا للشــرط بــأن
تلقائيـ ًـا للمــدة
نمــدد هــذا الضمــان ،فإننــا ســوف نقــوم( :أ) بتمديــد هــذا الضمــان
ّ
المطلوبــة ،علــى أن ال تتعــدى ( )365ثالثمائــة وخمســة وســتون يومـ ًـا مــن التاريــخ
األصلــي النتهــاء الضمــان ،أو مــن تاريــخ انتهــاء التمديــدات الالحقــة حســب توضيــح
تلــك المــدة فــي طلــب التمديــد ،أو (ب) بــأن ندفــع لكــم قيمــة الضمــان.
هنتعهــد بموجــب هــذا اضمــان تعهـ ً
ـدا غيــر مشــروط وغيــر قابــل للنقــض بــأن ال يتــم
اإلفــراح عــن هــذا الضمــان أو التصــرف بــه يموجــب مطالبــة العميــل أو بتقديمــه
أصــل الضمــان لنــا إال بعــد موافقــة خطيــة مــن قبلكــم أو بإنتهــاء مدتــه دون طلــب
تمديــد كتابــي مــن قبلكــم يســلم لنــا مناولــة أو عبــر الوســائل اإللكترونيــة.
ونقــر ونؤكــد بــأن قيمــة هــذا الضمــان ال تتجــاوز ( )%20مــن إجمالــي رأس مــال البنــك
المدفــوع واحتياطياتــه.
زأي نــزاع بشــأن هــذا الضمــان يكــون الفصــل فيــه مــن اختصــاص الجهــات المختصــة
ً
وفقــا لألنظمــة والقــرارات واللوائــح
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وحدهــا
والتعليمــات الســعودية.

وفــي حــال لــم تقــم الشــركة بتســديد أي دفعــات فــي األوقــات المحــددة أو قامــت فــي
المســتقبل باإلخــال بالتزاماتهــا بموجــب االتفاقيــات المذكــورة ،فإن ذلك ســيؤثر بشــكل
ســلبي علــى ســمعة الشــركة وقدرتهــا االئتمانيــة كمــا قــد يترتــب عليهــا غرامــات ،وإلغــاء
للتســهيالت الممنوحــة أو جــزء منهــا أو مصــادرة الضمانــات المقدمــة مــن الشــركة ،ممــا
ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا المســتقبلية .وللمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الضمانــات ،يرجــى
مراجعــة الفقــرة الفرعيــة ()4-5-7 "القــروض والتســهيالت االئتمانيــة" مــن القســم ()7
"المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشــرة.
وحيــث إن شــروط التســهيالت البنكيــة ملزمــة بحســب بنــود العقــد بغــض النظــر عــن
أداء الشــركة ،فــإن االلتــزام التــام بهــذه الشــروط قــد يكــون لــه أثــر كبيــر علــى مســتوى
الســيولة النقديــة لــدى الشــركة خصوصـ َـا فــي حــال ضعــف أداء الشــركة ،ممــا قــد يــؤدي
إلــى عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بهــذه الديــون أو أي إلتزامــات أخــرى.
جميــع عقــود تســهيالت الشــركة الحاليــة هــي بمعــدالت فائــدة ثابتــة ،ولكــن فــي حــال
أبرمــت الشــركة أي عقــود تســهيالت جديــدة بمعــدالت فائــدة متغيــرة ،فــإن ذلــك قــد
يؤثــر علــى تكاليــف الشــركة التمويليــة ومعــدل الســيولة لديهــا.
وبنــاء علــى مــا تــم ذكــره فــإن هــذه المخاطــر قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال
الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتها المســتقبلية.
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 7-1-2المخاطر المتعلقة بالفروقات الزكوية والتزامات الزكاة المحتملة
تــم إعــداد الربــط الزكــوي لألعــوام 2015م2016 ،م2017 ،م2018 ،م خــال عــام 2020م،
وتــم إصــدار ملــف الربــط الزكــوي المعتمــد مــن هيئــة الــزكاة والدخــل بتاريــخ  29أكتوبــر
2020م ،وعليــه قامــت الشــركة بدورهــا بتســديد جميــع المســتحقات عليهــا بمبلــغ وقــدره
( )76,497ســتة وســبعون ألــف وأربــع مائــة وســبعة وتســعون ريــال ســعودي عــن هــذه
الربــوط الزكويــة خــال شــهر نوفمبــر 2020م ،وحصلــت الشــركة علــى آخــر شــهادة زكاة
ســارية المفعــول حتــى تاريــخ  30إبريــل 2021م بنــاء علــى القوائــم الماليــة المعتمــدة
للعــام 2019م ،وقــد اســتفادت الشــركة مــن مبــادرة الــزكاة والدخــل الخاصــة بظــروف
جائحــة كورونــا مــن تأجيــل تقديــم اإلقــرار والســداد عــن شــهر فبرايــر 2020م إلــى 30
يونيــو 2020م ،وتأجيــل تقديــم اإلقــرار والســداد عــن شــهر مــارس 2020م إلــى  31يوليــو
2020م ،وتأجيــل تقديــم اإلقــرار والســداد عــن شــهر إبريــل 2020م إلــى  31أغســطس
2020م ،وتأجيل تقديم اإلقرار والســداد عن شــهر مايو 2020م إلى  30ســبتمبر 2020م،
والجديــر بالذكــر أن الشــركة قــد قامــت بتقديــم إقراراتهــا الضريبيــة بأثــر رجعــي عــن ضريبــة
االســتقطاع حتــى نهايــة العــام 2020م خــال شــهر ديســمبر مــن العــام 2020م.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن آخــر ربــط زكــوي نهائــي للشــركة عــن عــام 2018م ،وال يوجــد
فــي الوقــت الحالــي مخصصــات متعلقــة بالفروقــات الزكويــة لألعــوام 2019م و2020م،
حيــث يتــم إعــادة تقييــم الربــط الزكــوي مــن قبــل الهيئــة العامــة الــزكاة ،والدخــل مــرة كل
خمســة أعــوام ،وبنــاء علــى آخــر تقييــم تــم دفــع ( )76,497ســتة وســبعون ألــف وأربعمائــة
وســبعة وتســعون ريــال ســعودي ،والــذي تمثــل نســبة ( )%5.7مــن إجمالــي اإلقــرارات
الزكويــة للفتــرات محــل إعــادة الربــط ،وال يوجــد أي نزاعــات أو مطالبــات بفروقــات زكويــة
قائمــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.
ومــن المحتمــل أن تقــوم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بمطالبــة الشــركة بدفــع مبالــغ
إضافيــة عــن اإلقــرارات المقدمــة مــن الشــركة ،ومــن الصعــب تقديرهــا لذلــك فــإن
الشــركة ليــس لديهــا أي مخصصــات إلعــادة الربــط الزكــوي ،وبالتالــي قــد تتحمــل الشــركة
أعبــاء إضافيــة عــن هــذه األعــوام الســابقة ،والــذي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 8-1-2المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم
ال تضمــن الشــركة ســوء ســلوك موظفيهــا أو عــدم حــدوث أخطــاء منهــم ،ســواء كانــت
متعمــدة أو غيــر متعمــدة كالقيــام بأنشــطة غيــر نظاميــة أو ســوء اســتخدام المعلومــات
واألنظمــة أو إفشــاء معلومــات ســرية أو التــورط فــي نشــر معلومــات مظللــة ،أو عــدم
التقيــد بالضوابــط الداخليــة ،أو الغــش أو االختــاس أو إســاءة اســتخدام ممتلــكات
الشــركة ،أو التصــرف دون الحصــول علــى تفويضــات إداريــة مطلوبــة ،والتــي قــد ينتــج
ً
ضــررا
عنهــا خســائر أو فــرض عقوبــات أو التزامــات ماليــة علــى الشــركة ،أو يســبب
لســمعتها ،وحيــث إن الشــركة ال تضمــن منــع حصــول أخطــاء الموظفيــن ،فإنــه فــي
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حــال حــدوث مثــل هــذه األخطــاء فســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية
 9-1-2المخاطر المتعلقة بإدخال منتجات جديدة
يعتمــد نجــاح الشــركة إلــى حـ ٍّـد مــا علــى قدرتهــا بإدخــال منتجــات جديــدة وتقديمهــا بجــودة
عاليــة تلبــي أذواق وتغيــر عــادات عمالئهــا الغذائيــة ،ســواء العمــاء الحالييــن أو الجــدد،
ومــن ثــم تســويقها مــن خــال الحمــات الدعائيــة ،وإذا لــم تنجــح الشــركة فــي تقديــم
منتجــات جديــدة و تســويقها بطريقــة ترضــي أذواق العمــاء ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى
ً
ســلبا وبشــكل جوهــري علــى
انخفــاض الطلــب علــى منتجــات الشــركة ،ممــا ســيؤثر
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 10-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على موظفين رئيسيين
تعتمــد الشــركة علــى قــدرات وخبــرات الموظفيــن الرئيســيين العامليــن لديهــا ،لذلــك
فــإن نجــاح الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا يعتمــد علــى المحافظــة علــى موظفيهــا،
واســتقطاب وتوظيــف الكفــاءات وأصحــاب المؤهــات للعمــل لديهــا ،وبالتالــي فــإن
الشــركة مطالبــة بالمحافظــة علــى هــؤالء الموظفيــن أو اســتقطاب غيرهــم مــن ذوي
الخبــرة ،ولتحقيــق هــذا األمــر ســيتعين علــى الشــركة تحمــل تكاليــف رســوم المقابــل
المالــي للموظفيــن غيــر الســعوديين وعائالتهــم وتحمــل زيــادة تكلفــة المعيشــة أو
جــزء منهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن طريــق رفــع األجــور الخاصــة بهــم ،ومــن
جهــة أخــرى يتحتــم علــى الشــركة اســتقطاب كفــاءات ســعودية والمحافظــة عليهــا
لضمــان االســتمرارية علــى المــدى الطويــل ،وااللتــزام بأنظمــة ولوائــح نظــام العمــل
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،باإلضافــة لذلــك فــي حــال حــدوث أي تغييــر فــي
السياســات واللوائــح الســارية فــي المملكــة ،فــإن ذلــك قــد يؤثــر علــى قــدرة الشــركة
علــى اســتقطاب الكفــاءات والمحافظــة عليهــا ،وإذا لــم تســتطع الشــركة تحقيــق مــا ورد
ذكــره ،فــإن ذلــك ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
لــم يتضمــن الهيــكل التنظيمــي للشــركة حتــى نهايــة الربــع األول مــن العــام الحالــي
2021م قســم مســتقل للمراجعــة الداخليــة ،ولــم يتــم تعييــن أي موظــف مختــص ألداء
مهــام المراجــع الداخلــي للشــركة ،وحيــث إن عــدم وجــود قســم مســتقل للمراجعــة
الداخليــة ينعكــس علــى مخاطــر عــدم وجــود اآلليــات والقواعــد واإلجــراءات لضمــان
ســامة المعلومــات الماليــة والمحاســبية ،وتعزيــز المســاءلة ومنــع االحتيــال ،ممــا
ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 11-1-2المخاطــر المتعلقــة بتركــز المبيعــات مــن خــال االعتمــاد علــى مبيعــات
تطبيقــات التوصيــل
تعتبــر تطبيقــات التوصيــل أحــد القنــوات اإللكترونيــة الرئيســية لبرغرايــززر (ســبعة
تطبيقــات كمــا فــي  31ديســمبر 2020م) ،وزادت أهميتهــا خــال فتــرة جائحــة كورونــا
لعــام 2020م ،مــع التغيــر الكبيــر فــي نمــط الحيــاة وعــادات المســتهلك ،إال أنهــا تشــكل
مخاطــر علــى قطــاع الوجبــات الســريعة ،حيــث تتركــز مبيعاتهــا علــى بعــض التطبيقــات
التــي تمتلــك قاعــدة عمــاء كبيــرة ،الجديــر بالذكــر أن قنــوات البيــع اإللكترونيــة (تطبيقــات
التوصيــل وتطبيــق برغرايــززر و مركــز االتصــال) شــكلت مــا نســبته ( )%23.9مــن إجمالــي
المبيعــات للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م ،بينمــا ارتفعــت هــذه النســبة
إلــى ( )%31.2للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،أمــا للســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2020م ارتفعــت مبيعــات القنــوات اإللكترونيــة لتشــكل ( )%45.1مــن إجمالــي
المبيعــات ،وقــد يــؤدي إغــاق تطبيــق التوصيــل للمطعــم عنــد نشــوء خــاف أو عــدم
االتفــاق مــع تطبيقــات التوصيــل علــى تجديــد العقــد إلــى خســارة المبيعــات مــن خــال
هــذه التطبيقــات أو جــزء كبيــر منهــا ،كمــا أن رفــع نســبة العمولــة على الطلبــات عند تجديد
العقــد قــد يــؤدي لهوامــش ربحيــة أقــل ،باإلضافــة لذلــك فــإن األعطــال التقنيــة التــي قــد
تواجههــا تطبيقــات التوصيــل  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  -انقطــاع االتصــال ،خلــل
فــي األجهــزة الموجــودة فــي الفــروع ،تعطــل تطبيقــات ســائقي التوصيــل ،خلــل فــي
التطبيــق ،أو خلــل فــي إتمــام عمليــة الدفــع عبــر التطبيــق ،ممــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض
مبيعــات تطبيقــات التوصيــل ،كمــا أن ذلــك قــد يؤثــر علــى ســمعة الشــركة ،ومــن جانــب
آخــر فــإن الشــركة ال تســتطيع التحكــم بجــودة تقديــم الخدمــة وإيصــال المنتجــات بالشــكل
المناســب التــي يتــم طلبهــا وتوصيلهــا عــن طريــق تطبيقــات التوصيــل ،وعليــه فــإن
أي إخفــاق فــي توصيــل المنتــج بالجــودة المناســبة أو الوقــت المحــدد قــد يكــون لــه أثــر
ســلبي علــى ســمعة الشــركة والمحافظــة علــى عمالئهــا.
وبنــاء علــى مــا تــم ذكــره فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى إدارة العالقــة مــع تطبيقــات
التوصيــل ،والحــد مــن تركــز المبيعــات عــن طريقهــا ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 12-1-2المتعلقة باالنخفاض في معدل إنفاق المستهلك النهائي
تؤثــر التقلبــات االقتصاديــة المختلفــة فــي اقتصــاد المملكــة علــى نمــط وســلوكيات
المســتهلك النهائــي نحــو الســلع الترفيهيــة ،ومــن شــأن أي انخفــاض فــي االنفــاق
االختيــاري أو الدخــل المتــاح للمســتهلك أن يؤثــر علــى الطلــب علــى منتجــات الشــركة
ومبيعاتهــا ،ممــا ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 13-1-2المخاطر المتعلقة بأثر افتتاح فروع جديدة
يعتمــد النمــو المســتقبلي علــى قــدرة الشــركة علــى التوســع وافتتــاح فــروع جديــدة
وإيجــاد المواقــع المناســبة لهــا حيــث بلــغ عــدد الفــروع ( )79تســعة وســبعون فرعـ ًـا كمــا
فــي تاريــخ  31ديســمبر 2020م .ويعتبــر عامــل الوقــت والتكلفــة مــن أهــم العوامــل لنجــاح
اســتراتيجية التوســع الجغرافــي .و فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى إيجــاد مواقــع
مناســبة و تنفيذهــا بالتكلفــة المعتمــدة فــي الميزانيــة و الوقــت المحــدد فســيكون لــه
أثــر كبيــر فــي تحقيــق المبيعــات والنمــو المســتهدف وبالتالــي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية.
 14-1-2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على االلتزام بجودة المنتجات
تعتمــد الشــركة علــى المطبــخ المركــزي لتجهيــز المنتجــات االوليــة وعلــى الفــروع لتجهيــز
وتقديــم المنتــج النهائــي ،و بالتالــي فــإن أي خلــل فــي إدارة جــودة المنتجــات ،ســواء
فــي المطبــخ المركــزي أو الفــروع قــد يعــرض الشــركة إلــى المخاطــر التاليــة علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر:
•شكاوى من العمالء للشركة أو للجهات الحكومية تجاه الشركة.
•مخالفــات وغرامــات مــن الجهــات الحكوميــة المختصــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
(وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،إدارة البيئــة
والصحــة والســامة) وقــد تصــل إلــى إلغــاء الترخيــص البلــدي للمحــل أو للمنشــأة
ومنعهمــا مــن مزاولــة النشــاط ومضاعفــة الجــزاءات فــي حالــة تكــرار المخالفــة.
•إغالق الفروع أو المطبخ المركزي من قبل الجهات الحكومية المختصة.
•تضرر سمعة الشركة.
ً
ســلبا
وبالتالــي فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى إدارة الجــودة والحفــاظ عليهــا ســيؤثر
وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
المســتقبلية.
 15-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين الرئيسين
تعتمــد الشــركة فــي نشــاطها علــى عــدد مــن المورديــن الرئيســين وفــق اتفاقيــات
وعقــود مســبقة بلــغ عددهــا ( )11إحــد عشــر عقـ ً
ـدا كما فــي  31ديســمبر 2020م ،وجميعها
محــددة المــدة يتــم تجديدهــا تلقائيـ ًـا لمــدة مماثلــة .وتقــوم هــذه الشــركات بتوريــد اللحوم
والدجــاج والخبــز والبطاطــس والمرطبــات .ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن عقــود المورديــن،
الرجــاء مراجعــة الفقــرة الفرعيــة (" )5-5-7العقــود والتعامــات المتعلقــة بالمورديــن"
مــن القســم (" )7المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشــرة ،وتشــكل المشــتريات مــن
أكبــر خمســة مورديــن رئيســيين حوالــي ( )%56.97مــن إجمالــي مشــتريات الشــركة للفتــرة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م ،فــإذا أخفقــت الشــركة فــي المحافظــة علــى عالقاتهــا
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التعاقديــة مــع هــؤالء المورديــن الرئيســيين ،أو أخفقــت فــي تنويــع قاعــدة المورديــن،
فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى قدرتهــا فــي توفيــر المــواد األساســية ،ممــا
يؤثــر علــى ســير العمليــات التشــغيلية ،ممــا ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال
الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
باإلضافــة لذلــك ،قــد تتعــرض الشــركة لخطــر عــدم قــدرة المورديــن أو عــدم رغبتهــم
بالوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة ،وقــد يخــل أي مــن المورديــن بالتزاماتهــم ألي ســبب مــن
األســباب بمــا فــي ذلــك نتيجـ ًـة إلفالســها أو تعطــل عملياتهــا ،وتصبــح المخاطــر التــي
حــدة فــي ظــل ظــروف الســوق الصعبــة ،كمــا
تنشــأ عــن التعامــل مــع المورديــن أكثــر ّ
ال يمكــن التأكيــد بــأن الجهــات المتعاقــدة معهــا ســوف تكــون علــى مســتوى تطلعــات
الشــركة ،وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة أو المورديــن علــى االلتــزام ببنــود تلــك العقــود،
أو فــي حــال وقــوع أي منازعــات قضائيــة وخســارة الشــركة لتلــك المنازعــات ،أو عــدم
القــدرة علــى تجديــد هــذه العقــود ألي ســبب كان فقــد تضطــر الشــركة إلــى الشــراء
والتوريــد مــن مورديــن آخريــن بأســعار أعلــى أو جــودة غيــر مناســبة ممــا سيســاهم فــي
ارتفــاع التكاليــف المباشــرة أو تأثــر منتجــات الشــركة.
وبنــاء علــى مــا تــم ذكــره ،فــإن هـــذه المخاطــر ســتؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال
الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 16-1-2المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة
تحتــم اســتراتيجية الشــركة التوســعية دخولهــا فــي مشــاريع جديــدة  -علــى ســبيل المثــال
ال الحصــر -فــروع جديــدة ،التوســع فــي خطــوط اإلنتــاج فــي المطبــخ المركــزي أو غيرهــا
حســب الحاجــة ،وبالتالــي قــد تواجــه بعــض العقبــات والصعوبــات التي تحيل بين الشــركة
وبيــن تنفيــذ هـــذه المشــاريع ،منهــا :الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة ،اســتهداف
المناطــق المناســبة ،تحديــد المواقــع المالئمــة ،إقبــال العمــاء علــى المنتجــات المزمــع
بيعهــا ،ممــا ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعها المالــي ونتائج
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 17-1-2المخاطر المتعلقة باالنقطاع غير المتوقع لألعمال
يعتمــد دخــل الشــركة بشــكل رئيــس علــى العمليــات التشــغيلية للنشــاط ،وعليــه فــإن
حــدوث أي انقطــاع فــي هـــذه العمليــات ألي ســبب كان كصــدور أو تغيــر أي أنظمــة
حكوميــة أو حــوادث انقطــاع خدمــات الميــاه أو الصرف الصحــي أو حوادث انقطاع الكهرباء
أو حــدوث حريــق أو غيرهــا مــن األحــداث ،ســيؤدي إلــى انقطــاع فــي أعمــال الشــركة،
وبالتالــي ســوف تتأثــر إيــرادات وأربــاح الشــركة ،والــذي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري
علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 18-1-2المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية
قــد تتعــرض الشــركة إلــى حــوادث خارجــة عــن نطــاق ســيطرتها ،كالكــوارث الطبيعيــة
مثــل البــرد الشــديد والحــرارة العاليــة أو الفيضانــات أو العواصــف أو الكــوارث الطبيعيــة
األخــرى التــي تلحــق ضــرر بالشــركة ،وتــؤدي إلــى انقطــاع الخدمــات ،ممــا يؤثــر سـ ً
ـلبا علــى
عمليــات الشــركة إذا اســتمر االنقطــاع ويــؤدي إلــى خســارة عمــاء الشــركة األمــر الــذي
ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 19-1-2المخاطــر المتعلقــة بحداثــة التحــول إلــى شــركة مســاهمة مدرجــة وعــدم وجــود
الخبــرة فــي إدارة الشــركات المدرجــة
تــدار الشــركة منــذ تأسيســها كشــركة خاصــة ،وبالتالــي قــد تواجــه الشــركة صعوبــة فــي
التقيــد باألنظمــة واللوائــح باعتبــار أن أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن للشــركة
لديهــم خبــرة محــدودة فــي إدارة الشــركات المســاهمة ،وســيتوجب علــى أعضــاء
المجلــس وكبــار التنفيذييــن بــذل جهــود إضافيــة لضمــان التــزام الشــركة باألنظمــة
واللوائــح ومتطلبــات اإلفصــاح ذات العالقــة ،وفــي حــال عــدم قدرتهــم بمواكبــة هـــذا
ً
ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال
التغيــر وااللتــزام باألنظمــة ذات الصلــة ســيؤثر
الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 20-1-2المخاطر المتعلقة بعدم وجود غطاء تأميني
باســتثناء التأميــن الطبــي للموظفيــن ،لــم توفــر الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة أي
غطــاء تأمينــي لتغطيــة للمنشــآت بمــا فــي ذلــك المبنــى الرئيســي والمطبــخ المركــزي
والفــروع ،وبنــاء علــى ذلــك فــإن الشــركة ســتكون عرضــة لتكبــد التكاليــف أو الخســائر
الناجمــة عــن أو المتعلقــة بالكــوارث الطبيعيــة ،الحرائــق ،الســرقات أوغيرهــا مــن األخطــار
التــي قــد تتســبب بخســائر باهظــة وتكاليــف مرتفعــة جـ ً
ـدا ســتدفعها الشــركة عنــد القيــام
باإلصالحــات أو التعويــض عــن الخســائر واألضــرار الماديــة ،وفــي حــال قامــت الشــركة
بتوفيــر غطــاء تأمينــي ،فــإن بعــض التكاليــف أو الخســائر قــد تتجــاوز حــدود التغطيــة أو قــد
يتــم رفــض تغطيــة بعضهــا أو اســتثنائها بموجــب وثيقــة التأميــن ،وال تضمــن الشــركة أن
تتــم تغطيــة جميــع هــذه التكاليــف والخســائر التــي قــد تكــون الشــركة عرضــة لهــا بصــورة
كاملــة بموجــب وثائــق التأميــن ذات العالقــة ،وبالتالــي فــإن ذلــك ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية.
 21-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على العالمات التجارية
قامــت الشــركة بتســجيل عــدد ثــاث عالمــات تجاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
مــن بينهــا عالمــة واحــدة تــم تســجيلها خــارج الســعودية فــي كل مــن دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة والبحريــن والمغــرب واليمــن ولبنــان وتركيــا .لمزيــد مــن التفاصيــل
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عــن العالمــات التجاريــة ،لمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء مراجعــة الفقــرة الفرعيــة (-7
" )6العالمــات التجاريــة" مــن قســم (" )7المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشــرة.
وتعتمــد الشــركة علــى عالمتهــا التجاريــة فــي أعمالهــا فــي المملكــة وعلــى قدرتهــا فــي
االســتمرار باســتخدامها وحمايــة حقوقهــا فيمــا يخــص تلــك العالمــة فــي مواجهــة أي
اســتخدام غيــر مشــروع لهــا مــن دون ترخيــص مــن الشــركة مــن جانــب الغيــر.
وقــد تضطــر الشــركة للدفــاع عــن عالمتهــا التجاريــة إلــى الدخــول فــي إجــراءات قضائيــة
مكلفــة ،وقــد يتســبب ذلــك فــي إلحــاق أضــرار جوهريــة بســمعة العالمــة التجاريــة ،ممــا
يترتــب عليــه أثــر ســلبي علــى قــدرة الشــركة علــى جــذب عمــاء جــدد ،يــؤدي إلــى تراجــع
إيــرادات الشــركة والــذي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تســويق منتجاتهــا وتطويــر أعمالهــا علــى اســتخدام اســمها
ً
تميزا
وشــعارها وعالمتهــا التجاريــة ،والتــي تدعــم منتجاتهــا ومركزهــا التنافســي وتمنحهــا
واضحـ ًـا فــي الســوق بيــن العمــاء ،وقــد قامــت الشــركة بتســجيل عالمتهــا التجاريــة لــدى

الجهــات المختصــة ،وبذلــك أي إخــال بحقــوق الملكيــة أو اســتخدام غيــر مشــروع للعالمــة
التجاريــة للشــركة ســيؤدي إلــى التأثيــر علــى ســمعة الشــركة ،ورفــع دعــاوى قضائيــة
ومطالبــات أمــام المحاكــم المختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق ،وهــي عمليــة مكلفــة وتحتــاج
إلــى وقــت وجهــد كبيريــن مــن قبــل اإلدارة فــي متابعتهــا ،وفــي حــال مــا إذا فشــلت
الشــركة فــي حمايــة عالمتهــا التجاريــة بشــكل فعــال عنــد تجديــد شــهادة التســجيل أو تتبــع
ـلبا على قيمتها ،والذي ســيؤثر سـ ً
العالمات المشــابهة ،فإن ذلك ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية.
 22-1-2المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم واإلجراءات اإلدارية
إن الشــركة معرضــة للدعــاوى والشــكاوي وال تســتطيع الشــركة أن تتوقــع بشــكل دقيــق
حجــم تكلفــة الدعــاوى أو اإلجــراءات القضائيــة التــي يمكــن أن تقيمهــا أو تقــام ضدهــا
أو النتائــج النهائيــة لتلــك الدعــاوى أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا تتضمنــه مــن
تعويضــات وجــزاءات ،وبالتالــي فــإن أي نتائــج ســلبية لمثــل هــذه القضايــا قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا
علــى الشــركة ونتائــج عملياتهــا .وقــد تشــمل هــذه الدعــاوى – علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر – المســائل الزكويــة والضريبيــة والقضايــا العماليــة واألضــرار األخــرى التــي تنجــم
عــن اإلهمــال أو االحتيــال مــن قبــل أشــخاص أو مؤسســات بشــكل يكــون خــارج عــن نطــاق
ســيطرة الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة.
والجديــر بالذكــر أنــه يوجــد قضيتــان منظــورة كمــا فــي نهايــة الربــع األول لعــام 2021م،
القضيــة األولــى عبــارة عــن تعثــر أحــد تطبيقــات التوصيــل (شــركة شــخص واحــد ذات
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مســؤولية محــدودة) عــن ســداد المســتحقات لفتــرة ( )3ثالثــة أشــهر مــن شــهر يونيــو
2019م وحتــى شــهر ســبتمبر 2019م ،ولــم يتــم تجنيــب مخصــص لتغطيــة المبلــغ
المتنــازع عليــه والــذي يبلــغ ( )637,144ســتمائة وســبع وثالثــون ألــف ومائــة وأربعــة
وأربعــون ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ،كمــا أنــه ال يوجــد للشــركة
غطــاء تأمينــي لهــذا المبلــغ ،والقضيــة الثانيــة عبــارة عــن دعــوى متعلقــة بطلــب فســخ
عقــد إيجــار (يبــدأ فــي 2018/01/01م وينتهــي فــي 2022/12/31م) ألحــد الفــروع
المســتأجرة مقامــة مــن الشــركة ضــد مالــك العقــار (المدعــى عليــه فــرد) ،مطالبــة
بإلــزام المدعــى عليــه بقبــول فســخ عقــد اإليجــار وتحمــل أتعــاب المحامــي وذلــك
بحجــة عــدم التــزام مالــك العقــار بواجباتــه المنصــوص عليهــا فــي بنــود عقــد اإليجــار،
وال تــزال الدعــوى قائمــة وقيــد النظــر .لمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء االطــاع علــى
القســم (" )7المعلومــات القانونيــة" الفقــرة (" )8-7التقاضــي" مــن هــذه النشــرة.
وبغــض النظــر عــن نتائــج هــذه الدعــاوى واإلجــراءات ،فقــد يترتــب علــى هــذه الدعــاوي أو
اإلجــراءات تكبــد الشــركة لتكاليــف عاليــة ،وقــد تتطلــب تخصيــص الشــركة لمــوارد كبيــرة
للدفــاع عنهــا ،ممــا ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 23-1-2المخاطر المتعلقة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات
بالرغــم مــن وجــود لجــان تنفيــذ وتدقيــق فــي الشــركة إال أنــه ليــس لديهــا الئحــة حوكمــة
معتمــدة (حتــى تاريــخ هــذه النشــرة) والتــي مــن شــأنها تنظيــم القــرارات والصالحيــات
والتأكــد مــن عــدم وجــود تضــارب مصالــح ووجــود آليــات واضحــة إلدارة الشــركة
وحوكمتهــا .الجديــر بالذكــر أنــه وفــق المــادة ( )17الســابعة عشــر مــن الئحــة حوكمــة
الشــركات المســاهمة المقفلــة الصــادرة عــن وزارة التجــارة ينبغــي أال يقــل عــدد أعضــاء
المســتقلين فــي المجلــس عــن ثلــث أعضــاء المجلــس .كمــا بتاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه،
لــدى الشــركة أربعــة أعضــاء مــن بينهــم عضــو واحــد مســتقل ،وبالتالــي فــإن الشــركة
تعتبــر مخالفــة لعــدم تطبيقهــا الئحــة حوكمــة الشــركات المســاهمة المقفلــة الصــادرة
عــن وزارة التجــارة .كمــا نصــت المــادة ( )16السادســة عشــر مــن الئحــة حوكمــة الشــركات
الصــادرة عــن الهيئــة ،بــأن يراعــى فــي تكويــن مجلــس اإلدارة أن اليقــل عــدد أعضائــه
المســتقلين عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء المجلــس (أيهمــا أكثــر) .وعلــى الرغــم
مــن أن الئحــة حوكمــة الشــركات تعتبــر استرشــادية للشــركة إال أنــه فــي حــال تطبيقهــا
كلهــا أو بشــكل جزئــي بمــا فيهــا المــادة ( )16السادســة عشــر بشــكل إلزامــي مــن قبــل
الهيئــة فســوف يكــون علــى الشــركة زيــادة عــدد األعضــاء المســتقلين .وبالتالــي فــإن
عــدم تطبيــق الشــركة لقواعــد حوكمــة الشــركات مــن شــأنه تعريــض الشــركة إلجــراءات
نظاميــة قــد يترتــب عليهــا مخالفــات وجــزاءات ممــا قــد يؤثــر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 24-1-2المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
ســتخضع الشــركة لنظــام الســوق الماليــة ولألنظمــة واللوائــح والتعاميــم الصــادرة مــن
هيئــة الســوق الماليــة بعــد اكتمــال إجــراءات عمليــة الطــرح والتســجيل واإلدراج ،وفــي
حــال عــدم مقــدرة الشــركة علــى التقيــد بــأي مــن اللوائــح واألنظمــة التــي تخضــع لهــا،
ســتتحمل تكاليــف وغرامــات وعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )59التاســعة
تبيــن
والخمســون مــن نظــام الســوق الماليــة ،حيــث ويجــوز لهيئــة الســوق الماليــة إذا ّ
لهــا أن الشــركة ارتكبــت أو شــرعت فــي أعمــال تشــكل مخالفــة ألي مــن أحــكام النظــام أو
القواعــد التــي تصدرهــا الهيئــة القيــام بــكل مــا يأتــي أو أي منهــا:
1 .إنذار الشركة.
2 .الــزام الشــركة باتخــاذ الخطــوات الضروريــة لتجنــب وقــوع المخالفــة ،أو اتخــاذ الخطوات
التصحيحيــة الالزمــة لمعالجــة نتائــج المخالفة.
3 .فــرض غرامــة ماليــة مــن مجلــس هـــيئة الســوق الماليــة علــى أي شــخص مســؤول
عــن مخالفــة هـــذا النظــام ولوائحــه التنفيذيــة ،ولوائــح الســوق ومركــز اإليــداع ومركــز
المقاصــة وقواعدهــا ،ويجــب أال تزيــد الغرامــة المفروضــة على ( )5,000,000خمســة
مالييــن ريــال ســعودي عــن كل مخالفــة ارتكبهــا المخالــف.
ويجــوز للهيئــة تعليــق تــداول األســهم أو إلغــاء إدراجهــا فــي أي وقت حســبما تراه مناســبا
إذا أخفقــت الشــركة إخفاقــا تــراه الهيئــة جوهريــا فــي التــزام بنظــام الســوق الماليــة أو
لوائحــه التنفيذيــة أو قواعــد الســوق.
وفــي حــال تــم فــرض أي مــن العقوبــات أعــاه أو غرامــات ماليــة فســيكون لهــا تأثيــر
ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 25-1-2المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة األجنبية
تنــدرج الشــركة تحــت أنشــطة الوجبــات الســريعة وفــق التصنيــف الوطنــي لألنشــطة
االقتصاديــة ( ،)ISIC4وقــد تــم تصنيفهــا كمنشــأة كبيــرة ضمــن النطــاق البالتينــي وفقـ ًـا
لتصنيــف برنامــج تحفيــز المنشــآت علــى توطيــن الوظائــف (نطاقــات) ،حيــث حققــت
الشــركة نســبة ســعودة قدرهــا ( )%28.12كمــا فــي  28مــارس 2021م ،حيــث بلــغ عــدد
الموظفيــن الســعوديين فــي الشــركة والمســجلين بتاريخــه لــدى الجهــات الحكوميــة
( )218مائتــان وثمانيــة عشــر موظــف ســعودي و ( )567خمســمائة وســبعة وســتون
موظــف غيــر ســعودي ،وقــد بلغــت رســوم إقامــات الموظفيــن غيــر الســعوديين مــا
قيمتــه ( )3,000,000ثالثــة مالييــن ريــال ســعودي للفتــرة المنتهيــة بتاريــخ  31ديســمبر
2020م ،إال أنــه قــد يصعــب علــى الشــركة الحفــاظ علــى النســبة ذاتهــا مــن المواطنيــن
الســعوديين واالحتفــاظ بهــا فــي المســتقبل ،ومــن ثــم ال تصبــح مســتوفية لمتطلبــات
برنامــج (نطاقــات) ،وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن مواصلــة التقيــد بمتطلبــات برنامــج
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(نطاقــات) ،فإنهــا قــد تُ صنــف ضمــن الفئــة الحمــراء ،وفــي تلــك الحالــة ،قــد تتعــرض
الشــركة لعــدد مــن العقوبــات مــن بينهــا:
•تعليق طلباتها للحصول على تأشيرات عمل جديدة.
•تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حالي أو موظف محتمل.
•منــع الموظفيــن غيــر الســعوديين العامليــن معهــا مــن تغيــر مهنهــم فــي تأشــيرات
العمــل.
•إمكانيــة قيــام عــدد مــن الموظفيــن غيــر الســعوديين العامليــن لديهــا بنقــل كفاالتهم
إلــى شــركات أخــرى تقــع ضمــن النطــاق األخضــر أو النطــاق الممتــاز (البالتينــي) دون
الحصــول علــى موافقتها.
•اســتبعاد الشــركة مــن المشــاركة فــي المزايــدات الحكوميــة أو حرمانهــا مــن الحصــول
علــى قــروض حكوميــة.
إضافــة إلــى ذلــك فــإن الحكومــة تتخــذ تدابيــر لتنظيــم توظيــف العمــال غيــر الســعوديين
فــي المملكــة وفقـ ًـا لقانــون العمــل ،وقوانيــن اإلقامة فــي المملكة العربية الســعودية،
وتشــمل هــذه التدابيــر اتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد الموظفيــن غيــر الســعوديين الذيــن ال
يعملــون لــدى كفيلهــم ،وال تتطابــق طبيعــة عملهــم مــع متطلباتهــم الوظيفيــة ،كمــا جــاء
فــي تصريــح عملهــم ،خاصــة بعــد إلغــاء نظــام كفيــل بـ ً
ـدءا مــن الربــع الثانــي 2021م ،الــذي
سيســمح للموظــف األجنبــي عنــد انتهــاء عقــد عملــه اإلنتقــال للعمــل مــن جهــة إلــى
جهــة أخــرى مــن دون موافقــة صاحــب العمــل ،وذلــك ضمــن مبــادرة "تحســين العالقــة
التعاقديــة" لعاملــي منشــآت القطــاع الخــاص ،كمــا تحــد المبــادرة مــن آليــات االنتقــال
خــال ســريان العقــد شــريطة االلتــزام بفتــرة اإلشــعار والضوابــط المحــددة ،وتســمح
خدمــة الخــروج والعــودة للعامــل الوافــد بالســفر خــارج المملكــة وذلــك عنــد تقديــم الطلــب
مــع إشــعار صاحــب العمــل إلكترونيـ ًـا ،فيمــا تُ مكــن خدمــة الخــروج النهائــي العامــل الوافــد
ً
إلكترونيــا دون
مــن المغــادرة بعــد انتهــاء العقــد مباشــرة مــع إشــعار صاحــب العمــل
اشــتراط موافقتــه ،إضافــة إلــى إمكانيــة مغــادرة المملكــة مــع تحمــل العامــل جميــع مــا
ً
علمــا بــأن جميــع هــذه الخدمــات ســتتاح عبــر منصــة
يترتــب مــن تبعــات فســخ العقــد،
"أبشــر" ومنصــة " قــوى" التابعــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.
وال يوجــد أي ضمــان بــأن الشــركة ســوف تكــون قــادرة علــى تأميــن اليــد العاملــة الالزمــة
أو توظيــف العــدد المطلــوب مــن العمالــة األجنبيــة وفقـ ًـا لشــروط مؤاتيــة للشــركة ،كمــا
قــد تواجــه الشــركة تحديــات فــي الحفــاظ علــى موظفيهــا مــن المواطنيــن الســعوديين،
وفــي حــال انخفــاض عــدد هــذه الفئــة مــن الموظفيــن ،فــإن ذلــك ســيودي إلــى انخفــاض
نســبة الســعودة اإلجماليــة لديهــا .إن وقــوع أو تحقــق أي مــن األحــداث المشــار إليهــا
أعــاه ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 26-1-2المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة أعمالهــا ومرافقهــا بشــكل عــام،
وتكمــن أهميــة االعتمــاد عليهــا كونهــا تســاعد فــي إدارة مبيعــات الشــركة وتوثيــق
العمليــات الشــرائية وتفاصيلهــا التــي تتــم بشــكل يومــي ،ولذلــك فــإن فشــل الشــركة
فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا أو وجــود أي أعطــال فــي
وظائفهــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة.
وقــد تنشــأ مخاطــر إضافيــة مــن خــال اســتخدام الشــركة للقنــوات اإللكترونيــة ،حيــث
يعتمــد عملهــا علــى اســتخدام تطبيقــات تقنيــة علــى ســبيل المثــال يتم اســتقبال طلبات
العمــاء عبــر أجهــزة موجــودة داخــل الفــروع ،كمــا يتــم التواصــل مــع مندوبــي التوصيــل
عــن طريــق تطبيقــات يتــم تحميلهــا علــى هواتــف ذكيــة ،وبالتالــي فــإن أي خلــل تقنــي
فــي هــذه التطبيقــات أو األجهــزة قــد يــؤدي إلــى عــدم وصــول الطلبــات للفــروع أو عــدم
قــدرة مندوبــي التوصيــل علــى إيصــال هــذه الطلبــات ،باإلضافــة إلــى ذلــك قــد تواجــه
الشــركة مخاطــر ذات صلــة بمقدمــي الخدمــة فــي حــال انقطــاع تقنــي مفاجــئ ،أو تعطــل
خــارج عــن ســيطرة الشــركة أو انقطــاع مفاجــئ لخدمــة اإلنترنــت ،وإذا عجــزت الشــركة عــن
االســتجابة إلــى التغييــرات التقنيــة أو عــدم تمكنهــا مــن درء مخاطــر تعطــل أو توقــف
ً
ســلبا علــى إيراداتهــا وتوقعاتهــا ونتائــج
الخدمــة بشــكل مفاجــئ ،فســوف يؤثــر ذلــك
عملياتهــا .الجديــر بالذكــر أن قنــوات البيــع اإللكترونيــة (تطبيقــات التوصيــل وتطبيــق
برغرايــززر ومركــز االتصــال) شــكلت مــا نســبته ( )%23.9مــن إجمالــي المبيعــات للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م ،بينمــا ارتفعــت هــذه النســبة إلــى ( )%31.2للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،أمــا للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م
ارتفعــت مبيعــات القنــوات اإللكترونيــة لتشــكل ( )%45.1مــن إجمالــي المبيعــات.
مــن ناحيــة أخــرى ،قــد ال تتمكــن الشــركة مــن درء مخاطــر تســرب المعلومــات الشــخصية
تســرب
الخاصــة بهــم نتيجــة الخروقــات األمنيــة للبيانــات ،وقــد يــؤدي هــذا النــوع مــن
ّ
البيانــات إلــى وقــوع خســائر ماليــة وقانونيــة وأخــرى تتعلــق بالســمعة ومخالفــة أنظمــة
المملكــة العربيــة الســعودية بمــا يخــص ســرية المعلومــات ،والتــي قــد ينشــأ عنهــا
قضايــا قانونيــة ،والتــي ســتؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 27-1-2مخاطر االعتماد على برنامج أجير
أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية خدمــة أجيــر للعمــل المؤقــت عــام 2014م ،وهــو برنامــج
يشــمل عــدد مــن الخدمــات المقدمــة عــن طريــق بوابــة أجيــر اإللكترونيــة والتــي تهــدف
إلــى تنظيــم عمــل الوافديــن المؤقــت عــن طريــق توثيــق العالقــات التعاقديــة التــي
تشــمل علــى عقــود عمــل مباشــرة أو عقــود عمــل مــن الباطــن ،والتــي تتطلــب وجــود
العمالــة التابعــة لجهــة مــا بالعمــل لــدى جهــة أخــرى عــن طريــق عــدد مــن الخدمــات
المقدمــة ،وكمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،تعتمــد عمليــات الشــركة علــى ( )194مائــة
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وأربعــة وتســعون موظــف أجنبــي منهــم ( )46ســتة وأربعــون موظــف بموجــب عقــد
تشــغيلي مــع شــركة رســيل و ( )145مائــة وخمســة وأربعــون موظــف عــن طريــق الشــركة
الســعودية لحلــول القــوى البشــرية (سماســكو) و ( )3ثــاث موظفيــن عــن طريــق شــركة
مــوارد لالســتقدام ،الجديــر بالذكــر أن المندرجيــن تحــت برنامــج أجيــر مــن مجمــوع العمالــة
المســتأجرة عددهــم ( )148مائــة وثمانيــة وأربعــون موظــف ،وذلــك بنســبة ( )%18.09مــن
ً
ونظــرا لطبيعــة
إجمالــي عــدد الموظفيــن لــدى الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر 2020م.
برنامــج أجيــر لناحيــة ارتباطــه بنطــاق الشــركة وتوافــق متطلباتــه بأنظمــة ولوائــح وزارة
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،فســيكون نطــاق الشــركة ونســبة الســعودة
معــرض لتقلبــات فــي أعــداد الموظفيــن المندرجيــن تحــت برنامــج أجيــر نتيجــة أي تغيــرات
فــي أنظمــة برنامــج أجيــر ،والــذي مــن شــأنه التأثيــر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال
الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 28-1-2مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات نظام الشركات
ً
حزمــا مــن النظــام الســابق،
يفــرض نظــام الشــركات الجديــد متطلبــات نظاميــة أكثــر
يتوجــب علــى الشــركة االلتــزام بهــا ،وســيلزم ذلــك قيــام الشــركة باتخاذ اإلجــراءات الالزمة
لاللتــزام بمثــل هــذه المتطلبــات ،والتــي مــن الممكــن أن تؤثــر علــى خطــة أعمالهــا أو
ـا لتطبيقهــا ،كمــا فــرض نظــام الشــركات الجديــد عقوبــات قــد تصــل
تســتغرق وقتـ ًـا طويـ ً
إلــى ( )5خمــس ســنوات ســجن وغرامــة تتــراوح مــا بيــن ( )٥٠٠،٠٠٠خمســمائة ألــف ريــال
و ( )5,000,000خمســة مالييــن ريــال ســعودي علــى مخالفــة أحكامــه وقواعــده اإللزاميــة،
وبالتالــي مــن الممكــن أن تتعــرض الشــركة إلــى مثــل هــذه العقوبــات فــي حــال عــدم
التزامهــا بتلــك القواعــد واألحــكام ،والــذي مــن شــأنه التأثيــر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 29-1-2المخاطر المتعلقة بعدم تعيين مراجع داخلي
لــم يتضمــن الهيــكل التنظيمــي للشــركة قســم مســتقل للمراجعــة الداخليــة ،ولــم
يتــم تعييــن مراجــع داخلــي حتــى تاريــخ هــذه النشــرة ،والــذي بــدوره يجعــل الشــركة غيــر
قــادرة علــى تحقيــق الرقابــة الداخليــة وإعــداد التقاريــر المطلوبــة إلدارة المخاطــر والرقابــة
الداخليــة ،والتحقيــق فــي المخالفــات النظاميــة داخــل الشــركة ،وذلــك بــدوره يــؤدي إلــى
إمكانيــة تعــرض الشــركة لمخاطــر مختلفــة تتعلــق بااللتــزام بمتطلبــات اإلفصــاح المســتمر
الصــادرة عــن الهيئــة بعــد إدراج الشــركة فــي الســوق الموازيــة ،باإلضافــة إلــى مخاطــر
تشــغيلية وإداريــة وماليــة ورقابيــة أخــرى ،وحيــث إن الشــركة لم تقم بتفعيل هذا القســم،
فــإن ذلــك يترتــب عليــه عــدم وجــود آليــات وقواعــد وإجــراءات لضمــان ســامة المعلومات
ً
ســلبا وبشــكل
الماليــة والمحاســبية وتعزيــز المســاءلة ومنــع االحتيــال ،والــذي ســيؤثر
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية.
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 30-1-2المخاطر المتعلقة بحاالت تعارض المصالح
ال يتيــح النظــام األساســي للشــركة ،وال أي لوائــح أو سياســات داخليــة ،أي صالحيــات
تمكــن أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي مــن التصويــت علــى أي عقــد
أو عــرض يكــون لــه فيــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،وذلــك طبقــا ألحــكام المــادة ()71
واحــد وســبعون مــن نظــام الشــركات ،وتنــص المــادة المذكــورة علــى وجــوب أال يكون ألي
عضــو فــي مجلــس اإلدارة أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي الصفقــات ،والعقــود
التــي تتــم لحســاب الشــركة ،باســتثناء أن يكــون ذلــك بترخيــص مــن الجمعيــة العامــة
العاديــة ،وتنــص تلــك المــادة أيضـ ًـا علــى أنــه علــى ذلــك العضــو أن يبلــغ مجلــس اإلدارة
بمصالحــه الشــخصية فــي الصفقــات والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة ،وعلــى رئيــس
مجلــس اإلدارة ،مــن جانبــه إبــاغ الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا بالصفقــات والعقــود
التــي يكــون فيهــا ألي عضــو بالمجلــس مصلحــة شــخصية ،علــى أن الكشــف عــن األمــر
علــى ذلــك النحــو يجــب أن يكــون مصحوبـ ًـا بتقريــر خــاص مــن مراقــب الحســابات ،ويجــب
إثبــات ذلــك الكشــف فــي محضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة ،وال يجــوز للعضــو ذي المصلحــة
ـاء
أن يشــارك فــي التصويــت .القــرار المطــروح للتصويــت عليــه فــي هــذا الخصــوص ،وبنـ ً
التقيــد بمــا هــو آت:
علــى مــا تقــدم ذكــره ،علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة
ّ
 التقيــد بأحــكام المــواد ( )71واحــد وســبعون ،و ( )72اثنــان وســبعون ،و ( )73ثالثــةوسبعون ،و ( )74أربعة وسبعون ،و ( )75خمسة وسبعون من نظام الشركات ،وأحكام
المادتيــن ( )44أربعــة وأربعــون ،و ( )46ســتة وأربعــون مــن الئحــة حوكمــة الشــركات.
 االمتنــاع عــن التصويــت علــى قــرارات الجمعية العامــة المتعلقة بالعقــود المبرمة معالشركة ،حيث يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في هـذا العقد.
حاصــا علــى ترخيــص مــن الجمعيــة العامــة
 الشــركة مــا لــم يكــن عضــو المجلــسً
العاديــة ،يســمح عــدم الدخــول فــي منافســة مــع أن لــه القيــام بذلــك.
 والدخــول فــي المســتقبل فــي جميــع الصفقــات مــع طــرف ذي عالقــة علــى أســاستنافســي ،طبقـ ًـا لنــص سياســة التعامــات مــع األطــراف ،يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة
بعــدم وجــود تعــارض فــي المصالح الشــخصية بالنســبة ألعضاء مجلس إدارة الشــركة
أو كبــار مســؤوليها التنفيذييــن ،أو المســاهمين الحالييــن فيمــا يتعلــق بالعقــود أو
المعامــات المبرمــة مــع الشــركة ،كمــا أنهــم لــم يكونــوا جـ ً
ـزءا مــن أي نشــاط مشــابه
أو منافــس ألنشــطة الشــركة كمــا فــي تاريــخ هـــذه النشــرة.
تنــدرج االتفاقيــة التــي أبرمتهــا الشــركة مــع شــركة اإلمــارات دبــي الوطنــي كابيتــال
ً
ومديــرا لالكتتــاب (مديــر
الســعودية لتعيينهــا كمستشــار مالــي (المستشــار المالــي)
االكتتــاب) ضمــن حــاالت تعــارض المصالــح ،حيــث إن الســيد :خالــد بــن علــي الرويــغ
الرئيــس التنفيــذي لشــركة اإلمــارات دبــي الوطنــي كابيتــال الســعودية (المستشــار
المالــي ومديــر االكتتــاب) تربطــه عالقــة قرابــة ("إبــن" و"شــقيق") مــع إثنيــن مــن
كبــار المســاهمين (الســيد :علــي بــن محمــد الرويــغ "األب") الــذي تبلــغ نســبة ملكيتــه
( )%18مــن إجمالــي أســهم الشــركة وتمثــل ( )450,000أربعمائــة وخمســون ألــف ســهم،
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و (الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ "الشــقيق") الــذي تبلــغ نســبة ملكيتــه
( )%43مــن إجمالــي أســهم الشــركة وتمثــل ( )1,075,000مليــون وخمــس وســبعون ألــف
ســهم ،ويشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وقــد تترتــب علــى العالقــة التعاقديــة
بيــن الشــركتين تعــارض فــي دور الرئيــس التنفيــذي للمستشــار المالــي ،ومديــر االكتتــاب
وعالقــة القرابــة مــع المســاهمين الرئيســين /رئيــس المجلــس ،وتجــدر اإلشــارة كذلــك أنــه
بتاريــخ 2019/09/25م صــدر قــرار مجلــس اإلدارة بالتمريــر بالموافقــة علــى تعييــن الرئيــس
التنفيــذي لشــركة اإلمــارات دبــي الوطنــي كابيتــال الســعودية (الســيد :خالــد الرويــغ)
مستشـ ً
ـارا لمجلــس إدارة الشــركة فيمــا يخــص تقديــم استشــارات إداريــة لوظائــف اإلدارة
العليــا واستشــارات ذات صلــة بالشــؤون الماليــة واستشــارات فــي الشــؤون التجاريــة
تلقائيـ ًـا،
العامــة ،علــى أن تبــدأ خدماتــه مــن بدايــة عــام 2020م وتســتمر لمــدة ســنة تتجــدد
ّ
إال إذا أخطــر أحــد الطرفيــن بخــاف ذلــك ،وذلــك مقابــل بــدل أتعــاب ( )80,000ثمانــون
ســنوي ًا وال يوجــد أي عقــد أو اتفاقيــة أو ترتيــب مكتــوب يســتحق
ألــف ريــال ســعودي
ّ
مــن خاللهــا أي تعويضــات أخــرى ،وبالتالــي ســيصعب عليــه اتخــاذ القــرارات المناســبة
فــي الوقــت المناســب وبشــكل ال يــؤدي إلــى تمييــز أو تفضيــل مصلحــة صاحــب العمــل
والمصــدر علــى مصلحــة شــقيقه أو
شــركة اإلمــارات دبــي الوطنــي كابيتــال الســعودية
ُ
العكــس ،وقــد يتــم تغليــب مصلحــة شــقيقه ووالــده علــى مصلحــة الشــركة وغيــره مــن
المســاهمين المؤسســين أو المســتثمرين المؤهليــن المحتمليــن ،الذيــن قــد يرغبــون
باالكتتــاب بأســهم الطــرح مــن خــال تزويدهــم بمعلومــات داخليــة أو ســرية تتعلــق
المصــدر بالشــكل الموضوعــي المطلــوب ومــن الممكــن أن
بعمليــة تســعير أو تقييــم ُ
يتســبب تعــارض المصالــح هــذا إلــى التعثــر فــي اســتكمال صفقــة الطــرح هــذه ،األمــر
الــذي قــد يؤثــر سـ ً
ـلبا علــى ســمعة الشــركة وأدائهــا .لمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء االطــاع
علــى القســم (" )7المعلومــات القانونيــة" الفقــرة ( )5-7الفقــرة الفرعيــة (" )1-5-7عقــود
وتعامــات األطــراف ذات العالقــة" مــن هــذه النشــرة.
بتاريــخ 1439/04/01هـــ (الموافــق 2017/10/26م) ،أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مــع شــركة
المراعــي لتوريــد مــواد غذائيــة خــام إلــى الشــركة وقــد بلغــت قيمــة التعامــل عــن عــام
2020م مبلــغ وقــدره ( )6,190,031ســتة مالييــن ومائــة وتســعون ألفـ ًـا وواحــد وثالثــون
ريــال ســعودي ،والتــي تمثــل نســبة ( )٪3.07مــن إجمالــي قيمــة العقــود والتعامــات
اإلجماليــة و ( )%3.16مــن إجمالــي اإليــرادات .الجديــر بالذكــر أنــه تمــت الموافقــة على هذا
التعامــل بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 2021/06/16م حيــث أن أحــد أعضــاء
مجلــس اإلدارة الســيد :محمــد الشــهيل يشــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لخدمات
األغذيــة فــي شــركة المراعــي ،وقــد تــم تعيينــه بعــد تحــول الشــركة إلى مســاهمة مقفلة
بتاريــخ 2019/07/14م وعلــى ضــوءه تــم تشــكيل أول مجلــس إدارة مــن أربعــة أعضــاء.
وتجدر اإلشــارة إلى أن عدم اإلفصاح عن المصلحة المباشــرة أو الغير مباشــرة ألي عضو
مــن أعضــاء المجلــس فــي أي مــن التعامــات أو التعاقــدات التي تجريها الشــركة ســيعتبر
مخالــف لنظــام الشــركات المــادة رقــم ( )71واحــد وســبعون ،وقــد يترتــب عليــه مخالفــات
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وغرامــات تصــل إلــى ( )٥٠٠،٠٠٠خمســمائة ألــف ريــال ســعودي وفــق نظــام الشــركات
المــادة رقــم ( )213مائتــان وثالثــة عشــر يتحملهــا عضــو مجلــس اإلدارة المســؤول عــن
عــدم اإلفصــاح ،وقــد تتحملهــا الشــركة فــي حــال أفصــح العضــو وأخفــق المجلــس فــي
الرفــع للجمعيــة العموميــة بهــذا الخصــوص .وقــد التــزم أعضــاء المجلــس باالفصــاح عــن
أي تعامــات لديهــم فيهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة .الجديــر بالذكــر أن التعامــل
مــع شــركة المراعــي المذكــور أعــاه تمــت الموافقــة عليــه فــي الجمعيــة العامــة العاديــة
المنعقــدة فــي تاريــخ 2021/06/16م حيــث تــم الترخيــص بهــذا التعامــل للعــام القــادم
باســتثناء مــا تــم ذكــره أعــاه ،ال يوجــد أي معامــات أخــرى لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا قــد
امتلــك فيهــا أو ســيمتلك فيهــا أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو كبــار مســؤوليها
التنفيذييــن أو المســاهمين الحالييــن أو أي مــن أقاربهــم مصلحــة شــخصية مباشــرة أو
غيــر مباشــرة كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة.
كمــا ال توجــد أي معامــات قائمــة علــى أســس تجاريــة غيــر عادلــة .كمــا أنــه فــي تاريخ هذه
النشــرة ال يمــارس أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أي أعمــال منافســة أو شــبيهة لــم يتــم
اإلفصــاح عنهــا ألعمــال الشــركة عــن طريــق عضوياتهــم فــي مجالــس إدارة شــركات أخــرى.
الجديــر بالذكــر أن مثــل تعارضــات المصالــح هــذه قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 31-1-2المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد )19
بــدأ انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد  )19فــي ديســمبر 2019م ،وأعلنــت
عالميـ ًـا فــي مــارس 2020م ،وانتشــر الفيــروس
ـاء
ّ
منظمــة الصحــة العالميــة الفيــروس وبـ ً
بعــد ذلــك بشــكل واســع وســريع ليؤثــر علــى أكثــر مــن ( )194مائــة وأربــع وتســعون دولــة
حــول العالــم ،ليواجــه العالــم أزمــة صحيــة واقتصاديــة ،وفــي النصــف الثانــي مــن شــهر
فبرايــر 2020م ،عندمــا انتشــر الفيــروس وبلــغ عــدد اإلصابــات الكثيــر مــن األشــخاص حــول
العالــم ،حيــث بــدأت الكثيــر مــن الــدول بفــرض تدابيــر احتــواء صحيــة عامــة لتأخيــر انتشــاره
وتعزيــز قــدرة القطــاع الصحــي ،وقــد أدى تطــور الوضــع بهــذا الشــكل إلــى توقــف
مفاجــيء فــي األنشــطة االقتصاديــة ،وانخفــاض حــاد فــي اآلفــاق االقتصاديــة ،ونتيجــة
لذلــك كان النتشــار الفيــروس تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد العالمــي وشــكل ضغطـ ًـا علــى
األفــراد والشــركات والحكومــات.
وقــد قامــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بفــرض تدابيــر صحيــة واقتصاديــة
الحتــواء تبعــات تزايــد تفشــي الفيــروس مثــل كثيــر مــن دول العالــم والمنطقــة ،وشــملت
التدابيــر الصحيــة فــرض اإلغــاق الكامــل والجزئــي لألنشــطة االقتصاديــة والحكوميــة،
والحجــر الصحــي ،وتقييــد الســفر أو منعــه ،بينمــا تضمنــت التدابيــر االقتصاديــة الدعــم
المالــي للمواطنيــن والمتضرييــن مــن جائحــة كورونــا ،واإلجــازات العائليــة والمرضيــة
المدفوعــة مــن الدولــة ،والتوســع فــي تعويضــات البطالــة ،وتأخيــر مدفوعــات الضرائــب،
وتدابيــر أخــرى لدعــم الشــركات.
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تأثــرت أنشــطة الشــركة ،حيــث انخفضــت مبيعــات الشــركة لنفــس الفــروع ولنفــس
الفتــرات (المثــل بالمثــل) لعــام 2020م ،وذلــك مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2019م
بنســبة ( ،)%1.90-وذلــك نتيجــة اإلغــاق المؤقــت للفــروع ،والــذي نتــج عنــه زيــادة حجــم
التوالــف بشــكل كبيــر خــال فتــرة األشــهر مــارس وإبريــل ومايــو مــن العــام 2020م نتيجــة
لإلقفــال وحظــر التجــول الناجــم عــن تفشــي فيــروس كورونــا ،والــذي أدى إلــى انخفــاض
فــي حجــم العمليــات بشــكل كبيــر أدى إلــى إتــاف كميــات مــن المــواد األوليــة.
وقــد اســتفادت الشــركة مــن مبــادرات الحكومــة الســعودية لدعــم وحمايــة القطــاع الخاص
مــن مخاطــر انخفــاض الســيولة النقديــة ،وعــدم القــدرة علــى ســداد االلتزامــات قصيــرة
األجــل ،وذلــك مــن خــال المبــادرات التــي تــم طرحهــا مــن قبــل الدولــة و التــي شــملت
تحمــل الحكومــة نســبة مــن رواتــب الموظفيــن الســعوديين والمتمثــل بدعــم ســاند
للقطــاع الخــاص بدعــم ( )%60مــن رواتــب الموظفيــن الســعوديين بحــد أقصــى ()9,000
تســعة آالف ريــال ســعودي لــكل موظــف أو عامــل ســعودي بحــد خمســة عامليــن أو أقــل
أيهمــا أعلــى مــن العمالــة المســجلة فــي التأمينــات االجتماعيــة قبــل تاريــخ 2020/1/1م،
ويســري هــذا الدعــم لمــدة ( )3ثالثــة أشــهر إنفــاذا لألمــر الملكــي الكريــم رقــم ()7299
وتاريــخ 1441/8/8هـــ القاضــي بدعــم منشــآت القطــاع الخــاص المتأثــرة مــن تداعيــات
مكافحــة فيــروس كورونــا ،أعلنــت المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية اليــوم األربعاء
 8إبريــل 2020م عــن بــدء اســتقبال طلبــات الدعــم عبــر الموقــع اإللكترونــي للمؤسســة،
وســيكون الدعــم مــن خــال صنــدوق نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل "ســاند"
الــذي تــم تصميمــه لمواجهــة مثــل هــذه الحــاالت التــي تهــدد قــدرة أصحــاب العمــل علــى
االســتمرار بممارســة النشــاط وتهــدد العامليــن بفقــدان مصــدر دخلهــم بســبب تعــرض
بنــاء علــى مــا قررتــه اللجنــة المفوضــة
القطــاع الخــاص لظــروف خارجــة عــن الســيطرة.
ً
باألمــر الملكــي الكريــم رقــم ( )47299وتاريــخ 1441/8/8هـــ الخاصــة بوضــع الضوابــط
كال مــن وزارات (الماليــة ،االقتصــاد والتخطيــط،
وشــروط االســتحقاق والتــي تضــم ً
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة) ،والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة،
حيــث تــم تمديــده لفتــره مماثلــة لمــدة ( )3ثالثــة أشــهر إضافيــة ،ليصبــح مجمــوع مــدة
أشــهر الدعــم ( )6ســتة أشــهر ،وأوضحــت المؤسســة أن الدعــم لدفعــة شــهر أغســطس
للعــام 2020م ســيكون بنفــس آليــة أشــهر الدعــم الســابقة ،حيث ســيتم صــرف التعويض
حاليـ ًـا فــي ســجالت ســاند حســب المعتــاد فــي اليــوم
لجميــع المســتفيدين المســجلين ّ
األول مــن الشــهر ووفقـ ًـا لنســب الدعــم الحاليــة ،أمــا فيمــا يخــص الدعــم لدفعــة شــهر
ً
تضــررا ()%50
ســبتمبر للعــام 2020م فســوف تكــون نســبة الدعــم للمنشــآت األقــل
كحــد أقصــى مــن العامليــن الســعوديين ،علــى أن يســتمر الدعــم بنســبة ( )%70كحــد
أقصــى مــن العامليــن الســعوديين فــي المنشــآت العاملــة فــي األنشــطة األكثــر تضـ ً
ـررا
والتــي تشــمل أنشــطة اإلقامــة ووكاالت الســفر ومشــغلو الجــوالت الســياحية وخدمــات
الحجــز واألنشــطة المتصلــة بهــا والنقــل الجــوي واألنشــطة الرياضيــة وأنشــطة التســلية
والترفيــه واألنشــطة اإلبداعيــة والفنــون وأنشــطة الخدمــات الشــخصية األخــرى ،أمــا
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بالنســبة للعاميــن فــي منشــآت تعمــل فــي القطاعــات األخــرى التــي توقف عنهــا الدعم،
فســيتم اســتبعادهم مــن الدعــم وإعــادة تســجيلهم لــدى نفــس صاحــب العمــل في وقت
الحــق مــن شــهر أكتوبــر للعــام 2020م ،علــى أن يكــون تســجيلهم بأثــر رجعــي اعتبـ ً
ـارا مــن
األول مــن أكتوبــر للعــام 2020م ،ويلــزم علــى صاحــب العمــل دفــع األجــور واشــتراكات
التأمينــات ألولئــك العامليــن بشــكل كامــل وفقـ ًـا لألمــر الملكــي الكريــم رقــم ()47299
وتاريــخ 1441/8/8هـــ بشــأن صــرف تعويــض للمنشــآت المتضــررة مــن تداعيــات أزمــة
كورونــا مــن خــال نظــام "ســاند" ،ووفقـ ًـا لنظــام العمــل ونظــام التأمينــات االجتماعيــة،
وقــد انتهــت فتــرة الدعــم فــي نهايــة شــهر ســبتمبر 2020م ،باإلضافــة إلــى اإلعفــاء مــن
دفــع اشــتراكات التأمينــات االجتماعيــة لجميــع المشــتركين المســتفدين مــن دعــم ســاند
وتمديــد رخــص العمــل للموظفيــن غيــر الســعوديين وتأجيــل ســداد مســتحقات ضريبــة
القيمــة المضافــة و الــزكاة.
إال أن الشــركة ال تضمــن عــدم إصابــة أحــد موظفيهــا بالفايــروس ،ممــا قــد يــؤدي إلــى
ً
يومــا ،والــذي قــد
انقطاعــه عــن العمــل فتــرة الحجــر الصحــي وهــي ( )14أربعــة عشــر
ً
ســلبا علــى أداء الشــركة ،باإلضافــة إلــى متطلبــات األمانــة والبلديــات فيمــا
ينعكــس
ً
تماشــيا مــع متطلبــات
يخــص ســكن العمــال مــن خــال تطبيــق "تدابيــر" أكثــر صرامــة
وإجــراءات التباعــد ومنــع التجمعــات ،وقــد تضطــر الشــركة إلــى تكبــد مصاريــف وتكاليــف
إضافيــة ،وقــد تتأثــر الشــركة مــن هــذه المتطلبــات واإلجــراءات وذلــك فيمــا لــو أعــادت
الحكومــة فــرض إجــراءات احترازيــة إضافيــة لفتــرة طويلــة ،وعــدم االلتــزام بالتعليمــات،
مــن شــأنه التأثيــر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية .وتخضــع جميــع مناطــق ومــدن المملكــة العربيــة
الســعودية إلــى التقييــم المســتمر مــن قبــل وزارة الصحــة ،ممــا قــد يســتدعي إعــادة
فــرض اإلغــاق الكامــل أو الجزئــي فــي بعــض مــدن المملكــة ،إال أنــه يصعــب التنبــؤ بأثــر
جائحــة كورونــا علــى نشــاط الشــركة فــي حــال تــم إعــادة فــرض الحظــر الكامــل أو الجزئــي
فــي مــدن المملكــة ،ممــا ســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال
الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 32-1-2المخاطــر المتعلقــة بتغييــر آليــة احتســاب الــزكاة وضريبــة الدخــل بعــد دخــول
مســاهمين أجانــب
أصــدرت الهيئــة العامــة للزكاة والدخل التعميم رقــم ( )6768/16/1438تاريخ 1438/03/05هـ
(الموافــق  5ديســمبر 2016م) ،الــذي يلــزم الشــركات الســعودية المدرجــة فــي الســوق
الماليــة بحســاب الدخــل والــزكاة علــى أســاس جنســية المســاهمين ،والملكيــة الفعليــة
بيــن المواطنيــن الســعوديين والخليجييــن وغيرهــم علــى النحــو الــوارد فــي "نظــام
تداوالتــي" فــي نهايــة العــام ،وقبــل إصــدار هـــذا التعميــم ،كانــت الشــركات المدرجــة
فــي الســوق الماليــة خاضعــة بوجــه عــام لدفــع الــزكاة أو الضريبــة علــى أســاس ملكيــة
مؤسســيها وفقــا لنظامهــا األساســي ،ولــم يتــم األخــذ باالعتبــار أثــر األســهم المدرجــة
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فــي تحديــد وعــاء الــزكاة ،وكان مــن المقــرر تطبيــق هـــذا التعميــم فــي الســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2016م والســنوات الالحقــة لذلــك ،وقــد أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة
والدخل تعميمها رقم  12097/16/1438بتاريخ 1438/04/19هـ (الموافق  17يناير 2017م)،
الــذي يقتضــي تأجيــل تنفيــذ التعميــم للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م
والســنوات التــي تليهــا ،وإلــى أن تصــدر الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل توجيهاتهــا فيمــا
يتعلــق بآليــات وإجــراءات تنفيــذ هـــذا التعميــم ،فــإن تنفيــذ هـــذا التعميــم بمــا فــي ذلــك
المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال يزال قيد النظر كما في تاريخ هـــذه النشرة،
وكذلــك القواعــد التــي تفــرض ضريبــة الدخــل علــى جميــع المقيميــن غيــر الخليجييــن
المســاهمين فــي الشــركات الســعودية المدرجــة والتــي تطبــق ضريبــة االســتقطاع على
توزيعــات األربــاح الخاصــة بالمســاهمين غيــر المقيميــن بغــض النظــر عــن جنســياتهم.
لــم تقــم الشــركة بتقييــم األثــر المالــي لهــذا التعميــم واتخــاذ الخطــوات الكافيــة لضمــان
االلتزام به حيث إنها شــركة مســاهمة مقفلة مملوكة من مســاهمين ســعوديين ،وفي
ً
كبيرا أو في حال تكبدت الشــركة تكاليف
حال كان األثر المالي لهذا التعميم حال تطبيقه
إضافيــة التخــاذ الخطــوات الالزمــة لضمــان االلتــزام بــه ،والــذي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية.
 33-1-2المخاطر المتعلقة بالتعامالت والعقود المبرمة مع األطراف ذات العالقة
يوجــد لــدى الشــركة تعامــات مــع أطــراف ذات عالقــة حيــث بلغــت هــذه التعامــات
( )8,857,535ثمانيــة مالييــن وثمانمائــة وســبع وخمســون ألــف وخمســمائة وخمــس
وثالثــون ريــال ســعودي خــال عــام 2020م ويمثــل هــذا المبلغ ( )%4.40مــن إجمالي قيمة
العقــود والتعامــات و ( )%4.53مــن إجمالــي اإليــرادات .ويتمثــل أول تعامــل ذو عالقــة
ً
ســابقا بمؤسســة
فــي العقــد المبــرم مــع مؤسســة يســوى لنقــل البريــد (المعروفــة
ابتــكار للتكنولوجيــا) والمملوكــة بالكامــل لصاحبهــا الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد
الرويــغ وهــو المســاهم والمؤســس الرئيســي فــي الشــركة ويشــغل كذلــك منصــب
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ويتضمــن نطــاق عمــل المؤسســة تزويــد الشــركة بخدمــة
توصيــل الطلبــات الــواردة للشــركة وفــق أوامــر شــراء نظاميــة وبلــغ إجمالــي قيمــة بــدل
األتعــاب التــي حصلــت عليهــا المؤسســة مبلــغ وقــدره ( )1,939,542مليــون وتســعمائة
وتســع وثالثــون ألــف وخمســمائة واثنــان وأربعــون ريــال ســعودي عــن العــام 2019م
ارتفعــت بنســبة ( )%35.1لتصــل إلــى ( )2,620,155مليونــان وســتمائة وعشــرون ألــف
ومائــة وخمــس وخمســون ريــال ســعودي عــن العــام 2020م ،والتــي تمثــل نســبة ()%1.3
مــن إجمالــي قيمــة العقــود والتعامــات اإلجماليــة و ( )%1.34مــن إجمالــي اإليــرادات.
لمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء االطــاع علــى القســم (" )7المعلومــات القانونيــة" الفقــرة
( )5-7الفقــرة الفرعيــة (" )1-5-7عقــود وتعامــات األطــراف ذات العالقــة" مــن هــذه
النشــرة ،هــذا وقــد تــم عــرض الموضــوع وأخــذ موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ
2020/10/07م وفــق متطلبــات نظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة ولم يشــارك
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ـاء علــى أســس تجاريــة
رئيــس المجلــس بالتصويــت فــي الجمعيــة وقــد تــم التعاقــد بنـ ً
بحتــة ،وتــم الترخيــص لهــذا التعامــل للعــام القــادم .مــن جانــب آخــر ،تــم أخــذ موافقــة
الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 2021/05/10م وفــق متطلبــات نظــام الشــركات والنظــام
األساســي للشــركة التعامــل مــع شــركة جرعــات الســلطة (ســالدوتش) والمملوكــة
لشــقيق أحــد المــاك (الســيد :خالــد بــن علــي الرويــغ) وذلــك باســتخدام أحــد مرافقهــا
"ســكن العمــال" لفتــرة ( )7ســبعة أشــهر ابتــداء مــن أكتوبــر 2018م ولغايــة شــهر إبريــل
2019م .باإلضافــة إلــى ذلــك ،لجــأت الشــركة إلــى اســتئجار المطبــخ المركــزي مــن شــركة
ً
ابتــداء مــن ينايــر 2020م
شــهرا
جرعــات الســلطة (ســالدوتش) لمــدة ( )14أربعــة عشــر
ً
إلــى فبرايــر 2021م بســبب تأخــر إنهــاء أعمــال المطبــخ المركــزي الجديــد الخــاص بالشــركة،
باإلضافــة إلــى فواتيــر كهربــاء مشــتركة علــى بعــض المحــات (عــدادات كهربــاء مشــتركة)
يتحملهــا أحــد الطرفيــن ويتــم تعويضــه مــن الطــرف اآلخــر اآلخــر بمبلــغ ( )62,339اثنــان
وســتون ألــف وثالثمائــة وتســع وثالثــون ريــال والتــي تمثــل نســبة ( )%0.0318مــن
إجمالــي قيمــة العقــود والتعامــات اإلجماليــة و ( )%0.0310مــن إجمالــي اإليــرادات،
وتــم الترخيــص لهــذا التعامــل للعــام القــادم .كمــا تجــدر اإلشــارة وجــود تعاقــد مــع شــركة
المراعــي بقيمــة ( )6,190,031ســتة مالييــن ومائــة وتســعون ألــف وواحــد وثالثــون ريــال
ســعودي التــي تمثــل نســبة ( )٪3.07مــن إجمالــي قيمــة العقــود والتعامــات اإلجماليــة
و ( )%3.16مــن إجمالــي اإليــرادات للعــام الســابق 2020م .الجديــر بالذكــر أن عضــو مجلــس
اإلدارة الســيد :محمــد الشــهيل يشــغل نائبـ ًـا للرئيــس التنفيــذي لخدمــات األغذيــة فــي
شــركة المراعــي ،وبالتالــي فــإن هــذا التعامــل يصنــف مــن التعامــات مــع األطــراف
ذات العالقــة .وقــد تمــت الموافقــة علــى هــذا التعامــل فــي الجمعيــة العامــة العاديــة
المنعقــدة فــي تاريــخ 2021/06/16م وتــم الترخيــص لــه للعــام القــادم.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدم اإلفصــاح عــن المصلحــة المباشــرة أو الغيــر مباشــرة
ألي عضــو مــن أعضــاء المجلــس فــي أي مــن التعامــات أو التعاقــدات التــي تجريهــا
الشــركة ســيعتبر مخالــف لنظــام الشــركات المــادة رقــم ( )71واحــد وســبعون ،وقــد
يترتــب عليــه مخالفــات وغرامــات تصــل إلــى ( )٥٠٠،٠٠٠خمســمائة ألــف ريــال ســعودي
وفــق نظــام الشــركات المــادة رقــم ( )213مائتــان وثالثــة عشــر ،يتحملهــا عضــو مجلــس
اإلدارة المســؤول عــن عــدم اإلفصــاح ،وقــد تتحملهــا الشــركة فــي حــال أفصــح العضــو
وأخفــق المجلــس فــي الرفــع للجمعيــة العموميــة بهــذا الخصــوص .مــن جهــة أخــرى ،فإنــه
فــي حــال عــدم توثيــق العقــود والمعامــات ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــع مــن
لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وكذلــك فــي حــال عــدم حصولهــم علــى موافقــة
الجمعيــة العامــة أو إذا تخلــف أحــد أعضــاء المجلــس عــن اإلفصــاح بمــا لــه مــن مصلحــة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة ،جــاز للشــركة
أو لــكل ذي مصلحــة المطالبــة أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة بإبطــال العقــد أو إلــزام
العضــو بــأداء أي ربــح أو منفعــة تحققــت لــه مــن ذلــك.
ً
وبناءا على ما تم ذكره ،فإنه فــــي حــــال عــــدم موافقــــة الجمعيــــة العامــة للشــركة علــى
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تجديــــد مثل هــــذه التعامالت ،فســــتضطر الشــــركة للبحــــث عــــن أطـــراف أخـــرى للتعاقـد
معهـم علـى تنفيـذ األعمـال .وفــي حــال تعــذر علــى الشــركة إيجــاد بديــل مناســب من
المتعاقــــد معهــــم حاليــــا خــــال فتــرة زمنيـة معقولـة ،فـإن ذلـك قـد يؤثـر سـلبا وبشـكل
جوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـــا المسـتقبلية .كمـا أنـه
فـــي حـــال لـــم تتـــم التعالمـــات واالتفاقيـــات مـــع من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
من أعضاء مجلس إدارة الشــركة فـــي المســـتقبل علـــى أســــس تجاريــــة بحتــــة فإن ذلك
ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 34-1-2مخاطر االئتمان
تنشــأ مخاطــر االئتمــان عندمــا يعجــز أحــد األطــراف عــن الوفاء بالتــزام مالي معيــن للطرف
اآلخــر ،وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر االئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة ،منهــا
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــاء غيــر مســددة ،أو فشــل
أطــراف مدينــة أخــرى فــي الوفــاء بالتزامهــا تجــاه الشــركة أو غيرهــا ،حيــث إن مبيعــات
تطبيقــات التوصيــل تحتــوي بعضهــا علــى مخاطــر ائتمــان ،حيــث إن التطبيق يدفــع المبالغ
المحصلــة بشــكل دوري ،وفــي حــال عــدم التــزام المدينيــن بســداد مســتحقات الشــركة
فــي مواعيدهــا ،فــإن ذلــك قــد يؤثــر علــى التدفقــات النقديــة ومعــدل الســيولة ،أمــا في
حــال عــدم التزامهــم علــى اإلطــاق بالســداد جزئيـ ًـا أو كليـ ًـا ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلعــدام
بعــض هــذه الديــون وقــد تضطــر الشــركة للجــوء للحلــول القانونيــة ،والجديــر بالذكــر أن
الشــركة تقيــس بــدل الخســارة للمدينيــن التجارييــن بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة ( )Expected Credit Lossمــدى الحيــاة .يتــم تقديــر الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة علــى الذمــم التجاريــة المدينــة باســتخدام مصفوفــة مخصصــات بالرجــوع
إلــى تجربــة المديــن الســابقة االفتراضيــة ،وتحليــل للمركــز المالــي الحالــي للمديــن ،مــع
تعديلهــا حســب العوامــل الخاصــة بالمدينيــن ،والظــروف االقتصاديــة العامــة للصناعــة
ً
وتقييمــا لالتجــاه الحالــي وكذلــك االتجــاه المتوقــع للظــروف
التــي يعمــل المدينــون،
فــي تاريــخ التقريــر .عــادة مــا يتــم تقييــم الحســابات التجاريــة المدينــة بشــكل جماعــي،
ـاء علــى مــا تــم
مــا لــم تكــن هنــاك حاجــة لتقييــم مديــن معيــن علــى أســاس فــردي ،وبنـ ً
ذكــره فــإن هــذه المخاطــر ســتؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

جدول ( )2-2أعمار الذمم المدينة التجارية
آالف ريال
سعودي
الذمم المدينة
المصدر :الشركة

أقل من
شهر
2,574

ثالثة
أشهر
103

ستة أشهر
فأكثر
1,212

الرصيد كما في 31
ديسمبر 2020م
3,889
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 35-1-2مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا المتعلقــة
بالمطلوبــات الماليــة حــال اســتحقاقها ،وتكــون المطلوبــات للشــركة مــن قــروض وذمــم
دائنــة متمثلــة فــي ذمــم تجارية والتزامات عقود اإليجار للمؤجرين ،ومصاريف مســتحقة،
قــد ال تكــون الشــركة قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الحاليــة أو المســتقبلية فــي مواعيــد
اســتحقاقها ،ال ســيما القصيــرة األجــل منهــا حيــث بلغــت نســبة الســيولة الســريعة
لــدى الشــركة ( )%0.53للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م ،وفــي حــال لــم تتمكــن
الشــركة مــن إدارة الذمــم الدائنــة بشــكل فعــال وســدادها فــي الوقــت المحــدد فقــد يلجــأ
أصحــاب الذمــم  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -وقــف التعامــل مــع الشــركة ،وبالتالــي
قــد تواجــه الشــركة صعوبــات فــي توفيــر المــواد األوليــة الالزمــة لتســيير أعمالهــا،
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تكــون الشــركة عرضــة للقضايــا القانونيــة التــي قــد ينتــج عنهــا
خســائر ماليــة وإضــرار بســمعة الشــركة ،وعليــه فــإن هــذه المخاطــر ســتؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية.
 36-1-2المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
قامــت المملكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ 1
ينايــر 2018م ،ويفــرض هـــذا النظــام قيمــة مضافــة بنســبة ( )%5علــى عــدد مــن المنتجات
والخدمــات ،والتــي يتــم تقديــم جميــع اإلقــرارات الضريبيــة ودفعهــا بشــكل شــهري،
وقــررت حكومــة المملكــة زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن ( )%5إلــى (،)%15
ـداء مــن تاريــخ  1يوليــو 2020م ،وبنــاء علــى ذلــك يتعيــن علــى الشــركة التكيــف
وذلــك ابتـ ً
مــع التغيــرات الناتجــة عــن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة والزيــادة التــي طــرأت عليهــا،
وبالرغــم مــن عــدم وجــود أثــر ملمــوس علــى المبيعــات منــذ تاريــخ زيــادة الضريبــة إال
أنــه مــن الصعــب التنبــؤ بأثرهــا علــى القــوة الشــرائية للمســتهلك علــى المــدى القصيــر
والطويــل ،وبالتالــي أثرهــا علــى مبيعــات الشــركة المســتقبلية ،باإلضافــة لذلــك فــإن
أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لنظــام الضريبــة مــن قبــل إدارة الشــركة ســوف يعرضهــم
لغرامــات أو عقوبــات أو يــؤدي إلــى اإلضــرار بســمعة الشــركة ،والــذي قــد يترتــب عليــه
زيــادة فــي التكاليــف والمصاريــف وقــد يؤثــر علــى الوضــع التنافســي للشــركة ،وبنــاء
علــى ذلــك فــإن مخاطــر ضريبــة القيمــة المضافــة قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 37-1-2المخاطر المتعلقة بانتهاء صالحية المنتجات
تحتفــظ الشــركة بمخــزون مــن المــواد األوليــة فــي المطبــخ المركــزي والفــروع ،وفــي حــال
كانــت المبيعــات أقــل مــن المتوقــع تضطــر الشــركة إلــى التخلــص مــن المنتجــات منتهيــة
الصالحيــة ممــا ينتــج عنــه ارتفــاع فــي تكاليــف المبيعــات ،وتــدرك إدارة الشــركة أهميــة
ضبــط كميــة مخــزون المنتجــات عنــد مســتوى كافــي لتقليــل التالــف وتحقيــق هـــوامش
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ربحيــة أقــل ،وبالتالــي تحــرص علــى مراقبــة نســبة التالف فــي الفروع أو المطبــخ المركزي
و خصوصــا الفــروع التــي لديهــا نســبة تلــف عاليــة مــن المنتجــات منتهيــة الصالحيــة.
وفــي حــال فشــلت الشــركة فــي مراقبــة المخــزون والتالــف منــه فــإن ذلــك قــد يؤثــر
علــى هـــوامش الربحيــة لــدى الشــركة ونتائجهــا ،والتــي قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري
علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 38-1-2المخاطر المتعلقة بارتفاع تكلفة المواد األولية
تؤثــر التقلبــات فــي أســعار المــواد األوليــة مثــل اللحــوم والدجــاج والخبــز علــى هوامــش
الربــح بشــكل مباشــر ،ممــا قــد يؤثــر علــى ربحيــة الشــركة ،وتحــرص الشــركة علــى توريــد
المــواد األوليــة مــن عــدة مورديــن مــن مناطــق مختلفــة فــي العالــم لتخفيــف مخاطــر
تقلبــات األســعار ،أو التركــز مــع مــورد واحــد ،وبالرغــم مــن أن الشــركة تبــرم عقــود توريــد
مــع عــدد مــن المورديــن لتوفيــر احتياجهــا مــن المــواد األوليــة ،إال أنهــا ال تضمــن عــدم
حصــول تقلبــات فــي أســعار هــذه المــواد حتــى لــو قامــت الشــركة بتحديــد الســعر سـ ً
ـلفا
مــع المــورد ،وقــد يتــم تــدارك ارتفــاع أســعار المــواد األوليــة باســتخدام منتجــات بديلــة،
والــذي يتــم مــن خــال فريــق التطويــر كأحــد الحلــول لمعالجــة االرتفــاع الناتــج عــن أســعار
المــواد األوليــة ،أو عــن طريــق تمريــر جــزء أو كل االرتفــاع فــي التكاليــف للمســتهلك عــن
طريــق رفــع ســعر المنتــج النهائــي ،ولكــن هــذا اإلجــراء قــد يؤثــر ســلبا علــى تنافســية
منتجــات الشــركة مــن ناحيــة األســعار ،باإلضافــة لذلــك ،فــي حــال عــدم توفــر المــواد
األوليــة فقــد تلجــأ الشــركة إلــى توفيــر هــذه المــواد مــن مورديــن آخريــن ســواء كانــوا
محلييــن أو خارجييــن ،ممــا قــد ينتــج عنــه عــدم توفيرهــا بالوقــت والســعر المناســب،
وبنــاء علــى ذلــك فــإن هــذه المخاطــر ســتؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 39-1-2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على إدارة المخزون بفعالية
تقــوم الشــركة بمتابعــة معــدالت الطلــب علــى منتجاتهــا من خالل الفروع بشــكل مســتمر
ولكــن مــن الصعــب التنبــؤ بمعــدالت الطلــب بشــكل دقيــق ،فقــد يكــون الطلــب أكبــر في
بعــض األيــام ،وقــد يكــون أقــل فــي أيــام أخــرى ،فــي حيــن كان الطلــب علــى المنتجــات
أو بعضهــا أعلــى مــن المتوقــع ،فــإن هـــذا يــؤدي لمبيعــات ضائعــة وقــد يؤثــر بشــكل
ســلبي علــى ســمعة العالمــة لعــدم قدرتهــا علــى تلبيــة طلبــات العميــل فــي المقابــل
إذا كان الطلــب أقــل مــن المتوقــع فــإن هـــذا قــد يــؤدي لزيــادة نســبة التالــف ،والــذي مــن
شــأنه زيــادة تكاليــف المبيعــات ،وبالتالــي فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى إدارة المخــزون
بفعاليــة قــد يؤثــر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

46

 40-1-2المخاطر المتعلقة بالرهن على أصول الشركة
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة قــرض مــع بنــك التنميــة االجتماعيــة بتاريــخ 1439/01/25هـــ
(الموافــق 2017/10/15م) بقيمــة ( )3٫884٫500ثالثــة مالييــن وثمانمائــة وأربعــة وثمانــون
ألــف وخمســمائة ريــال ســعودي مضمــون بســندات أمــر تغطــي قيمــة التمويــل من قبل
الشــركة ،باإلضافــة إلــى رهــن قطعتــي أرض مملوكة للشــركة بالصــك ()310118035488
ً
ضمانــا للوفــاء باتفاقيــة
والصــك ( )310118035489لصالــح بنــك التنميــة االجتماعيــة
التســهيالت بمبلــغ ( )3,884,500ثالثــة مالييــن وثمانمائــة وأربعــة وثمانــون ألــف
وخمســمائة ريــال ســعودي بمعــدل ( )1,942,250مليــون وتســعمائة واثنــان وأربعون ألف
ومائتــان وخمســون ريــال ســعودي لــكل أرض .ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن التســهيالت
االئتمانيــة ،الرجــاء مراجعــة قســم (" )7المعلومــات القانونيــة" ،الفقــرة الفرعيــة (")2-5-7
عقــود وتعامــات ذات صلــة باألصــول العقاريــة" مــن قســم ( ")5-7العقــود الجوهريــة"
مــن هــذه النشــرة ،وقــد يطلــب بنــك التنميــة االجتماعيــة ضمانــات أخــرى مقابــل القــرض،
وال تتمكــن الشــركة مــن تقديمــه ،األمــر الــذي ســيجعل الشــركة فــي حالــة إخــال لبنــود
االتفاقيــة ،وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد المترتبــة عليها بموجب
اتفاقيــة القــرض ،أو لــم تتمكــن مــن تقديــم أي ضمانــات أخــرى قــد يطلبهــا البنــك ،أو
أخلــت فــي المســتقبل بــأي مــن االلتزامــات أو التعهــدات الخاصــة بالديــن المترتــب عليها،
فقــد يطلــب البنــك ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل الضمانــات المقدمة من الشــركة،
ممــا قــد يؤثــر علــى التدفقــات النقديــة ومعــدل الســيولة ،وفــي حــال أخفقــت الشــركة
فــي الســداد ورفــض البنــك إعــادة جدولــة الســداد فقــد يســتحوذ البنــك علــى األراضــي
(المبنــى المقــام عليهــا والــذي يحتــوي علــى المكتــب الرئيســي والمطبــخ المركــزي)،
واإلبقــاء عليهــا أو بيعهــا وتحصيــل المبالــغ ،وبالتالــي قــد يــؤدي ذلــك إلــى توقــف عمــل
المطبــخ المركــزي والمكتــب الرئيســي للشــركة فــي حــال لــم تســتطع الشــركة االتفــاق
علــى اســتئجار المبنــى مــن البنــك أو مــن أي طــرف آخــر اســتحوذ عليــه ،وبالتالــي فــإن
هــذه العوامــل ســتؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 41-1-2مخاطر توقف المطبخ المركزي
يتــم تجهيــز بعــض المنتجــات فــي المطبــخ المركــزي مثــل شــرائح اللحــم و الدجــاج
والصلصــات ،تعمــل الشــركة علــى تجهيــز المطبــخ المركــزي إلضافــة الخبــز كأحــد المنتجات
ـاء علــى معاييــر وإجــراءات إنتاجيــة خاصــة فــي
المعـ ّـدة فــي المطبــخ المركــزي قريبـ ًـا ،بنـ ً
الشــركة ،ويتــم توريــد هــذه المنتجــات لجميــع الفــروع عــن طريــق المطبــخ المركــزي بشــكل
يومي/أســبوعي ،وبالتالــي فإنــه فــي حــال تعطــل خــط اإلنتــاج ألي ســبب فــإن ذلــك
ســيؤدي لمخاطــر انقطــاع بعــض أو جميــع المنتجــات .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن حــدوث هــذا
األمــر قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى الفتــرة الزمنيــة فــي عمليــة تجهيــز المنتجــات فــي
حــال تــم إعــادة تشــغيل خــط اإلنتــاج البديــل ،أو مــن خــال االعتمــاد علــى العمــل يدويـ ًـا
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لتجهيــز المنتجــات أو باالســتعانة علــى أطــراف أخــرى لحيــن إعــادة تشــغيل خــط اإلنتــاج
فــي المطبــخ المركــزي ،وبالتالــي ســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي وبشــكل
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية.
ً
سلبا بسبب افتتاح فروع جديدة
 ٤٢-1-2مخاطر تأثر مبيعات الفروع الحالية
تتبنــى الشــركة اســتراتيجية التوســع الجغرافــي عــن طريــق افتتــاح فــروع جديــدة ،والــذي
يعتبــر أحــد ركائــز النمــو الرئيســية ،ولذلــك فــإن اختيــار المواقــع الجديــدة ســيكون لــه تأثيــر
كبيــر فــي نجــاح هــذه االســتراتيجية أحــد أهــم مخاطــر هــذه االســتراتيجية هــي "المزاحمــة
الذاتيــة" ،والتــي تنتــج عنــد افتتــاح فــرع جديــد ،وتكــون معظــم مبيعــات هــذا الفــرع علــى
حســاب فرع آخر موجود سـ ً
ـابقا حيث ينتقل جزء من زبائن الفرع القديم إلى الفرع الجديد
لقربــه الجغرافــي أو ســهولة الوصــول لــه ،وبالتالــي فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى اختيــار
فــروع جديــدة بعنايــة قــد يؤدي إلى تكاليف رأســمالية غير مجديــة وارتفاع في المصاريف
التشــغيلية فــي مقابــل زيــادة محــدودة فــي المبيعــات ،والــذي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية.
 ٤٣-1-2مخاطر قنوات البيع اإللكترونية
تعتمــد معظــم مبيعــات الشــركة علــى قنــاة نقــاط البيــع المتواجــدة فــي مختلــف مناطــق
المملكــة ،حيــث شــكلت مــا نســبته ( )%54.9مــن مبيعــات الشــركة للفتــرة المنتهيــة بتاريــخ
 31ديســمبر 2020م ،فيمــا شــكلت مبيعــات القنــوات اإللكترونيــة ( )%45.1مــن مبيعــات
الشــركة للفتــرة ذاتهــا ،والجديــر بالذكــر أن نســب الربحيــة تختلــف بيــن قنــوات البيــع ،حيــث
إن هامــش ربحيــة قنــاة نقــاط البيــع أعلــى مــن هامــش الربحيــة عــن طريــق بعــض القنــوات
اإللكترونيــة ،بســبب عمولــة تطبيقــات التوصيــل وتكاليــف التوصيــل لمبيعــات تطبيــق
برغرايــززر ومركــز االتصــال ،وفــي حــال ارتفعــت نســبة المبيعــات عــن طريــق القنــوات
اإللكترونيــة أو نســبة العمــوالت أو تكاليــف التوصيــل ،أو فــي حــال ظهــور قنــوات
جديــدة ذات ربحيــة أقــل ،فــإن هــذا ســيؤثر علــى هوامــش الربحيــة للشــركة ،وبالتالــي
ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ٤٤-1-2مخاطر تركز أعمال الشركة في نشاط الوجبات السريعة
يخــدم ســوق الوجبــات الســريعة جميــع الفئــات العمريــة ولكنــه يركــز بشــكل أكبــر علــى فئة
الشــباب ،والتــي حاليــا تعتبــر الفئــة األكبــر فــي التوزيــع الديموغرافــي للملكــة العربيــة
الســعودية ،وحيــث إن برغرايــززر تعمــل فــي قطــاع الوجبــات الســريعة فقــط ،فــإن هنالــك
مخاطــر قــد تنشــأ وتعــود باألثــر الســلبي فــي حــال تغيــر نمــط الحيــاة لــدى المســتهلك أو
عنــد تغيــر التوزيــع الجغرافــي فــي المــدى الطويــل ،ممــا قــد يحــد مــن قــدرة الشــركة علــى
النمــو وفــرص التوســع خصوصـ ًـا وأن أعمالهــا متركــزة فــي هــذا القطــاع فقــط ،وبالتالــي
قــد يكــون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-2

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة

 1-2-2مخاطــر اســتحداث أنظمــة ولوائــح جديــدة لهــا تأثيــرات علــى كيفيــة ممارســة
الشــركة لعملياتهــا
تخضــع أعمــال الشــركة لألنظمــة واللوائــح التنفيذيــة والقواعــد والتعليمــات العامــة
والتعاميــم المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،علمـ ًـا بــأن البيئــة النظاميــة
التــي تعمــل فيهــا الشــركة تتعــرض للتغييــر ،والجديــر بالذكــر أن التغييــرات التنظيميــة
الناتجــة عــن العوامــل السياســية واالقتصاديــة والتقنيــة والعوامــل البيئيــة يمكــن أن تؤثر
علــى عمليــات الشــركة ،وأن تحــد مــن تطــور الشــركة أو أعمالهــا ،وإذا فرضــت األنظمــة أو
اللوائــح الجديــدة متطلبــات إضافيــة مــن الصعــب أو المكلــف االلتــزام بهــا ،وإذا اضطــرت
الشــركة إلــى تعديــل منتجاتهــا أو عملياتهــا لاللتــزام بهــذه األنظمــة ،فســينتج عــن ذلــك
زيــادة فــي تكلفــة المنتجــات وقــد تتطلــب التزامــات إضافيــة هامــة مــن قبــل الشــركة
كإجــراء تغييــرات داخــل مواقــع الفــروع أو المطبــخ المركــزي التزامـ ًـا بمتطلبــات فنيــة جديــدة
لتحســين األمــن والســامة داخــل المنشــآت الغذائيــة التــي قــد تفرضهــا -علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر -وزارة التجــارة ووزارة المــوارد البشــرية والهيئــة العامــة للــزكاة و الدخــل
ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان والهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،والــذي
ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 2-2-2المخاطــر المتعلقــة بعــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي فــي منطقــة
الشــرق األوســط
تعانــي العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط مــن عــدم االســتقرار السياســي ،أو
األمنــي فــي الوقــت الحاضــر ،وال يوجــد ضمانــات بــأن الظــروف االقتصادية والسياســية
فــي تلــك البلــدان أو أي بلــدان أخــرى لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى األســواق الماليــة
ً
ســلبا وبشــكل جوهــري
فــي المملكــة عمومــا ،وعلــى أعمــال الشــركة ،والــذي ســيؤثر
علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 3-2-2المخاطر المتعلقة بأداء االقتصاد للمملكة
يعتمــد األداء المســتقبلي المتوقــع للشــركة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق
باألوضــاع االقتصاديــة فــي المملكــة بشــكل عــام وتشــمل -علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر -عوامــل التضخــم ونمــو الناتــج المحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك،
ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الكلــي والجزئــي بشــكل أساســي علــى النفــط والصناعــات
النفطيــة ،والتــي ال تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي،
وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا أثرهــا المباشــر
والجوهــري علــى خطــط ونمــو االقتصــاد الســعودي بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق
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ـلبا علــى قطــاع األغذيــة ،والــذي مــن شــأنه التأثيــر سـ ً
الحكومــي ،والــذي ســيؤثر سـ ً
ـلبا
علــى أداء الشــركة المالــي نظـ ً
ـرا لعملهــا ضمــن منظومــة االقتصــاد الســعودي وتأثرهــا
بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي ،كمــا يعتمــد اســتمرار نمــو االقتصــاد الســعودي علــى عــدة
عوامــل أخــرى بمــا فيهــا اســتمرار النمــو الســكاني واســتثمارات القطاعيــن الحكومــي
والخــاص فــي البنيــة التحتيــة ،لــذا فــإن أي تغييــر فــي أي مــن هـــذه العوامــل ســيكون لــه
تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد ،والــذي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 4-2-2مخاطر البيئة التنافسية
تعمــل الشــركة فــي بيئــة تنافســية يوجــد بهــا عدد كبيــر من الشــركات المحلية المتافســة،
كمــا تؤثــر سياســات تســعير منافســي الشــركة بشــكل كبيــر علــى تســعير الشــركة ،وال
حالي ًــا ،ممــا
يوجــد ضمــان بــأن الشــركة ســتكون قــادرة علــى منافســة تلــك الشــركات ّ
يــؤدي إلــى خفــض حصــة الشــركة فــي الســوق ،وبالتالــي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري
علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 5-2-2المخاطر المتعلقة بفرض رسوم وضرائب أخرى
بالرغــم مــن أن الشــركة ال تخضــع فــي الوقــت الراهــن ألي نــوع مــن الضرائــب بخــاف
الــزكاة الشــرعية ،وضريبــة القيمــة المضافــة البالغــة ( )%15مــن رســوم الخدمــات التــي
تقدمهــا الشــركة ،إال أنــه مــن المحتمــل فــرض رســوم أخــرى أو ضرائــب علــى القطــاع
الخــاص فــي المســتقبل مــن قبــل الجهــات الحكوميــة حســب مــا تقتضيــه األنظمــة فــي
المملكــة ،وفــي حــال تــم فــرض مثــل هـــذه الرســوم أو الضرائــب ،فســيكون لــه تأثيــر
علــى مبيعــات الشــركة أو تكاليفهــا حســب نــوع الرســوم والضرائــب وآليــة احتســابها،
وبالتالــي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 6-2-2المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة
تخضــع أعمــال الشــركة لنظــام الغــذاء الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )1/وتاريــخ
 1436/01/06هـــ (الموافــق 2014/10/30م) ،وذلــك خــال كافــة المراحــل التــي يمــر بهــا
الغــذاء مــن اإلنتــاج األولــي حتــى وصولــه إلــى المســتهلك ،بمــا فــي ذلــك اســتيراده،
وتصديــره ،وتصنيعــه ،وتحضيــره ،ومعالجتــه ،وتعبئتــه ،وتغليفــه ،وتجهيــزه ،وتخزينــه،
ونقلــه ،وحيازتــه ،وتوزيعــه ،وعرضــه للبيــع ،وبيعــه ،وتوزيعــه إلــخ ،وال يجــوز ألي
منشــأة غذائيــة تــداول الغــذاء قبــل الحصــول علــى ترخيــص فنــي مــن الهيئــة العامــة
للغــذاء والــدواء ،هــذا وتجــدر اإلشــارة باســتمرار وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة فــي
ممارســة االختصاصــات المتعلقــة بالغــذاء المنصــوص عليهــا فــي نظــام الغــذاء التــي
كانــت تتوالهــا قبــل نفــاذه إلــى حيــن مباشــرة الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء لتلــك
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االختصاصــات ،وذلــك وفقـ ًـا للترتيبــات المنصــوص عليهــا فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم
( )470بتاريــخ 1435 / 12 / 26هـــ.
ً
وفقــا لالئحــة االشــتراطات الصحيــة الصــادرة عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
والخاصــة بتنظيــم الرقابــة الصحيــة علــى المــواد الغذائيــة وأماكــن تداولهــا ومقدمــي
الخدمــة ،وحيــث مــن الشــروط األساســية التــي يجــب توافرهــا في مقدمــي الخدمة داخل
الفــروع أن يكــون لديهــم بطاقــة صحيــة تثبــت صالحيتهــم للعمــل فــي القطــاع الغذائــي
وخلوهــم مــن االمــراض المعديــة ،والتزامــا مــن الشــركة بهــذه االشــتراطات فقــد قامــت
باســتخراج رخــص صحيــة للعامليــن فــي الفــروع وقــد بلــغ عــدد الرخــص ( )468أربعمائــة
وثمانيــة وســتون بطاقــة صحيــة ،وتحــرص الشــركة علــى اســتمرارية االلتــزام بجميــع
أنظمــة واشــتراطات الجهــات المختصــة إال أنــه مــن الصعــب ضمــان عــدم وقــوع تجــاوزات
أو مخالفــات ،والجديــر بالذكــر أنــه تــم وقــوع مخالفــات مــن هــذا القبيــل والتــي عــادة تتراوح
غراماتهــا مــن ( )100مائــة ريــال ســعودي إلــى ( )10,000عشــرة آالف ريــال ســعودي ،حيــث
بلــغ عــدد هــذه المخالفــات فــي العــام 2018م ( )38ثمانيــة وثالثــون مخالفــة بإجمالــي
مبلــغ وقــدره ( )59,700تســعة وخمســون ألــف وســبعمائة ريــال ســعودي ارتفعــت إلــى
( )86ســتة وثمانــون مخالفــة خــال العــام 2019م بإجمالــي مبلــغ وقــدره ( )65,400خمســة
وســتون ألــف وأربعمائــة ريــال ســعودي ،بســبب زيــادة عــدد الفــروع بينمــا ارتفــع بشــكل
كبيــر خــال العــام 2020م إلــى عــدد ( )220مائتــان وعشــرون مخالفــة بإجمالــي مبلغ و قدره
( )215,550مائتــان وخمســة عشــر ألــف وخمســمائة وخمســون ريــال ســعودي بســبب
زيــادة االحتــرازات جــراء تفشــي فيــروس كورونــا ،وزيــادة الزيــارات الميدانيــة مــن ممثلــي
البلديــات ،وتشــمل هــذه المخالفــات  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  -تشــغيل عمالــة لــم
يصــدر لهــم شــهادات صحيــة ،انتهــاء الشــهادات الصحيــة ،عــدم التــزام العمالــة باألنظمــة
واإلجــراءات ،أو عــدم التقيــد باإلجــراءات الوقائيــة المتبعــة ،وفــي حــال أخفقــت الشــركة
فــي تطبيــق االلتــزام بجميــع األنظمــة واالشــتراطات الواجــب تطبيقهــا ،فســيؤثر سـ ً
ـلبا
وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
المســتقبلية.
وإذا فرضــت األنظمــة أو اللوائــح الجديــدة متطلبــات إضافيــة مــن الصعــب أو المكلــف
االلتــزام بــه أو إذا اضطــرت الشــركة إلــى تعديــل منتجاتهــا أو عملياتهــا لاللتــزام بهــذه
األنظمــة ،فســينتج عــن ذلــك زيــادة فــي تكلفــة المنتجــات وقــد تتطلــب التزامــات إضافيــة
ً
التزاما
هامــة مــن قبــل الشــركة كإجــراءا تغييــرات داخــل مواقــع الفــروع أو المطبخ المركــزي
بمتطلبــات فنيــة جديــدة لتحســين األمــن والســامة داخــل المنشــات الغذائيــة التــي قــد
تفرضهــا وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان والهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء
ً
ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج
والــذي ســيؤثر
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 7-2-2المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار الفائدة وصرف العمالت
تتمثــل مخاطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة فــي التذبــذب ،وذلــك بســبب التغيــر
فــي ســعر الصــرف ،والتــي قــد تواجههــا الشــركة عندمــا تربطهــا عالقــات تجاريــة مــع
أطــراف دوليــة ،أو مورديــن مــن خــارج المملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي تطلــب منهــا
التعامــل معهــم بعمــات أجنبيــة ،حيــث تقــوم أغلــب عمليــات الشــركة حتــى تاريــخ صــدور
هــذه النشــرة علــى التعامــات بالريــال الســعودي ،باإلضافــة إلــى أن الشــركة تقــوم
بدفــع مبالــغ بعملــة أجنبيــة ،بمــا فــي ذلــك دفعــات لمورديــن الخدمــات وبعــض المــواد
األوليــة (الصلصــات) الســتيرادها مــن خــارج المملكــة العربيــة الســعودية بعمــات أجنبيــة
وبأســعار منافســة ،ممــا يترتــب عليــه تقليــل التكاليــف المباشــرة لإلنتــاج ،حيــث بلغــت
قيمــة هــذه المــواد األوليــة المســتوردة ( )٥٣٤،٠٠٠خمســمائة وأربعــة وثالثــون ألــف ريال
ســعودي خــال عــام 2020م والتــي شــكلت مــا نســبته ( )%0.7مــن إجمالــي مشــتريات
المــواد األوليــة ،وهــذه التعامــات عرضــة لتقلــب أســعار صــرف العمــات األجنبيــة
وتذبذبهــا ،والتــي ســتؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
3-2

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة

 1-3-2مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم
يمكــن أن يكــون ســعر الســهم فــي الســوق غيــر مســتقر وعرضــة لدرجــة كبيــرة مــن
التذبــذب ،ولذلــك قــد ال يتمكــن المكتتبــون مــن إعــادة بيــع أســهمهم بســعر االكتتــاب
أو بأعلــى منــه ،أو قــد ال يتمكنــوا مــن بيعهــا علــى اإلطــاق ،حيــث إن ســعر الســوق
ألســهم االكتتــاب بعــد الطــرح قــد يتأثــر سـ ً
ـلبا بعديــد مــن العوامــل التــي تشــمل دون
الحصــر تدهــور فــي نتائــج أعمــال الشــركة ،وعــدم القــدرة علــى تنفيــذ الخطط المســتقبلية
وظهــور منافســين جــدد والتغيــرات فــي ظــروف الســوق ،أو فــي األنظمــة الحكوميــة
ً
ســلبا وبشــكل جوهــري علــى وضــع الشــركة
أو البيئــة التنظيميــة ككل ،والــذي ســيؤثر
ً
ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال
المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية ،والــذي ســيؤثر
الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 2-3-2مخاطر السيطرة من قبل المساهمين الحاليين
بعــد إتمــام عمليــة الطــرح ســيحتفظ ثالثــة مســاهمين حالييــن وهــم الســيد :محمــد
الرويــغ ،والســيد :ســامي العبيــد ،والســيد :علــي الرويــغ ،بحصــة ســيطرة فــي الشــركة
تمثــل نســبة ( )%71مــن أســهم الشــركة .ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن التعديــات التــي
طــرأت علــى رأس المــال ،الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة (" )5-1-7هيــكل الملكيــة"
مــن الفقــرة (" )1-1-7تأســيس الشــركة" مــن القســم (" )7المعلومــات القانونيــة" مــن
هــذه النشــرة ،ونتيجــة لذلــك ســيكون بمقدورهــم التأثيــر فــي جميــع المســائل التــي
تتطلــب موافقــة المســاهمين ،بمــا فــي ذلــك انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة والموافقــة
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والمصادقــة علــى عقــود وأنشــطة الشــركة المهمــة والتعديــات ،التــي قــد تطــرأ علــى
رأس مــال الشــركة وبنــود نظامهــا األساســي ،وعــاوةً علــى ذلــك فــإن أي تغييــر فــي
اســتراتيجية سياســة العمــل مــن قبــل المســاهمين المؤسســين قــد يؤثــر تأثيــر ســلبي
تجــاه الشــركة ،ومــن الممكــن أن يســتخدم ذلــك بطريقــة قــد تؤثــر بشــكل جوهــري علــى
توقعــات أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي ،ممــا ســيؤثر بــدوره ســلبا
علــى العوائــد المتوقعــة للمكتتبيــن ،أو يــؤدي إلــى خســارة المكتتبيــن لجــزء مــن أو لكامل
اســتثمارهم فــي الشــركة ،والــذي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 3-3-2المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح
حالي ًــا ولــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة ،وال يوجــد أي
ال يوجــد ّ
تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق فعالــة ومســتمرة لتــداول أســهم الشــركة بعــد انتهــاء
فتــرة الطــرح ،وإذا لــم يتطــور ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة ،فــإن ذلــك ســيؤثر
علــى ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبيــر ،والــذي ســيؤثر سـ ً
ـلبا
وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
المســتقبلية.
 4-3-2المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح
يعتمــد توزيــع األربــاح فــي المســتقبل علــى العديــد مــن العوامــل منهــا تحقــق األربــاح
فــي المســتقبل ،والوضــع المالــي ،التدفقــات النقديــة ،ومتطلبــات رأس المــال العامــل،
والنفقــات الــرأس ماليــة واالحتياطــات الشــركة القابلــة للتوزيــع ،إضافــة إلــى عــدة عوامــل
أخــرى ،وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن توزيع أرباح على المســاهمين وقــد ال يوصي مجلس
اإلدارة ،أو ال يوافــق المســاهمين علــى توزيــع تلــك األربــاح ،باإلضافــة إلــى ذلــك حســب
اتفاقيــة التمويــل المبرمــة مــع البنــك العربــي يخضــع توزيــع األربــاح لقيــود تمنــع الشــركة
مــن توزيــع أي أربــاح إال بعــد الحصــول علــى موافقــة خطيــة للقيــام بذلــك مــن قبــل
البنــك .لمزيــد مــن المعلومــات ،الرجــاء مراجعــة القســم (" )7المعلومــات القانونيــة"،
(" )4-5-7القــروض والتســهيالت االئتمانيــة" مــن هــذه النشــرة ،بينمــا ال توجــد أي قيــود
علــى توزيــع األربــاح فــي اتفاقيــات التمويــل األخــرى كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،كمــا
قــد تبــرم الشــركة فــي المســتقبل اتفاقيــات تمويــل وتســهيالت ائتمانيــة تتضمــن
قيـ ً
ـودا علــى توزيعــات األربــاح ،ممــا قــد يترتــب عليــه تغيــر فــي التوزيعــات المتوقعــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،قــد تتكبــد الشــركة مصاريــف أو التزامــات جديــدة غيــر متوقعــه قــد
يترتــب عليهــا انخفــاض فــي أربــاح الشــركة أو تأثــر مســتوى الســيولة النقدية لديهــا ،األمر
الــذي قــد يــؤدي إلــى انخفــاض توزيــع األربــاح أو انعدامــه ،وبالتالــي فــإن ذلــك قــد يــؤدي
إلــى انخفــاض العائــد المتوقــع علــى أســهم الشــركة ،األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي
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وجوهــري علــى العائــدات المتوقعــة للمكتتبيــن ،الجديــر بالذكــر أن الشــركة ال تقــدم أي
ضمــان فيمــا يتعلــق بمبلــغ التوزيعــات الذي ســيدفع في أي ســنة معينــة ،ويخضع توزيع
األرباح لشروط وضوابط معينة منصوص عليها في النظام األساسي للشركة .ولمزيد
مــن التفاصيــل حــول سياســة توزيــع األربــاح ،الرجــاء مراجعــة القســم (" )5توزيــع األربــاح"
ـاء علــى مــا تــم ذكــره فــإن هــذه العوامــل ســتؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل
مــن هــذه النشــرة .و بنـ ً
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية.
 5-3-2المخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال
ـتقبال ،فــإن ملكيــة األســهم ســوف
فــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة مسـ
ً
تنخفــض بشــكل تناســبي وكذلــك حقــوق التصويــت وتوزيعــات األربــاح ،ممــا قــد يؤثــر
ً
ً
ســلبا وبشــكل جوهــري علــى
ســلبا علــى الســعر الســوقي للســهم ،والــذي ســيؤثر
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 6-3-2المخاطــر المتعلقــة ببيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق الموازيــة بعــد
عمليــة الطــرح
إن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق الماليــة بعــد إتمــام عمليــة الطــرح ســيؤثر
سـ ً
ـلبا علــى الســعر الســوقي لألســهم .وبعــد إتمــام عمليــة الطــرح بنجــاح ،ســوف يخضــع
ً
شــهرا مــن تاريــخ بــدء تــداول
كبــار المســاهمين لفتــرة حظــر مدتهــا ( )12اثنــي عشــر
األســهم فــي الســوق الماليــة ،وقــد يــؤدي بيــع أي مــن المســاهمين الكبار لعــدد كبير من
األســهم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر إلــى التأثيــر سـ ً
ـلبا على ســوق أســهم الشــركة ،وبالتالي
قــد ينتــج عــن ذلــك انخفــاض الســعر الســوقي لألســهم ،والــذي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية.
 ٧-3-2المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة وتذبذب سعر السهم
ال يوجــد حتــى تاريــخ نشــرة اإلصــدار هـــذه ســوق عــام لتــداول أســهم الشــركة ،واليمكــن
إعطــاء أي تأكيــد بشــأن تطــور ســوق نشــط ومســتمر لتــداول أســهم الشــركة بعــد هـــذا
االكتتــاب .قــد ال يــدل ســعر الطــرح المقــدم علــى ســعر الســوق األســهم بعــد تاريــخ
هـــذا الطــرح ،وعــاوة علــى ذلــك فقــد يتأثــر ســعر األســهم بعــد تاريــخ هـــذا الطــرح بعــدة
تقلبــات نتيجــة لعوامــل منهــا:
 االختالف في النتائج التشغيلية وأداء أنشطة الشركة. التطــورات التنظيميــة فــي الســوق المســتهدف مــن قبــل الشــركة حيــث يكــون لهــاتأثيــر علــى الشــركة أو عمالئهــا أو منافســيها.
 التغيرات في التقديرات المالية من قبل ُم ِّحللي األوراق المالية.
 الزيــادة أو النقصــان فــي عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة العليــا أو الموظفيــناألساســيين.
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-

أداء االقتصاد السعودي والعالمي.
التطورات المهمة في سياسات المملكة االقتصادية.
التقلبات في أسواق األوراق المالية العالمية والمحلية.
ً
ً
ودوليــا) غيــر
التغيــرات فــي العوامــل االقتصاديــة والقانونيــة والتنظيميــة (محليــا
ّ
المتعلقــة بــأداء الشــركة؛ كالرکــود االقتصــادي ،وفــرض عوائــق علــى اإلتجــار أو عدمه،
وفــرض العقوبــات وغيرهــا مــن العوامــل.

كثيــر مــن العوامــل المبينــة أعــاه تقــع خــارج ســيطرة الشــركة ،وإن أي تقلبــات ألســعار
األســهم نتيجــة هـــذه العوامــل ســتؤثر بشــكل ســلبي علــى نتائــج الشــركة الماليــة
وتوقعاتهــا والقــرارات االســتثمارية للمكتتبيــن.
يمكــن أن يكــون ســعر الســهم فــي الســوق غيــر مســتقر وعرضــة لدرجــة كبيــرة مــن
التذبــذب ،بســبب عــدد مــن العوامــل التــي تشــمل -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:-
أوضــاع الســوق فيمــا يخــص األســهم ،وأي تدهــور فــي نتائــج أعمــال الشــركة وعــدم
القــدرة علــى تنفيــذ الخطــط المســتقبلية وظهــور منافســين أقويــاء ،كمــا أنــه ليــس
هـــنالك أي ضمــان بــأن قيمــة األســهم ســتزيد بمجــرد إدراجهــا فــي ســوق األســهم،
ً
ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج
والــذي ســيؤثر
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ٨-3-2المخاطــر المتعلقــة بعــدم تحقيــق متطلبــات االنتقــال للســوق الرئيســية ،أو أي
متطلبــات تنظيميــة مســتقبلية
يمكــن للشــركة تقديــم طلــب إدراج فــي الســوق الرئيســية بعــد مــرور الفتــرة النظاميــة
(ســنتين حســب النظــام الحالــي للســوق الماليــة) علــى إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة،
وذلــك بعــد اســتيفاء جميــع المتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن هـــيئة الســوق الماليــة
ً
بنــاءا علــى قواعــد طــرح األوراق الماليــة
وعــن الســوق الماليــة الســعودية (تــداول)
وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج ،والمتعلقــة بانتقــال الشــركات المدرجــة فــي
الســوق الموازيــة إلــى الســوق الرئيســية ،فــي حــال عــدم تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء
تلــك المتطلبــات أو أي متطلبــات نظاميــة إضافيــة مســتقبلية قــد تفرضهــا الهيئــة علــى
الشــركة أو الســوق ،فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية،
وبمــا أن الســوق الموازيــة حتــى تاريــخ نشــرة اإلصــدار هـــذه هـــي ســوق يقتصــر فيهــا
التــداول علــى المســتثمرين المؤهليــن فقــط ،فــإن حجــم التــداول اليومــي والســيولة
ســيكون أقــل منــه فــي الســوق الرئيســية ،وبالتالــي ســيؤثر سـ ً
ـلبا علــى ســيولة ســهم
الشــركة وقيمتهــا الســوقية ،والــذي ســيؤثر سـ ً
ـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 3الـشــركـــة
 1-3مقدمة
شــركة مطاعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة ،هــي شــركة مســاهمة مقفلــة تــم
قيدهــا بســجل الشــركات المســاهمة بتاريــخ 1440/12/03هـــ (الموافــق 2019/08/04م)،
وتســجيلها بموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم ( )1010268241وتاريــخ 1430/05/28هـــ
(الموافــق 2009/05/23م) ،والتــي تنتهــي صالحيتهــا بتاريــخ 1445/05/12هـــ (الموافــق
2023/11/26م) .يقــع عنــوان المقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض ( 4005طريــق
العيينــة – ظهــرة لبــن – الريــاض.)7277 – 12562 :
ويتمثــل نشــاط الشــركة بحســب الســجل التجــاري فــي أنشــطة الوجبات الســريعة يشــمل
(محــات البيتــزا) ،حيــث تنــدرج ضمــن قطــاع الخدمات االســتهالكية.
وفيمــا يلــي ملخــص عــن أبــرز األحــداث التــي مـ ّـرت بهــا الشــركة منــذ تأسيســها وذلــك
حســب التسلســل التاريخــي اآلتــي:

جــدول ( :)1-3نبــذة حــول أبــرز األحــداث منــذ تأســيس حتــى
2020/12/31م
األحداث

العام

إجمالي عدد الفروع
في نهاية العام

2009م

تأسيس برغرايززر

فرع واحد

2012م

بدء التوسع بعدد الفروع

ثمانية فروع

2013م

إطالق الهوية الجديدة للشركة

2014م

•طرح منتج ميلتايززر
•التحول إلى شركة (ذات مسؤولية محدودة)

2015م

افتتاح سبعة فروع جديدة

2016م

طرح منتج غاذارايززر

ً
فرعا
أربعة عشر
ً
فرعا
واحد وعشرون
ً
فرعا
ثمانية وعشرون
ً
فرعا
خمسة وثالثون

2017م

•افتتاح الفرع األول في مدينة جديدة "القصيم"
•إطالق مركز االتصال

ً
فرعا
واحد وأربعون

2018م

•افتتاح الفرع األول في مدينة جديدة "الدمام”
•إطالق تطبيق برغرايززر

ً
فرعا
ثمانية وخمسون

2019م

التحول إلى شركة مساهمة مقفلة

2020م

نقل المقر الرئيسي

المصدر :الشركة

ً
فرعا
اثنان وسبعون

ً
فرعا
تسعة وسبعون
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تأسســت الشــركة بدايـ ًـة كمؤسســة فرديــة بــرأس مــال قــدره ( )100,000مائــة ألــف ريــال
ســعودي لصاحبهــا الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ،وتــم قيدهــا بالســجل
التجــاري فــي مدينــة الريــاض بموجــب شــهادة رقــم ( )1010268241وتاريــخ 1430/05/28هـــ
(الموافــق 2009/05/23م) ،وبتاريــخ  1434/10/22ه (الموافــق 2013/08/29م) تــم تحويــل
المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،وبــرأس مــال قــدره ( )1,000,000مليــون
ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )10,000عشــرة آالف حصــة نقديــة ،وبقيمــة قدرهــا ()100
مائــة ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة مدفوعــة القيمــة بالكامــل وتــم توزيعهــا علــى ثالثــة
شــركاء ،وهــم -1 :صاحــب المؤسســة الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ويملــك
عــدد ( )5,000خمســة آالف حصــة أي مــا نســبته ( )%50مــن الحصــص ،وبدخــول شــريكين
جــدد ،وهمــا -2 :الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ ويملــك عــدد ( )2,500ألفــان
وخمســمائة حصــة أي مــا نســبته ( )%25مــن الحصــص  -3 ،الســيد :فهــد بــن عبــد اللــه
بــن إبراهيــم بــن عســكر ويملــك ( )2,500ألفــان وخمســمائة حصــة أي مــا نســبته ()%25
مــن الحصــص .بتاريــخ 1436/02/04هـــ (الموافــق  2014/11/26م) ،وافــق الشــركاء علــى
تعديــل عقــد تأســيس الشــركة بخــروج شــريك (الســيد :فهــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن
عســكر) ،ودخــول الشــريكين الجــدد ،وهمــا :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي،
والســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ،وتمــت كذلــك الموافقــة علــى إعــادة
توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء لتصبــح ملكيــة الشــركة وفــق االتــي -1 :الســيد :محمــد
بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ويملــك عــدد ( )4,300أربعــة آالف وثالثمائــة حصــة أي مــا
نســبته ( )%43مــن الحصــص  -2 ،الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ ويملــك
عــدد ( )1,800ألــف وثمانمائــة حصــة أي مــا نســبته ( )%18مــن الحصــص -3 ،إبراهيــم
بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي ويملــك ( )2,900ألفــان وتســعمائة حصــة أي مــا
نســبته ( )%29مــن الحصــص -4 ،الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ويملــك
( )1,000ألــف حصــة أي مــا نســبته ( )%10مــن الحصــص .وبتاريــخ 1440/08/20هـــ (الموافق
2019/04/25م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة بقيمــة ( )24,000,000أربعــة وعشــرون مليــون
ريــال ســعودي ،وذلــك مــن خــال رســملة مبلــغ الزيــادة مــن بنــد األربــاح المبقــاة كمــا
فــي تاريــخ  31ديســمبر 2018م ،وقــد تــم كذلــك زيــادة قيمــة الحصــة مــن ( )100مائــة
ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة إلــى ( )2,500ألفــان وخمســمائة ريــال ســعودي للحصــة
الواحــدة ،ليصبــح رأس المــال ( )25,000,000خمســة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي
مقســم إلــى ( )10,000عشــرة اآلف حصــة نقديــة متســاوية القيمــة وقيمــة كل حصــة
( )2,500ألفــان وخمســمائة ريــال ســعودي تــم توزيعهــا علــى الشــركاء كاالتــي -1 :الســيد:
محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ويملــك عــدد ( )4,300أربعــة آالف وثالثمائــة حصــة
أي مــا نســبته ( )%43مــن الحصــص -2 ،إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي
ويملــك ( )2,900ألفــان وتســعمائة حصــة أي مــا نســبته ( )%29مــن الحصــص -3 ،الســيد:
علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ ويملــك عــدد ( )1,800ألــف وثمانمائــة حصــة أي مــا
نســبته ( )%18مــن الحصــص -4 ،الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ويملــك
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( )1,000ألــف حصــة أي مــا نســبته ( )%10مــن الحصــص .وبتاريــخ 1440/11/11هـــ (الموافق
2019/07/14م) صــدر القــرار الــوزاري رقــم ( )269بموافقــة وزارة التجــارة علــى تحــول
الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة مــع االحتفــاظ
بنفــس رقــم شــهادة الســجل التجــاري وتاريخهــا ،وبنفــس مبلــغ رأس المــال بعــد تخفيــض
قيمــة الســهم مــن ( )2,500ألفــان وخمســمائة ريــال ســعودي إلــى ( )10عشــر ريــاالت
ســعودية ،ليصبــح رأس مــال الشــركة الحالــي ( )25,000,000خمســة وعشــرون مليــون
ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )2,500,000مليونــان وخمســمائة ألــف ســهم عــادي بقيمــة
اســمية مدفوعــة بالكامــل ،قدرهــا ( )10عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد (وجميعها
أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة) .وبتاريــخ 1440/12/03هـــ (الموافــق 2019/08/04م) تــم
قيــد الشــركة بســجل الشــركات المســاهمة بمدينــة الريــاض ،وتســجيلها بموجــب شــهادة
الســجل التجــاري رقــم ( )1010268241وتاريــخ 1430/05/28هـــ (الموافــق 2009/05/23م)،
والتــي تنتهــي صالحيتهــا بتاريــخ 1445/05/12هـــ (الموافــق 2023/11/26م) .إن كبــار
المســاهمين فــي الشــركة والذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن أســهمها هــم -1 :الســيد:
محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ بنســبة تملــك تبلــغ ( )%43مــن األســهم تمثــل عــدد
( )1,075,000مليــون وخمســة وســبعون ألــف ســهم  -2 ،إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن
ناصــر المزينــي بنســبة تملــك تبلــغ ( )%29مــن األســهم تمثــل عــدد ( )725,000ســبعمائة
وخمســة وعشــرون ألــف ســهم -3 ،الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ بنســبة
تملــك تبلــغ ( )%18مــن األســهم تمثــل عــدد ( )450,000أربعمائــة وخمســون ألــف ســهم،
 -4الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد بنســبة تملــك ( )%10مــن األســهم تمثــل
( )250,000مائتــان وخمســون ألــف ســهم ،وهــم يملكــون مجتمعيــن نســبة ( )%100مــن
أســهم الشــركة قبــل الطــرح .ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن التعديــات التــي طــرأت علــى
رأس المــال ،الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة (" )6-1-7هيــكل الملكيــة" مــن الفقــرة
(" )1-1-7تأســيس الشــركة" مــن القســم (" )7المعلومــات القانونيــة" مــن هذه النشــرة.
فروع الشركة
2-3
يتمثــل نشــاط الشــركة فــي أنشــطة الوجبــات الســريعة ،يشــمل (محــات البيتــزا)،
وتعمــل برغرايــززر بصــورة كاملــة فــي تشــغيل مطاعــم وجبــات البرغــر الســريعة ذات
الجــودة .وتتواجــد الفــروع فــي مناطــق مختلفــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية
تشــمل (المنطقــة الوســطى والمنطقــة الشــرقية و المنطقــة الغربية)،وقــد بلــغ عددهــا
( )79تســعة وســبعون فرعـ ًـا كمــا فــي تاريــخ  31ديســمبر 2020م ،موزعــة علــى ( )14أربعــة
عشــر مدينــة علــى النحــو اآلتــي:
ً
ً
فرعــا فــي
فرعــا فــي المنطقــة الوســطى ( 50خمســون
 )58(1 .ثمانيــة وخمســون
الريــاض ،فــرع فــي الخــرج ،فــرع فــي المزاحميــة ،فرعيــن فــي بريــدة ،فــرع فــي عنيزة،
فــرع فــي البكيريــة وفرعيــن فــي حائــل).
 )١5(2 .خمســة عشــر فرعـ ًـا فــي المنطقــة الشــرقية (أربعــة فــروع فــي الدمــام ،فرعيــن
فــي اإلحســاء ،فرعيــن فــي الجبيــل ،خمســة فــروع فــي الخبــر ،فــرع فــي القطيــف
وفــرع فــي حفــر الباطــن).
 )6(3 .ستة فروع في المنطقة الغربية جميعها في مدينة جدة.

58

وفيمــا يلــي رســم توضيحــي للفــروع المتواجــدة فــي المملكــة بحســب المنطقــة كمــا
فــي تاريــخ  31ديســمبر 2020م:

فيما يلي جدول يوضح مبيعات الشركة بحسب المناطق في المملكة:

جــدول (:)2-3مبيعــات الشــركة بحســب المناطــق فــي
المملكــة حتــى 2020/12/31م
آالف الرياالت
السعودية

2018م
المدققة

2019م
المدققة

2020م
المدققة

التغيير
2018م-
2019م

التغيير
2019م-
2020م

النمو
المركب
2018م –
2020م

مبيعات فروع
المنطقة الوسطى

117,186

141,252

146,767

%20.54

%3.90

%11.91

مبيعات فروع
المنطقة الشرقية

10,036

23,244

39,399

%131.61

%69.50

%98.14

مبيعات فروع
المنطقة الغربية

-

-

9,659

ال ينطبق

إجمالي المبيعات

127,222

164,496

195,825

%29.30

المصدر :القوائم المالية للعام المالي 2018م2019 ،م و 2020م.

ال ينطبق ال ينطبق
%19.05

%24.07
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عمليات الشركة
3-3
ً
تعمــل الشــركة فــي مجــال مطاعــم الوجبــات الســريعة ،وتحديــدا البرغــر ،والــذي يعتبــر مــن
أكبــر القطاعــات فــي ســوق الوجبــات الســريعة بمــا يمثــل ( )%25.4مــن إجمالــي القطاعات
ـاء علــى دراســة "يــورو مونيتور" لشــهر ســبتمبر 2018م
فــي ســوق الوجبــات الســريعة بنـ ً
مقارنــة ببقيــة قطاعــات ســوق الوجبــات الســريعة ،تشــمل عمليــات الشــركة العديــد مــن
ـداء مــن اختيــار مواقــع الفــروع ،وسلســلة التوريــد والعمليــات داخــل الفــروع.
العمليــات ابتـ ً
وترتكــز أهــم العمليــات فــي النقــاط التاليــة:
.

.

.

.

1إدارة عمليــات الفــروع :لــدى الشــركة شــبكة قنــوات بيــع موزعــة فــي أنحــاء المملكــة
بلغــت عــدد ( )79تســعة وســبعون فرعـ ًـا كما فــي تاريخ  31ديســمبر 2020م ،للوصول
ألكبــر شــريحة مــن العمــاء ،حيــث يقــوم فريــق عمــل مختــص بــإدارة عمليــات الفــروع
اليوميــة والتأكــد مــن خدمــة العميــل.
2المطبــخ المركــزي :يوجــد فــي الشــركة قســم توريــد يقــوم بــإدارة المطبــخ المركــزي
والتحضيــر ،حيــث يعتبــر العمــود الفقــري لعمليــات التوريــد لجميــع الفــروع .تــم تجهيــز
المطبــخ المركــزي بمعاييــر عاليــة ليخــدم عمليــات الشــركة ،قــد تــم انتقــال المقــر
الرئيســي للشــركة إلــى موقــع جديــد فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2019م بعــد االنتهــاء
مــن تجهيــزه وتســعى الشــركة للحصــول علــى شــهادة " "HACCPللجــودة وســامة
ً
كثيــرا فــي تســهيل العمليــات داخــل الفــروع
الغــذاء ،ويســاعد المطبــخ المركــزي
وتبســيطها ،إضافــة إلــى ضمــان الجــودة وتوحيــد مــذاق الوجبــات بيــن جميــع قنــوات
البيــع ،وتــم مراعــاة ســهولة الوصــول والرقابــة فــي اختيــار موقــع المطبــخ المركــزي،
حيــث يقــع فــي مدينــة الريــاض وبنفــس مبنــى اإلدارة العامــة ،حيــث يتــم التوريــد
للفــروع خــارج الريــاض مــن قبــل المطبــخ المركــزي فــي الريــاض ،وهــو مملــوك
بالكامــل للشــركة ،تســتخدم الشــركة ألنشــطة النقــل شــركات متخصصــة ،وتهــدف
مــن خــال ذلــك إلــى التركيــز فــي أنشــطتها علــى التوســع ،مــع االســتفادة مــن
البنيــة التحتيــة لهــذه الشــركات المتخصصــة.
3أنشــطة تســويقية وقنــوات بيــع متنوعــة :تســتخدم الشــركة أنشــطتها التســويقية
فــي التواصــل مــع العمــاء للمحافظــة علــى عالقــة قويــة معهــم ،حيــث تقــدم لهــم
خدمــات البيــع مــن خــال الفــروع المباشــرة ،وخدمــة التوصيــل المباشــر عــن طريــق
مركــز االتصــال ،ومــن خــال تطبيــق برغرايــززر وباإلضافــة لتطبيقــات التوصيــل.
4العمليــات المرتبطــة بالعنايــة والجــودة :تســتخدم برغرايــززر مكونــات عاليــة الجــودة
لضمــان اإليفــاء بوعودهــا لعمالئهــا (برغــر ذو جــودة بأســعار فــي متنــاول اليــد) ،كمــا
تســتخدم تقنيــات حديثــة إلعــداد منتجاتهــا وبرامــج دقيقــة لضمــان صحــة وســامة
الوجبــات ،وكذلــك بيئــة المطاعــم والمطبــخ المركــزي ،وتتعامــل مــع جهــات خارجيــة
للتدقيــق والبحــث فــي ســامة وصحــة العمليــات بصــورة يوميــة ،باإلضافــة لذلــك
يوجــد برامــج تدريــب مســتمرة مجدولــة خــال العــام ،بحيــث تركــز علــى إعطــاء الفريــق
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المعرفــة التــي يحتاجهــا للقيــام بعملــه علــى أكمــل وجــه ،ســواء كان ذلــك للمنضمين
الجــدد ،أو الحالييــن لتطويــر إمكانياتهــم لتقديــم اســتراتيجيات بيــع فعالــة.
5 .العمليات المرتبطة بتراخيص الشركة.
يوجــد لــدى الشــركة إدارة مختــص لمتابعــة تراخيــص البلديــة (فتــح منشــأة تجاريــة) ،والدفــاع
المدنــي (تصريــح الســامة) لكافــة فــروع الشــركة وقنــوات البيــع ،والمحافظة على ســريانها
بشــكل دائــم .ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن التراخيــص التــي اســتخرجتها الشــركة لمزاولــة
أنشــطتها عبــر فروعهــا ،الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة (" )3-7الشــهادات والتراخيــص
والتصاريــح الحكوميــة" مــن القســم (" )7المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشــرة.
 1-3-3العالقات مع كبار الموردين
بلغــت تكلفــة مشــتريات الشــركة فــي الســنوات المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م،
2019م2020 ،م بمبلــغ ( )٤٨،٨٠٠،٠٠٠ثمانيــة وأربعــون مليــون وثمانمائــة ألــف ريــال
ســعودي و ( )٥٩،٥٠٠،٠٠٠تســعة وخمســون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال ســعودي
و ( )٧٣،٠٩٠،٠٠٠ثالثــة وســبعون مليــون وتســعون ألــف ريــال ســعودي علــى التوالــي،
إيجابيـ ًـا علــى مبيعــات الشــركة.
ممــا عكــس
ّ
وفيما يلي جدول تفصيلي لنسبة مساهمة الموردين الرئيسين:

جدول ( :)3-3نســبة مســاهمة الموردين الرئيســين في إجمالي
تكلفــة المبيعــات عن األعوام الثالثة 2018م2019-م2020-م
الفترة الزمنية

عام 2018م

عام 2019م

عام 2020م

عــدد المورديــن اإلجمالــي لبنــد تكلفــة
ا لمبيعــا ت

38

46

53

عدد الموردين الرئيسيين

5

5

5

%75.30

%62.30

%56.97

نســبة مســاهمة المورديــن الرئيســيين
إلجمالــي تكلفــة المبيعــات
المصدر:الشركة

 2-3-3المنتجات الرئيسية للشركة
تعمــل شــركة مطاعــم بيــت الشــطيرة منــذ تأسيســها علــى تطويــر منتجاتهــا وتمييزهــا عــن
منتجــات الســوق مــن حيــث االلتــزام بتقديــم منتجــات ذات جــودة عاليــة وبأســعار تنافســية.
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وفيما يلي جدول يوضح أهم منتجات الشركة وأسعارها التقريبية:

جدول ( :)4-3أهم منتجات الشركة وأسعارها التقريبية:
المنتج
وصف
المنتج

نوع اللحوم

كالسيك برغر

ميتلتايززر برغر

برغر كبير

برغر صغير

لحم بقري  /دجاج
مشوي  /دجاج
مقلي

من  20ريال
نطاق السعر
سعودي إلى 23
التقريبي
ريال سعودي

برغرايززر بوكس

غاذرايززر

صندوق
صندوق برغر
للمناسبات،
جاهز للمناسبات،
والجمعات العائلية،
والجمعات العائلية
واألصدقاء مجهز
و األصدقاء
للشواء

لحم  /دجاج

لحم بقري  /دجاج
مشوي  /دجاج
مقلي

صندوق برغر /
صندوق ستيك

من  20ريال
سعودي إلى 23
ريال سعودي

من  79ريال
سعودي إلى 123
ريال سعودي *

من  97ريال
سعودي إلى 921
ريال سعودي *

* حسب قناة البيع و حسب عدد الحبات داخل الصندوق.
المصدر:الشركة

 3-3-3منتجات أو نشاطات جديدة مهمة
تعمــل الشــركة علــى تجهيــز المطبــخ المركــزي إلضافــة الخبــز كأحــد المنتجــات المعـ ّـدة فــي
ً
المطبــخ المركــزي ،حيــث قامــت الشــركة مؤخـ ً
ـتعدادا
ـرا بشــراء جميــع المعــدات الالزمــة اسـ
لعمليــة اإلنتــاج ،كمــا تقــوم الشــركة بمحاولــة اســتقطاب أيــدي عاملــة ماهــرة للبــدء فــي
عمليــة التشــغيل.
4-3

نموذج عمل الشركة

•تعزيز مركزهـا الريادي في تشغيل تقديم وجبات سريعة
تهــدف الشــركة إلــى تعزيــز مركزهــا الريــادي فــي الســوق فــي مجــال خدمــات تشــغيل
ً
وتحديــدا وجبــات البرغــر ،ولضمــان نمــوذج عمــل ســتقوم
تقديــم الوجبــات الســريعة،
الشــركة بالســعي إلــى تمديــد عقودهــا الحاليــة ،وإضافــة عقــود جديــدة للحفــاظ علــى
أعمالهــا ،كمــا تهــدف الشــركة لتوســيع قاعــدة عمالئهــا مــن خــال تقديــم منتجــات
ذات جــودة عاليــة وبأســعار تنافســية ،وتهــدف الشــركة للجمــع بيــن ريادتهــا فــي كفــاءة
إنفاقهــا وأســعارها المنافســة ومنتجاتهــا ،ومــا تتميــز بــه مــن معرفــة تخصصيــة فــي
مجــال الوجبــات الســريعة باإلضافــة للكــوادر المدربــة تدريبـ ًـا عاليـ ًـا ،وذلــك مــن أجــل تقديــم
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منتجــات ذات جــودة عاليــة ومنافســة بفعاليــة مقابــل مــزودي خدمــات الوجبــات الســريعة
ً
ً
مســتمرا علــى تحســين أدائهــا فــي ســبيل
اهتمامــا
اآلخريــن ،حيــث تولــي الشــركة
االحتفــاظ بمركزهــا الريــادي مــن خــال دراســة ترشــيد التكاليــف ،والحفــاظ علــى قدرتهــا
ـدءا مــن اختيــار مواقــع الفــروع وتجهيزهــا ،مـ ً
التنافســية ،بـ ً
ـرورا باختيــار المورديــن والمــواد
األوليــة و تجهيزهــا ،إضافــة إلــى تدريــب العمالــة وتحديــد المواصفــات والمقاييــس
لتجهيــز الوجبــات المحــددة فــي قائمــة طعــام مبســطة ،وتســاعد بســاطة قائمــة الطعــام
ـبي ًا لتجهيــز الفــرع الواحــد ،فــي الســيطرة علــى التكاليــف ممــا
واالســتثمار المحــدود نسـ ّ
يتيــح تقديــم أســعار منافســة تغــري العمــاء ،والتــي تســاهم إلــى نمــو األعمــال فــي
تحقيــق اقتصاديــات وتعــزز مــن قــدرات الشــركة التشــغيلية.
•التوسع في خدمات المطاعم وضمان الجودة المقدمة
وتقــوم الشــركة باالســتناد علــى عالقاتهــا مــع عمالئهــا وســمعتها معهــم فيمــا يتعلــق
ً
أيضــا علــى اإلشــادة بهــا مــن خــال عمالئهــا
بجــودة الخدمــات المقدمــة ،وباالســتناد
كأحــد الخيــارات المفضلــة كمقــدم للوجبــات الســريعة والنظــر فــي مرئياتهــم بشــكل
دوري ،باإلضافــة إلــى وجــود قســم خــاص بالجــودة لــدى الشــركة ،والــذي يهــدف إلــى
تعزيــز وحفــاظ علــى قاعــدة عمالئهــا مــن خــال الحــرص علــى جــودة المــواد األوليــة
المســتخدمة ،والتــي تعكــس بشــكل مباشــر علــى جــودة المنتــج النهائــي ممــا يميزهــا
عــن المنافســين ،وتهتــم الشــركة بوضــع معاييــر صارمــة للمحافظــة على جــودة المنتجات
والخدمــات المقدمــة للعمــاء ،والتــي يتــم تقديمهــا بنفــس معيــار الجــودة مــن خــال
جميــع فروعهــا باختــاف مناطقهــا.
•تعزيز الكفاءة التشغيلية مع اعتماد التقنيات والخطط التسويقية
كمــا تحــرص الشــركة علــى تحفيــز الطلــب علــى منتجاتهــا مــن خــال أجنــدة تســويقية
مســتمرة طــوال العــام تركــز فيهــا علــى القنــوات اإلعالنيــة المناســبة للوصــول لقاعــدة
العمــاء المســتهدفين ،وتركــز الشــركة علــى فئــة الشــباب مــن الجنســين لمنتجاتهــا،
وتتواجــد منتجــات الشــركة إضافــة إلــى فروعهــا ،فــي تطبيقــات التوصيــل ومركــز
االتصــال وتطبيــق برغرايــززر ،هــذا وتقــدم الشــركة منتجــات جديــدة بصــورة دوريــة ،حرصـ ًـا
منهــا علــى مواكبــة كل مــا هــو جديــد فــي مجــال الوجبــات الســريعة ذات الجــودة.
كمــا فــي تاريــخ هـــذه النشــرة ال يوجــد شــركات تابعــة للشــركة ســواء داخــل المملكــة أو
خارجهــا ،وال تنتمــي الشــركة ألي مجموعــة.
كمــا أن الشــركة ليــس لديهــا أي نشــاط تجــاري أو أصــول خــارج المملكــة كمــا فــي تاريــخ
هـــذه النشــرة.
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5-3

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها

 1-5-3رؤية الشركة
ً
ً
تســعى الشــركة أن تكــون العبــا رئيسـ ّـيا فــي ســوق الوجبــات الســريعة فــي المنطقــة،
وأن تخلــق عالمــات تجاريــة ذات قيمــة عاليــة.
 2-5-3رسالة الشركة
•تقديــم تجربــة ذات جــودة بأســعار فــي متنــاول اليــد؛ ألن الهــدف األول هـــو تجربــة
العميــل ،فــإن المنتــج يعتبــر ركــن أســاس فــي هـــذه التجربة ،لــذا تحرص الشــركة على
اســتخدام اللحــوم الطازجــة ذات الجــودة ،والتــي يتــم تحضيرهــا للعمــاء بشــغف
فــي وقــت الطلــب ،وتوفــر فــروع الشــركة الجــو المناســب والمالئــم بحيــث يشــعر
العميــل باالنتمــاء والحمــاس لتنــاول وجبتــه لتكــون تجربتــه مكتملــة ،كل هـــذا يتــم من
خــال فهــم عميــق لعمــاء برغرايــززر.
ميــزة للموظفيــن والعامليــن فــي الشــركة :تعتبــر الشــركة أن بيئــة
•خلــق بيئــة عمــل ُم ّ
العمــل التــي يعملــون بهــا تســاعد موظفيهــا والعامليــن لديهــا إلظهــار مواهبهــم.
•المشــاركة الفعالــة فــي المجتمــع :تؤمــن برغرايــززر بــأن المســاهمة فــي المجتمــع
جــزء أساســي مــن رســالتها ،وهــي تحــرص علــى إشــراك فريــق عملهــا فــي كافــة
أنشــطتها االجتماعيــة.
•عوائــد مســتقرة ومجزيــة لمســتثمري الشــركة :إن ثقــة المســتثمرين مســؤولية
تحــرص الشــركة علــى أدائهــا علــى الوجــه الصحيــح ،وإن النمــو مــع تحســين الربحيــة
ســعي ال ينتهــي بالنســبة للشــركة.
 3-5-3استراتيجية الشركة
ترتكز الشركة في استراتيجيتها على تسعة أساسات:
أوال :التركيــز علــى قطــاع ســوقي معيــن يخــدم شــريحة واســعة مــن الزبائــن؛ يســاعد
• ً
ذلــك الشــركة علــى تحقيــق الفهــم العميــق للفئــة واألســواق التــي تســتهدفها ،يتــم
التركيز من خالل تحديد الفئة المستهدفة (العمر ،الدخل ،الجنس) ،وكذلك المناطق
الجغرافيــة التــي تســتهدفها ،إضافــة إلــى أن برغرايــززر تســتهدف أوقــات بيــع معينــة
وقنــوات بيــع معينــة كذلــك ،األمــر الــذي يجعل وصــول العميــل لبرغرايززر ســهل ً
جدا.
•ثانيـ ًـا :تبســيط العمليــات بتبســيط قوائــم الطعــام مع إســناد جميع العمليــات الجانبية
لطــرف ثالث،هـــذا يســاعد برغرايــززر علــى تحقيــق معــدالت النمــو التــي تســتهدفها،
لــذا فــإن فكــرة التركيــز علــى العمليــات األخــرى غيــر واردة علــى المــدى القصيــر.
ـال ،حيــث تســعى برغرايــززر مــن خــال ذلــك
•ثالثـ ًـا :بنــاء عالمــة تجاريــة قويــة بحضــور عـ ٍ
إلــى االســتمرار فــي بنــاء قاعــدة عمــاء ذات والء ،والمحافظــة عليهــم.
ً
رابعا :تقديم منتجات ذات جودة عالية في نطاق سعري مقبول للعمالء المستهدفين.
•
ً
•خامســا :فهــم عميــق للعمــاء واحتياجاتهــم مــن خــال فتــح قنــوات التواصــل مــع
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العمــاء ،إضافــة إلــى بحــوث فهــم المســتهلكين.
ً
سادسا :بناء فريق قوي يستطيع التعامل مع متغيرات السوق ويفهم عوائق العمليات.
•
ً
•ســابعا :تحقيــق الجــزء األكبــر مــن النمــو المســتهدف مــن خــال االســتمرار فــي
جغرافي ًــا ،فبالرغــم مــن التوســع الــذي تــم تحقيقــه الســنوات
التوســع الســريع
ّ
الماضيــة ،إال أن فــرص التوســع فــي المملكــة مــا زالــت كبيــرة ،لــذا تركــز الشــركة على
التوســع فــي أنحــاء المملكــة مــع التركيــز علــى المناطــق التــي ال يــزال تواجــد برغرايززر
ً
ـدودا فيهــا ،وكذلــك تقويــة الحضــور فــي المناطــق التــي تتواجــد فيهــا برغرايــززر
محـ
ً
ً
مؤخــرا ،حيــث
حاليــا ،باإلضافــة إلــى المطبــخ المركــزي الحديــث الــذي تــم تشــغيله

يتــم توريــد المنتجــات األوليــة األساســية مــن خاللــه وبشــكل يضمــن الجــودة العاليــة
المطلوبــة ،مــع االســتمرار فــي االعتمــاد علــى طــرف ثالــث للمــواد األوليــة العامــة.
ً
ثامنــا :التوســع خــارج المملكــة :يعطــي نمــوذج العمــل الــذي تتبعــه الشــركة ونــوع
•
خارجيـ ًـا ،خصوصـ ًـا فــي أســواق
المنتــج الــذي تقدمــه ،الفرصــة لهــا بالســعي للتوســع
ّ
الخليــج والشــرق األوســط ،والتــي لديهــا عــادات اســتهالكية فــي ســوق الوجبــات
الســريعة ،وحجــم ســوق يغــري الشــركة بالتوســع والدخــول فيهــا .تخطــط الشــركة
للدخــول فــي هـــذه األســواق مــن خــال شــراكات اســتراتيجية أو مــن خــال منــح
ً
الحقــا لــكل منطقــة جغرافيــة حســب
االمتيــاز التجــاري ،األمــر الــذي يتــم تحديــده
ظروفهــا االقتصاديــة والســوقية.
ً
وعروضهــا
•
تاســعا :فــي عصــر الرقمنــة تحــرص الشــركة علــى أن تبنــي عملياتهــا ُ
للعميــل باالعتمــاد علــى الحلــول الرقميــة ،لــذا فــإن القنــوات اإللكترونيــة والخدمــة
الذاتيــة فــي الفــروع مــن األساســيات التــي تــم توفيرهــا ،وجــا ٍر العمــل علــى
تحســينها ،وإضافــة حلــول أخــرى جديــدة كذلــك.
 4-5-3قيم الشركة
تطبــق برغرايــززر اســتراتيجية طموحــة للتوســع ،خــال تطبيــق اســتراتيجياتها ،ال تنســى
برغرايــززر أن تشــارك الجميــع فــي االهتمــام بقيمهــا ،لــذا تحــرص علــى:
•تقدير اإلنسان بالعدل :مواهبها وعمالؤها.
•العمل بشغف :باالحترافية وااللتزام.
•تتحدى الوضع الراهن :باإلبداع والمبادرة.
نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
6-3
الميزة التنافسية
تركــز برغرايــززر علــى تقديــم منتجــات ذات جــودة عاليــة بمدخــات طازجــة ،ممــا مكنهــا
مــن خلــق صــورة ذهنيــة متميــزة فــي أذهــان المســتهلكين للبرغــر ذو الجــودة ،كمــا تركــز
برغرايــززر علــى جعــل ســهولة وصــول العمــاء لوجباتهــا أولويــة ،كل ذلــك بأســعار فــي
متنــاول اليــد ،ممــا خلــق ميــزة تنافســية عاليــة مقارنــة بالمنافســين الذيــن يركــزون علــى
الســعر فقــط أو الذيــن يركــزون علــى الجــودة فقــط.
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نقاط القوة
•عالمــة تجاريــة قويــة :عالمــة برغرايــززر (المملوكــة للشــركة) تعتبــر اليــوم رمــز للبرغــر
ذو الجــودة وتســتمر الشــركة فــي االســتثمار فيهــا ،ومتابعــة قــوة تواجدهــا فــي
أذهــان العمــاء بصــورة دوريــة ،األمــر الــذي مكــن برغرايــززر مــن بنــاء قاعــدة عمــاء
عــال .
عريضــة ذات والء
ٍ
•منتــج مميــز :بعــد ســنوات مــن التركيــز والبحــث والتطويــر ،تمكنــت برغرايــززر مــن
فهــم منتجهــا بصــورة عاليــة إضافــة إلــى فهــم عميــق لعمالئهــا ،وتســتطيع تطويــر
منتجاتهــا بصــورة أســرع وأفضــل مــن اآلخريــن ،وتتابــع إدارة التطويــر والتحســين هـــذا
األمــر بصــورة دوريــة مــع باقــي اإلدارات األخــرى.
•عمليــات مركــزة :تبقــى بســاطة العمليــات وتركيزهــا العامــل األهــم والمميــز ،فهــو
يضمــن فعاليــة أعلــى فــي الخدمــة والتكلفــة ،كمــا يضمــن ســيطرة كبيــرة علــى جودة
المخرجــات مــن جميــع العمليــات فــي الفــروع ومراكــز اإلنتــاج.
•فريــق العمــل :اســتطاعت الشــركة بنــاء فريــق عمــل وتطويــره وجعلــه يتمتــع بــروح
فريــق عاليــة إضافــة إلــى االحترافيــة فــي العمل ،وتســعى الشــركة دائمـ ًـا للمحافظة
عليهــم مــن خــال التدريــب والتحفيــز المســتمر ،أثبــت هـــذا الفريــق كفاءتــه مــن خــال
تعاملــه مــع أزمــة كورونــا األخيــرة بصــورة احترافيــة ،وســريعة جـ ّـد ًا.
•أســعار فــي متنــاول اليــد :تلتــزم الشــركة بنطــاق ســعري مغــري للمســتهلك إذا مــا
قــورن بالجــودة المقدمــة والمنافســين فــي الســوق ،األمــر الــذي يصعــب تحقيقــه
إال بنمــوذج عمــل مميــز اســتطاعت برغرايــززر بنــاءه خــال الســنوات الماضيــة ،ممــا
يجعــل نمــوذج التســعير هــذا نقطــة قــوة للشــركة.
•ســجل حافــل بالنجاحــات :للشــركة ســجل مــن النجاحــات ،والنمــو المربــح بالرغــم
مــن التغيــرات والظــروف المختلفــة التــي مــرت بهــا الشــركة ،ســواء كانــت ظــروف
الســوق والمنافســة ،أو ظــروف اقتصاديــة ،واســتطاعت الشــركة أن تتخطاهــا وأن
تكــون أقــوى.
•مــاك الشــركة و مجلــس اإلدارة  :أدى اتفــاق الشــركاء علــى الرؤيــة ،وااللتــزام الجــاد
طويــل األمــد -بهــا ،إلــى اســتقرار الشــركة واســتمرار الدعــم لفريــق العمــل لتحقيــقالنمــو والنتائــج المســتهدفة ،ويعكــس مجلــس اإلدارة وأعضــاؤه الرغبــة الجــادة فــي
االســتمرار بهــذا االلتــزام.
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 1-6-3البرنامج التدريبي والتطويري لشركة برغرايززر
تعمــل الشــركة فــي عــدة مجــاالت لتطويــر الشــركة ،حيــث تركــز علــى التدريــب المســتمر
فــي قطــاع العمليــات والفــروع واإلدارة وتحــرص علــى بنــاء القــدرات وتنميتهــا والحــرص
علــى الكفــاءات لــدى منســوبي الشــركة ،بمــا فــي ذلــك موظفــي الشــركة وإدارتهــا
التنفيذيــة ورئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة ،كمــا تحــرص علــى المــواد والمناهــج
التعليميــة والتدريبيــة والتطويريــة المســتمر لهــا ،كمــا تحــرص علــى تخصيــص فريــق
مهمــات تطويريــة يركــز علــى التطويــر والتحســين ومواكبــة التغييــرات ،حيــث يجتمــع
فريــق المهمــات التطويريــة بصــورة شــهرية لمراجعــة ومتابعــة األعمــال والمشــاريع فــي
التدريــب ،حيــث تحــرص الشــركة علــى انتقــاء البرامــج التــي تناســب احتيــاج فريــق الشــركة
وتقديمــه لهــم بصــورة دوريــة ،مــع التأكيــد علــى تطويــر البرامــج التدريبيــة لتناســب احتيــاج
المراحــل المختلفــة للشــركة.
 2-6-3سياسة االبحاث و التطوير
تركــز األبحــاث والتطويــر علــى جانبيــن رئيســيين ،هـــما الجانــب الرئيســي األول :فهــم
العميــل بأفضــل وأعمــق صــورة ممكنــة ،بحيــث يتــم التركيــز علــى الجوانــب المحفــزة
لالســتهالك ،باإلضافــة إلــى فهــم ســلوك العميــل فــي اتخــاذ قــرار شــراء المنتــج،
ويقــوم بذلــك فريــق داخــل الشــركة ،باإلضافــة إلــى االســتعانة أحيانـ ًـا بطــرف خارجــي.
الجانــب الرئيســي الثانــي :التطويــر فــي عمليــات اإلنتــاج ،ويركــز ذلــك علــى رفــع جــودة
المنتــج وخفــض التكاليــف ،باإلضافــة إلــى خدمــة العميــل بصــورة أســرع ،ويتــم عمــل
ً
أحيانــا.
ذلــك مــن خــال فريــق داخــل الشــركة مــع االســتعانة بطــرف خارجــي
 3-6-3انقطاعات في األعمال
ال يوجــد انقطاعــات فــي أعمــال الشــركة يمكــن أن تؤثــر أو يكــون قــد أثــر تاثيـ ً
ـرا ملحوظـ ًـا
فــي الوضــع المالــي خــال ( )12االثنــي عشــر شـ ً
ـهرا األخيــرة.
 4-6-3األشخاص العاملين لدى الشركة
أعداد العاملين بالشركة (توزيع حسب فئات النشاط الرئيسة ونسبة السعودة).
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جــدول ( :)5-3أعــداد العامليــن خــال األعــوام كمــا فــي 31
ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2019م و  31ديســمبر 2020م.
كما
بتاريخ 31
ديسمبر
2018م

كما
بتاريخ 31
ديسمبر
2019م

كما
بتاريخ 31
ديسمبر
2020م

كما بتاريخ
 28مارس
 2021م

العدد

العدد

العدد

العدد

السعوديون -
اإلدارة التنفيذية

15

18

18

السعوديون -
اإلدارة األقليمية

0

0

26

25

السعوديون -
إدارة العمليات

136

158

207

177

22

إجمالي
السعوديين

151

176

251

223

25

75

غير السعوديين -
اإلدارة التنفيذية

32

33

19

21

1

14-

13-

غير السعوديين -
اإلدارة اإلقليمية

23

41

43

44

18

2

20

غير السعوديين -
اإلدارة العمليات

495

506

505

604

11

1-

10

إجمالي غير
السعوديين

550

580

567

669

30

13-

17

إجمالي اإلدارة
التنفيذية

47

51

37

42

4

14-

10-

إجمالي اإلدارة
اإلقليمية

23

41

69

69

18

28

46

إجمالي اإلدارة
العمليات

631

664

712

781

33

48

81

إجمالي العاملين
بالكامل*

701

756

818

892

55

62

117

نسبة
السعوديين **

%21.50

%23.30

%30.68

%25.00

%1.80

%7.38

البيان

التغير
2018م –
2019م

التغير
2019م –
2020م

إجمالي
التغير
2018م -
2020م

العدد

العدد

العدد

21

3

0

3

0

26

26

49

71
100

%9.18

المصدر :الشركة

*منهــم ( )284مائتــان وأربعــة وثمانــون عامــل ُمعاريــن مــن أطــراف خارجييــن وهــم (الشــركة الســعودية لحلول
القــوى البشــرية – سماســكو –بعــدد ( )267مائتــان وســبعة وســتون منهــم ( )176مائــة وســتة وســبعون
مســجلين فــي برنامــج أجيــر ( )91واحــد وتســعون جــا ٍر العمــل علــى تســجيلهم ،حيــث إنهــم حديثــو الدخــول
للمملكــة وشــركة رســيل الســعودية للتشــغيل والصيانــة بعــدد ( )17ســبعة عشــر لــم يتــم تســجيلهم فــي
برنامــج أجيــر ألنهــم محتســبون علــى شــركة رســيل للتشــغيل والصيانــة كمــا فــي نهايــة  28مــارس 2021م.
** ال تتطابــق نســبة الســعوديين حســب الجــدول أعــاه مــع نســبة الســعودة بســبب وجــود عــدد مــن العمالــة
المستأجرة التي لم يتم االنتهاء من إجراءات تسجيلها في برنامج أجير ،وبالتالي لم يتم احتسابها في نسبة
السعودة كذلك اختالف طريقة احتساب الموظفين الطالب وذوي االحتياجات الخاصة في نسبة السعودة.
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إقرار عدم وجود نية لتغيير طبيعة النشاط
7-3
يقــر أعضــاء مجلــس إدارة شــركة مطاعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة بعــدم وجــود
أي نيــة إلجــراء أي تغييــر جوهــري لطبيعــة نشــاط الشــركة.

 - 4الهيكل التنظيمي للشركة
هـيكل الملكية في الشركة قبل وبعد الطرح
1-4
فيما يلي جدول يبين ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:

جــدول (:)1-4هـــيكل الملكيــة فــي الشــركة قبــل الطــرح
وبعــده (المســاهمون البائعــون)
ملكية المساهمين الحاليين

القيمة

نسبة الملكية المباشرة
بعد الطرح

قبل الطرح

األسمية

عدد
األسهم

النسبة

عدد
األسهم

النسبة

السيد :محمد بن علي بن محمد الرويغ

 10رياالت

1,075,000

%43

1,075,000

%43

السيد :إبراهيم بن عبد العزيز بن ناصر
المزيني

 10رياالت

725,000

%29

-

-

السيد :علي بن محمد بن علي الرويغ

 10رياالت

450,000

%18

450,000

%18

السيد :سامي بن محمد بن ناصر العبيد  10رياالت

250,000

%10

250,000

%10

-

-

725,000

%29

الجمهور
ملكية المساهمين الحاليين

 10رياالت
القيمة

نسبة الملكية غير المباشرة
بعد الطرح

قبل الطرح

األسمية

عدد
األسهم

النسبة

عدد
األسهم

النسبة

السيد :محمد بن علي بن محمد الرويغ

 10رياالت

-

-

-

-

السيد :إبراهيم بن عبد العزيز بن ناصر
المزيني

 10رياالت

-

-

-

-

السيد :علي بن محمد بن علي الرويغ

 10رياالت

-

-

-

-

السيد :سامي بن محمد بن ناصر العبيد  10رياالت

-

-

-

-

 10رياالت

-

-

-

-

الجمهور
المصدر :الشركة

ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول التغييــرات التاريخيــة التــي طــرأت علــى ملكيــة الشــركة منــذ
تأسيســها وحتــى تاريــخ هـــذه النشــرة .لمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة
الفرعية (" )6-1-7هيكل الملكية"من القسم (" )7المعلومات القانونية" من هذه النشرة.
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الهيكل التنظيمي اإلداري للشركة
2-4
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الحالي للشركة:

قسم الجودة

العقارات والمرافق

قسم التسويق

قسم التطوير

المدير العام
التنفيذي

نظم المعلومات

الموارد البشرية

قسم التشغيل
قسم المالية
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مجلس إدارة الشركة
3-4
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن ( )4أربعــة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة
العامــة العاديــة للمســاهمين لمــدة ال تزيــد عــن ( )3ثــاث ســنوات ،واســتثناء مــن
ذلــك تــم تعييــن أول مجلــس إدارة للشــركة مــن قبــل الجمعيــة التأسيســية (التحويليــة)
لمــدة ( )5خمــس ســنوات ،وتتمثــل سياســة الشــركة فــي تبنــي معاييــر متقدمــة فــي
حوكمــة الشــركة لتحقيــق مصالــح المســاهمين ،وحيــث إن الئحــة حوكمــة الشــركات تعتبــر
استرشــادية وليســت الزاميــة ،فــإن الشــركة لــم تعتمــد الئحــة حوكمــة داخليــة حتــى تاريــخ
نشــرة اإلصــدار هــذه .بخــاف مــا ورد فــي الفقــرة الفرعيــة ( " )33-1-2المخاطــر المتعلقــة
بالتعامــات والعقــود المبرمــة مــع األطــراف ذات العالقــة" والفقــرة الفرعيــة ()23-1-2
"المخاطــر المتعلقــة بحداثــة تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات" مــن القســم (" )2عوامــل
المخاطــرة" مــن هــذه النشــرة ،فــإن الشــركة ملتزمــة بأحــكام نظــام الشــركات ونظــام
الشــركة األساســي وتعتــزم العمــل بالئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق
الماليــة وااللتــزام بهــا.
 1-3-4تشكيلة المجلس كما في تاريخ هـذه النشرة:
عينــت الجمعيــة التأسيســية (التحويليــة) المنعقــدة بتاريــخ 1440/11/04هـــ (الموافــق
2019/07/07م) أعضــاء أول مجلــس إدارة لمــدة ( )5ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ صــدور القــرار
الــوزاري رقــم ( )269وتاريــخ 1440/11/11هـــ (الموافــق 2019/07/14م) ،وتنتهــي فــي
1446/01/08هـــ (الموافــق 2024/07/14م) ،وتــم تعييــن الســادة التاليــة أســماؤهم ،وهــم:

جدول ( :)2-4أعضاء مجلس اإلدارة
الجنسية

العمر

االسم

المنصب

الصفة

السيد :محمد بن
علي الرويغ

رئيس
مجلس
إدارة
الشركة*

غير
تنفيذي
سعودي
– غير
مستقل

44

السيد :سامي بن
محمد بن ناصر
العبيد

نائب رئيس
مجلس
إدارة
الشركة**

غير
تنفيذي
سعودي
– غير
مستقل

42

السيد :محمد بن
حسن الشهيل

عضو
مجلس
إدارة
الشركة

غير
تنفيذي
سعودي
غير
مستقل

40

نسبة
الملكية
المباشرة
قبل
الطرح

%43

%10

-

بعد
الطرح

%43

%10

-

نسبة
الملكية غير
المباشرة
قبل
الطرح

-

-

-

بعد
الطرح

-

-

-

تاريخ العضوية

2019/07/13م

2019/07/13م

2019/07/13م
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السيد :جيمس
كريستوفر
هارتنشتاين

السيد :محمد بن
عبد الرحمن القعود

عضو
مجلس
إدارة
الشركة***
أمين سر
مجلس
إدارة
الشركة
والمدير
التنفيذي

غير
تنفيذي
مستقل

أمريكي

تنفيذي
– غير
مستقل سعودي
****
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-

-

-

-

-

-

-

-

2020/10/07م

2019/07/17م

* تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/07/17م.
** تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/10/31م.
*** تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/09/21م وتم االعتماد من قبل الجمعية العامة
العادية بتاريخ 2020/10/07م.
**** يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/07/17م  .وتم
تعيينه أمين سر المجلس بنفس القرار.
المصدر :الشركة

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة فــي نظــام الشــركات ،وبحســب نظام
الشــركة األساســي ،يكــون لمجلــس اإلدارة أوســع الســلطات فــي إدارة الشــركة بمــا
يحقــق أغراضهــا داخــل المملكــة وخارجهــا ،ولمجلــس اإلدارة على ســبيل المثــال ال الحصر:
1 .وضع الئحة داخلية ألعماله.
2 .تمثيـل الشـركة فـي عالقاتهـا مـع الغير ،بمـا فيها الجهات الحكوميـة والغرف التجارية
والصناعيـة ،وجميـع الشـركات والمؤسسـات والبنـوك التجاريـة وبيـوت المـال وكافة
صناديق ومؤسسـات التمويل الحكومية بمختلف مسـمياتها واختصاصاتها ،وإبرام
جميـع أنـواع العقـود والوثائـق والمسـتندات ،بما في ذلك دون حصر عقود تأسـيس
الشـركات التـي تشـترك فيهـا الشـركة مـع كافـة تعديالتهـا ومالحقهـا وقـرارات
التصفيـة والتوقيـع علـى العقـود والصكـوك واإلقـرارات أمام كاتب العـدل والجهات
نيابـة عـن الشـركة ،وكذلـك اتفاقيـات
ً
الرسـمية األخـرى ،والدخـول فـي المناقصـات
القـروض والضمانـات والكفـاالت والرهـون وعقـود اإليجـار وصكـوك بيـع وشـراء
وإفـراغ األراضـي والمبانـي وجميـع العقـود واالتفاقيـات األخـرى ،وإسـناد بعـض أو
جميـع هـذه الصالحيـات بموجـب وكالـة شـرعية أو أي تفويض خطي آخر ألي شـخص
أو أشـخاص.
3 .فتـح وتشـغيل وإقفـال الحسـابات البنكيـة ،واسـتالم الشـيكات وإصـدار الشـيكات،
والتوقيع على إيصاالت االستالم والمخالصة وإبراء الذمة واإلقرارات والكمبياالت
وسـندات األمـر والشـيكات وكافـة األوراق التجارية ،ويجوز لمجلـس اإلدارة على وجه
التحديـد عقـد القـروض مـع صناديـق ومؤسسـات التمويـل الحكومـي والقـروض
التجاريـة مـع البنـوك التجاريـة والبنـوك والمؤسسـات الماليـة مـع مراعـاة الشـروط
التاليـة لعقـد القـروض التـي تتجـاوز آجالهـا ( )3ثلاث سـنوات:
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	-أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القروض وكيفية سداده.
	-أن يراعــي فــي شــروط القــرض والضمانــات المقدمــة لــه عــدم اإلضرار بالشــركة
ومســاهميها والضمانــات العامــة للدائنين.
4 .بيــع وشــراء ورهــن عقــارات الشــركة وأصولهــا ،علــى أن يتضمــن محضــر مجلــس
اإلدارة وحيثيــات قــراره للتصــرف فــي عقــارات الشــركة مراعــاة الشــروط التاليــة:
	-أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.
ً
مقاربا لثمن المثل.
	-أن يكون البيع
ً
حاضرا إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية.
	-أن يكون البيع
	-أال يترتــب علــى ذلــك التصــرف توقــف بعــض أنشــطة الشــركة أو تحميلهــا
بالتزامــات أخــرى.
5 .إبــراء مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم ومديونياتهــم ،علــى أن يتضمــن محضــر
مجلــس اإلدارة وحيثيــات قــراره مراعــاة الشــروط التاليــة:
	-أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
	-أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
	-اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.
6 .تقديــم الدعــم المالــي ألي مــن الشــركات التــي تشــارك فيهــا الشــركة ،وكذلــك
الشــركات التابعــة أو الشــقيقة وضمــان التســهيالت االئتمانيــة المتوافقــة مــع
أحــكام الشــريعة اإلســامية التــي تحصــل عليهــا أي مــن الشــركات التــي تشــارك
فيهــا الشــركة ،وكذلــك الشــركات التابعــة أو الشــقيقة.
بناء على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة.
7 .تعيين سكرتير لمجلس اإلدارة ً
8 .الموافقــة علــى اللوائــح الداخليــة والماليــة واإلداريــة والفنيــة للشــركة والسياســات
واللوائــح الخاصــة بالعامليــن فيهــا.
9 .تعييــن المســؤولين عــن إدارة الشــركة مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة حســب مــا يــراه
المجلــس وتحديــد واجباتهــم ومكافآتهــم.
	10.تفويــض المســؤولين عــن إدارة الشــركة بصالحيــة التوقيــع باســم الشــركة فــي
حــدود القواعــد التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة.
	11.الموافقـــة علـــى إقامـــة شـــركات تابعـــة وفـــروع ومكاتـــب وتوكيـــات للشـــركة
واالشــتراكات والمســاهمة فــي أي مــن الشــركات والتوقيــع علــى عقــود تأسيســها
وتعديالتهـــا ومالحقهـــا.
	12.إقـــرار خطـــة عمـــل الشـــركة والموافقـــة علـــى خططهـــا التشـــغيلية وميزانيتهـــا
الرأســـمالية الســـنوية.
ـوا واحـ ً
	13.ويكــون للمجلــس أيضـ ًـا فــي حــدود اختصاصــه أن يفــوض عضـ ً
ـدا أو أكثــر مــن
أعضائــه أو مــن الغيــر فــي مباشــرة عمــل أو أعمــال معينــة وإلغــاء هـــذا التفويــض
جزئيـ ًـا.
كليـ ًـا أو
ّ
ّ
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الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:
يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه رئيسـ ًـا ونائبـ ًـا للرئيــس ،ويجــوز لــه أن يعيــن عضــواً
ً
منتدبــا ،وال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة ،وأي منصــب تنفيــذي
بالشــركة ،ويكــون للرئيــس صالحيــة دعــوة المجلــس لالجتمــاع ورئاســة اجتماعــات
المجلــس.
ويختــص رئيــس المجلــس بتمثيــل الشــركة فــي عالقاتهــا مــع الغيــر ،وأمــام القضــاء
وكافــة الجهــات الحكوميــة وكاتــب العــدل وكافــة المحاكــم الشــرعية وديــوان المظالــم
ومكاتــب العمــل والعمــال والهيئــات العليــا واالبتدائيــة لتســوية الخالفــات العماليــة
ولجــان األوراق التجاريــة ولجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة ،وكافــة اللجــان
القضائيــة األخــرى ،ولجــان فــض المنازعــات باختــاف أنواعهــا وهيئــات التحكيــم ،ولــه حــق
اإلقــرار والمطالبــة والمدافعــة والمرافعــة والمخاصمــة والتنــازل والصلح وقبــول األحكام
ونفيهــا وطلــب تنفيــذ األحــكام ومعارضتهــا ،وإقامــة وســماع الدعــاوي التــي تقــام مــن
الشــركة أو ضدهــا والمدافعــة والمرافعــة واإلثبــات والنفــي وحضــور الجلســات والجــرح
والتعديــل ،وإعطــاء الجــواب وقبــول االحــكام وطلــب اليميــن وقبــول األيمــان وردهــا
والصلــح والتنــازل واإلقــرار واإلنــكار والمرافعــة والمدافعــة والمخاصمة والصلــح واإلقرار
والتحكيــم وقبــول األحــكام ،واالعتــراض عليهــا نيابــة عــن الشــركة كمــا لــه حــق التعامــل
مــع النظــام اإللكترونــي (إيجــار) الخــاص بــوزارة اإلســكان ،وتوقيــع وتوثيــق العقــود عــن
طريقــه وإصــدار الــوكاالت الشــرعية وتعييــن الــوكالء والمحاميــن وعزلهــم وتوكيــل الغيــر.
يختــص رئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب (فــي
حالــة تعيينــه) ،مجتمعيــن أو منفرديــن ،بتمثيــل الشــركة فــي عالقاتهــا مــع الغيــر ،وأمــام
الجهــات الحكوميــة وكاتــب العــدل والحقــوق المدنيــة وأقســام الشــرطة والغــرف التجاريــة
والصناعيــة والهيئــات الخاصــة والشــركات والمؤسســات علــى اختــاف أنواعهــا ،وإصــدار
الــوكاالت الشــرعية وتعييــن الــوكالء والمحاميــن وعزلهــم ،والتوقيــع علــى كافــة أنــواع
العقــود والوثائــق والمســتندات بمــا فــي ذلــك دون حصــر عقــود تأســيس الشــركات
التــي تشــترك فيهــا الشــركة مــع كافــة تعديالتهــا ومالحقهــا والتوقيــع علــى االتفاقيــات
والصكــوك واإلفراغــات أمــام كاتــب العــدل والجهــات الرســمية واتفاقيــات القــروض
مــع صناديــق ومؤسســات التمويــل الحكوميــة والبنــوك والمصــارف والبيــوت الماليــة
والضمانــات والكفــاالت والرهــون وفكهــا ،وتحصيــل حقــوق الشــركة وتســديد التزاماتهــا
كمــا لهــم حــق التعامــل مــع النظــام اإللكترونــي (إيجــار) الخــاص بــوزارة اإلســكان وتوقيــع
وتوثيــق العقــود عــن طريقــه.
والبيــع والشــراء واإلفــراغ وقبولــه واالســتالم والتســليم واالســتئجار والتأجيــر والقبــض
والدفــع والدخــول فــي المناقصــات ،وفتــح الحســابات واالعتمــادات والســحب واإليــداع
لــدى البنــوك وإصــدار الســندات والشــيكات وكافــة األوراق التجاريــة.
وتعييــن الموظفيــن والتعاقــد معهــم وتحديــد مرتباتهــم ،وإنهــاء خدماتهــم وطلــب
التأشــيرات واســتقدام الموظفيــن والعمــال مــن الخــارج ،واســتخراج اإلقامــات ورخــص
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العمــل ونقــل الكفــاالت والتنــازل عنهــا ،وتفويــض وتوكيــل الغيــر في حــدود اختصاصهما
بصالحيــات أو باتخــاذ إجــراء أو تصــرف معيــن أو بالقيــام بعمــل أو أعمــال معينــة ولهمــا
كليـ ًـا.
إلغــاء ذلــك التفويــض أو التوكيــل
جزئيـ ًـا أو ّ
ّ
ويتمتع العضو المنتدب (في حالة تعيينه) باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي
يحددهــا مجلــس اإلدارة ،وعليــه تنفيــذ تلــك التعليمــات التــي يوجههــا لــه مجلــس اإلدارة.
يحــدد مجلــس اإلدارة بقــرار يصــدر عنــه المكافــآت الخاصــة التــي يحصــل عليهــا رئيــس
المجلــس والعضــو المنتــدب ،باإلضافــة للمكافــآت المقــررة ألعضــاء مجلــس اإلدارة.
ويعيــن مجلــس اإلدارة أميــن ســر ،يختــاره مــن بيــن أعضائــه أو مــن غيرهــم ،ويختــص
بتســجيل محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة وتدويــن القــرارات الصــادرة عــن هــذه
االجتماعــات ،وحفظهــا إلــى جانــب ممارســة االختصاصــات األخــرى التــي يوكلهــا إليــه
مجلــس اإلدارة ،ويحــدد المجلــس مكافآتــه.
وال تزيــد مــدة رئيــس المجلــس ونائبــه والعضــو المنتــدب وأميــن الســر عضــو مجلــس
اإلدارة علــى مــدة عضويــة كل منهــم فــي المجلــس ،ويجــوز إعــادة انتخابهــم وللمجلــس
فــي أي وقــت أن يعزلهــم ،أو ّأيـ ًـا منهــم دون إخــال بحــق مــن عــزل فــي التعويــض إذا
وقــع العــزل لســبب غيــر مشــروع أو فــي وقــت غيــر مناســب.
انتهاء عضوية المجلس:
تنتهــي عضويــة المجلــس بانتهــاء مدتــه أو بانتهــاء صالحيــة العضــو لهــا وفقـ ًـا ألي نظــام،
أو تعليمــات ســارية فــي المملكــة أو إذا ثبــت لــدى مجلــس اإلدارة بأنــه أخــل بمســؤولياته
بطريقــة تضــر بمصالــح الشــركة ،ومــع ذلــك يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة فــي كل وقــت
عــزل جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أو بعضهــم وذلــك دون إخــال بحــق العضــو المعــزول
تجــاه الشــركة بالمطالبــة بالتعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غيــر مقبــول أو فــي وقــت غيــر
مناســب ،ولعضــو مجلــس اإلدارة أن يعتــزل بشــرط أن يكــون ذلــك فــي وقــت مناســب،
ـؤوال قبــل الشــركة علــى مــا يترتــب عــن االعتــزال مــن أضــرار.
وإال كان مسـ ً
المركز الشاغر بمجلس اإلدارة:
ً
ً
مؤقتــا فــي
عضــوا
إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة كان للمجلــس أن يعيــن
المركــز الشــاغر ،ويجــب أن تبلــغ بذلــك الــوزارة وجهــة االختصــاص خــال ( )5خمســة أيــام
عمــل مــن تاريــخ التعييــن ،وأن يعــرض التعييــن علــى الجمعيــة العامــة العاديــة فــي أول
اجتمــاع لهــا ،ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه ،وإذا لــم تتوافــر الشــروط الالزمــة
النعقــاد مجلــس اإلدارة بســبب نقــص عــدد أعضائــه عــن الحــد األدنــى المنصــوص عليــه
فــي نظــام الشــركات أو هــذا النظــام وجــب علــى بقيــة األعضــاء دعــوة الجمعيــة العامــة
العاديــة لالنعقــاد خــال ( )60ســتون يومـ ًـا النتخــاب العــدد الــازم مــن األعضــاء.
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اجتماعات مجلس اإلدارة:
يجتمــع مجلــس اإلدارة مرتيــن فــي الســنة علــى األقــل بدعــوة مــن رئيســه ،وتكــون
الدعــوة خطيــة ويجــوز أن تســلم باليــد أو ترســل بالبريــد أو الفاكــس أو بخطــاب مســجل
وذلــك قبــل أســبوعين علــى األقــل مــن التاريــخ المحــدد لالجتمــاع ،مــا لــم يتفــق أعضــاء
المجلــس علــى خــاف ذلــك .ويجــب علــى رئيــس المجلــس أن يدعــو المجلــس لالجتمــاع
متــى طلــب إليــه ذلــك إثنــان مــن األعضــاء.
محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة:
تثبــت مــداوالت مجلــس اإلدارة وقراراتــه فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس المجلــس وأعضــاء
ّ
مجلــس اإلدارة الحاضــرون وأميــن الســر .وتــدون هـــذه المحاضــر في ســجل خــاص يوقعه
رئيــس مجلــس اإلدارة وأميــن الســر.
فيما يلي نبذة عن خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة:

جــدول ( :)3-4مؤهــات وخبــرات أعضــاء مجلــس اإلدارة:
السيد :محمد بن علي الرويغ
العمر
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الجنسية

سعودي

المؤهالت العلمية

بكالوريويس إدارة األعمال والتسويق – جامعة الملكسعود (1998م) الرياض،المملكة العربية السعودية.
ماجستير إدارة األعمال والتسويق – جامعة الملك سعود(2008م) الرياض،المملكة العربية السعودية.

الخبرات العملية

	-شــغل منصــب المديــر التنفيــذي للتصديــر لشــركة الصافــي
دانــون (شــركة ذات مســؤولية محــدودة) ،تعمــل فــي قطــاع
الزراعــة ،ومنتجــات األلبــان ،وتوزيــع المــواد الغذائيــة ،مــن
يوليــو 2007م وحتــى أكتوبــر 2011م.
	-يشــغل منصــب المديــر العام لمؤسســة يســوى لنقــل البريد
(المعروفــة ســابقا بمؤسســة ابتكار التكنولوجيــا) ،تعمل في
نطــاق النقــل مــن يوليــو 2015م حتــى تاريــخ هـــذه النشــرة.

عضوية مجالس اإلدارة
في شركات أخرى

	-يشــغل عضويــة مجلــس إدارة غرفــة الريــاض ،يونيــو 2020م
حتــى تاريــخ هـــذه النشــرة.
	-يشــغل عضويــة مجلــس إدارة جمعيــة قــوت ،ينايــر 2019م
حتــى تاريــخ هـــذه النشــرة.

المصدر :الشركة
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السيد :محمد بن حسن الشهيل
العمر
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الجنسية

سعودي

المؤهالت العلمية

	-بكالوريــوس العلــوم فــي التســويق  -جامعة الملــك فهد للبترول
والمعــادن (2003م) الظهــران ،المملكــة العربيــة الســعودية.
	-ماجســتير تنفيــذي فــي إدارة األعمــال  -كليــة لنــدن لألعمــال
(2019م) لنــدن ،المملكــة المتحــدة.

الخبرات العملية

	-يشــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع الخدمــات
الغذائيــة فــي شــركة المراعــي (شــركة ســعودية مســاهمة
مدرجــة) ،تعمــل في قطــاع الزراعة ،ومنتجــات األلبان ،وتوزيع
المــواد الغذائيــة ،مــن ينايــر 2020م حتــى تاريــخ هـــذه النشــرة.
	-شــغل منصب الرئيس التنفيذي في الشــركة الدولية ألغذية
األطفال (شركة ذات مسؤولية محدودة) ،تعمل في القطاع
الزراعــي والتجــاري ،مــن مارس 2019م حتى ديســمبر 2019م.
	-شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الصافــي دانــون
(شــركة ذات مســؤولية محــدودة) تعمــل فــي قطــاع الزراعــة،
ومنتجــات األلبــان ،وتوزيــع المــواد الغذائيــة ،مــن مــارس
2013م إلــى نوفمبــر 2016م.
	-شــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية
والعالقــات العامــة واإلدارة القانونيــة لشــركة ألبــان الصافــي
(شــركة ذات مســؤولية محــدودة) تعمــل فــي قطــاع الزراعــة،
ومنتجــات األلبــان ،وتوزيــع المــواد الغذائيــة ،مــن مــارس
2013م إلــى نوفمبــر 2016م.

عضويــة مجالــس اإلدارة 	-يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة غــازي لتربيــة وزراعــة
األســماك (شــركة ذات مســؤولية محــدودة) تعمــل فــي
فــي شــركات أخــرى
قطــاع اســتزراع األســماك ،مــن ســبتمبر 2018م حتــى تاريــخ
هـــذه النشــرة
	-يشــغل عضويــة مجلــس إدارة الشــركة الســعودية
البنجالديشــية لالســتثمارات الصناعيــة والزراعيــة (شــركة ذات
مســؤولية محــدودة) تعمــل فــي القطــاع االســتثماري ،مــن
يوليــو 2018م وحتــى تاريــخ هـــذه النشــرة
المصدر :الشركة
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السيد :سامي بن محمد بن ناصر العبيد

العمر

42

الجنسية

سعودي

المؤهالت العلمية

	-بكالوريــس إدارة أعمــال  -جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلســامية ،الريــاض -المملكــة العربيــة الســعودية ،يونيــو
2017م.
	-دبلــوم عالــي فــي اإلدارة المكتبيــة  -كليــة التقنيــة ،الريــاض-
المملكــة العربيــة الســعودية ،ينايــر 2002م.

الخبرات العملية

	-شــغل منصــب مديــر المبيعــات الحكوميــة فــي مجموعــة
الطيــار للســفر (شــركة مســاهمة مدرجــة) تعمــل فــي مجــال
الســفر والســياحة ،مــن فبرايــر 2010م حتــى 2018م.
	-يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة صليــل
لالســتثمارات والتطويــر العقــاري (شــركة شــخص واحــد ذات
مســؤولية محــدودة) ،تعمــل فــي مجــال االســتثمار وتطويــر
العقــارات ،مــن 2018م حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

عضوية مجالس اإلدارة
في شركات أخرى

ال يوجد

المصدر :الشركة

السيد :جيمس كريستوفر هـارتنشاتين
العمر

68

الجنسية

أمريكي

المؤهالت العلمية

بكالوريوس اآلداب في االقتصاد من Denison University(1974م) جرانفيل ،أوهايو ،الواليات المتحدة األمريكية.
ماجستير في إدارة األعمال «بامتياز “من Thunderbird schoolا لدارة العالمية (1975م) فينيكس ،أريزونا،
الواليات المتحدة األمريكية.

الخبرات العملية

يشــغل منصــب المديــر العــام فــي شــركة هرتنشــتاينلالستشــارات العالميــة (شــركة ذات مســؤولية محــدودة) ،تعمــل
فــي مجــال تقديــم استشــارات االمتياز التجــاري واالســتراتيجيات،
مــن ينايــر 2017م حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.
شــغل منصــب نائــب أول للرئيــس فــي شــركة ليتيــل ســيزرز(شــركة مســاهمة مقفلــة) ،تعمــل فــي المجــال الغذائــي ،مــن
مــارس2010م حتــى ديســمبر 2016م.

عضوية مجالس اإلدارة
في شركات أخرى
المصدر :الشركة

شــركة ليتيــل ســيزر – ســابي – مكســيكو ،مطاعــم للبيتــزا (شــركة
مســاهمة مقفلــة) ،تعمــل فــي المجــال الغذائــي ،مــن مايــو
2017م حتــى تاريــخ هـــذه النشــرة.
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السيد :محمد بن عبد الرحمن القعود* (أمين سر مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي)
العمر

47

الجنسية

سعودي

المؤهالت العلمية

ماجستير إدارة أعمال – جامعة بيرمنغهام – المملكةالمتحدة2002( ،م)
بكالوريس العلوم اإلدارية تخصص محاسبة – جامعة الملكسعود1997( ،م)

الخبرات العملية

شغل منصب المدير التنفيذي األول للمالية في شركةالخزف السعودي (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في مجال
إنتاج و إستيراد وبيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه،
من 2014م حتى 2017م.
شغل منصب المدير المالي التنفيذي لقطاع اإللكترونياتفي مجموعة الفيصلية القابضة (شركة مساهمة مقفلة)،
تعمل في قطاع األغذية والمشروبات وتجارة األجهزة
اإللكترونية والطبية ،من 2012م حتى 2014م.
شغل منصب المدير المالي في شركة ألفا (شركة ذاتمسؤولية محدودة) ،وتعمل في مجال تشغيل المطاعم
من 2008م إلى 2012م.
شغل منصب مدير الحسابات في مجموعة الفيصليةالقابضة (شركة مساهمة مقفلة) ،تعمل في قطاع
األغذية والمشروبات وتجارة األجهزة اإللكترونية والطبية،
من 2005م وحتى 2008م.
شغل منصب مدير المحاسبة في الشركة الكيميائيةالسعودية (شركة مساهمة مقفلة) ،تعمل في المجال
الصناعي ،من 2003م وحتى 2005م.
ً
محاســبا للشــركة الكيميائيــة الســعودية (شــركة
عمــلمســاهمة مقفلــة) ،عمــل فــي المجــال الصناعــي ،منــذ
1997م وحتــى 2001م.

عضويــة مجالــس اإلدارة اليوجد
فــي شــركات أخــرى (حاليــة
وســابقة)
المصدر :الشركة

79

 4-4كبار التنفيذيين
يوضح الهيكل التنظيمي أدناه كبار التنفيذيين كما في تاريخ هـذه النشرة.

قسم الجودة
العقارات والمرافق

قسم التسويق

قسم التطوير

المدير العام
التنفيذي

نظم المعلومات

الموارد البشرية

قسم التشغيل
قسم المالية

80

جدول ( :)4-4كبار التنفيذيين
األسم

العمر

المنصب

تاريخ التعيين

السيد :محمد
بن عبد الرحمن
القعود
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الجنسية

الملكية
المباشرة

الملكية
غير
المباشرة

أمين سر
مجلس
إدراة
الشركة
والمدير
التنفيذي*

 1أغسطس
2017م

سعودي

-

-

السيد :دانييل
جونزالو أمزاجا

42

المدير
التنفيذي
للتشغيل

 30إبريل
2019م

أمريكي

-

-

السيد :مالك
سمير حسن

38

الرئيس
التنفيذي
لإلدراة
المالية

 3مارس
2021م

باكستاني

-

-

السيد :محمد
غالب الجابري

36

المراقب
المالي

 1سبتمبر
2015م

أردني

-

-

السيد :سعد
فراج السهلي

35

مدير
الموارد
البشرية

 7مارس
2017م

سعودي

-

-

السيد :نواف
الفاخري

36

مدير
التسويق

 4أكتوبر
2020م

سعودي

-

-

السيد :عماد
محمد عيد

55

مدير
العقارات
والمرافق

 8مايو
2013م

مصري

-

-

السيد :البدر
يحيى األهدل

30

مدير قسم
التطوير

 24ديسمبر
2017م

بريطاني

-

-

السيد :سيد
مسجد جمير

44

مدير نظم
المعلومات

 23إبريل
2017م

هندي

-

-

السيد :روميو
جوداني
سالفاسيون

52

مدير قسم
الجودة

 21نوفمبر
2013م

فلبيني

-

-

* بتاريخ 2019/07/19م كلفه المجلس بمهام وعمل أمين سر مجلس اإلدارة.
المصدر :الشركة
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وفيما يلي نبذة عن السير الذاتية للموظفين القياديين:
السيد :محمد بن عبد الرحمن القعود

(الرجاء االطالع على الجدول (" )1-4خبرات ومؤهالت مجلس اإلدارة" من هذه النشرة)
المصدر :الشركة

السيد :دانييل جونزالو أمزاجا
العمر
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الجنسية

امريكي

المؤهالت العلمية

	-بكالوريس إدارة أعمال – جامعة ليما – بيرو1998 ،م
	-ماجســتير إدارة أعمال (إدارة التشــغيل) – جامعة جاكســونفيل
– فلوريــدا – الواليــات المتحدة2006 ،م

الخبرات العملية

	-شــغل منصــب مديــر استشــارات أعمــال االمتيــاز التجــاري في
شــركة ( Jack in the Boxشــركة ذات مســؤولية محــدودة)،
تعمــل فــي القطــاع الغذائــي ،مــن 2017م وحتــى 2019م.
	-شــغل منصــب مديــر عمليــات االمتيــاز التجــاري والتطويــر
فــي شــركة ( Sonic Corporationشــركة ذات مســؤولية
محــدودة) ،تعمــل فــي القطــاع الغذائــي ،مــن 2015م حتــى
2017م.
	-شــغل منصــب نائــب الرئيــس فــي شــركة Arandas
( ،Franchieseشــركة ذات مســؤولية محــدودة) ،تعمــل فــي
قطــاع تشــغيل المطاعــم ،مــن 2012م وحتــى 2014م.
	-شــغل منصــب مديــر العميــات فــي ( Yum Prandsشــركة
مســاهمة مدرجــة) ،تعمــل فــي قطــاع تشــغيل مطعــم
للبيتــزا ،مــن 2009م وحتــى 2011م.
	-شــغل منصبــي مديــر االمتيــاز اإلقليمــي ومستشــار
أعمــال االمتيــاز فــي ( The Krystal Companyشــركة ذات
مســؤولية محــدودة) ،تعمــل فــي مجــال تشــغيل المطاعــم،
مــن 2006م وحتــى 2009م.
	-شــغل منصــب مديــر العمليــات فــي The Krystal
( Companyشــركة ذات مســؤولية محــدودة) ،تعمــل فــي
مجــال تشــغيل المطاعــم2003 ،م وحتــى 2006م.

المصدر :الشركة

82

السيد :مالك سمير حسن

العمر

38

الجنسية

باكستاني

المؤهالت العلمية

	-شــهادة المديــر المالــي االســتراتيجي – الواليــات المتحــدة
األمريكيــة – أكاديميــة  ،MECA CFOعــام 2020م.
	-شــهادة محاســب قانونــي – عضــو مشــارك –  - ICAPمعهــد
المحاســبين القانونييــن الباكســتانيين ،عــام 2018م.
	-ماجستير تجارة – لجنة التعليم العالي الباكستانية ،عام 2018م.
	-شــهادة محاســب قانونــي – عضــو مشــارك – ACCA
المحاســبين القانونييــن المعتمديــن – بريطانيــا ،عــام 2017م.
	-شــهادة محاســب مالي عام – عضو زميل –  - PIPFAالمعهد
الباكســتاني لمحاســبي المالية العامة ،عام 2012م.
	-بكالوريــوس فيزيــاء و رياضيــات و إحصــاء – جامعــة كراتشــي
– الباكســتان ،عــام 2002م.

الخبرات العملية

	-شــركة الخــزف الســعودي (شــركة مســاهمة ســعودية)،تعمل
فــي مجــال إنتــاج واســتيراد وبيــع المنتجــات الخزفيــة وســخانات
الميــاه ،شــغل منصــب مديــر فــي قســم الماليــة ،الريــاض -
المملكــة العربيــة الســعودية ،نوفمبــر 2017م – فبرايــر 2021م.
	-شــركة الخــزف الســعودي (شــركة مســاهمة ســعودية) ،تعمــل
فــي مجــال إنتــاج واســتيراد وبيــع المنتجــات الخزفيــة وســخانات
الميــاه ،شــغل منصــب مستشــار مالــي ،الريــاض  -المملكــة
العربيــة الســعودية ،أكتوبــر 2015م – نوفمبــر 2017م.
	-الفــوزان والســدحان ( KPMGشــركة ذات مســؤولية محــدودة)،
تعمــل فــي مجــال تدقيــق الحســابات واالستشــارات الماليــة،
مدقــق مالــي أول ،الريــاض  -المملكــة العربيــة الســعودية،
أكتوبــر 2012م – أغســطس 2015م.
	-الفــوزان والســدحان ( KPMGشــركة ذات مســؤولية محــدودة)،
تعمــل فــي مجــال تدقيــق الحســابات واالستشــارات الماليــة،
مدقــق مالــي أول (إعــارة مــن مكتــب  KPMGباكســتان)،
الريــاض  -المملكــة العربيــة الســعودية ،ديســمبر 2011م –
إبريــل 2012م.
	( KPMG Lower Gulf-شــركة ذات مســؤولية محــدودة)،
تعمــل فــي مجــال تدقيــق الحســابات واالستشــارات الماليــة،
مدقــق مالــي أول (إعــارة مــن مكتــب  KPMGباكســتان) ،دبــي
 اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،نوفمبــر 2010م – مــارس 2011م.	( KPMG Taseer Hadi & Co-شــركة خاصــة) ،تعمــل فــي
مجــال تدقيــق الحســابات واالستشــارات الماليــة ،مشــرف
التدقيــق ،كراتشــي باكســتان ســبتمبر 2006م – يونيــو 2012م.

المصدر :الشركة
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السيد :محمد غالب الجابري

العمر

36

الجنسية

أردني

المؤهالت العلمية

	-ماجســتير إدارة ماليــة – جامعــة الشــرق األوســط للدراســات
العليــا  -االردن ،عــام 2009م
	-بكالوريــوس محاســبة – جامعــة العلــوم التطبيقيــة  -عمــان –
األردن ،عــام 2006م.

الخبرات العملية

1 .شــغل منصــب مراقــب مالــي فــي مؤسســة الشــموخ
الطبيــة للتجهيــزات الفنيــة والطبيــة( ،مؤسســة فرديــة)،
تعمــل فــي مجــال اســتيراد وتجــارة األجهــزة والمعــدات
والمســتهلكات الطبيــة ،الســعودية  -الريــاض ،مــن أكتوبــر
2012م وحتــى أغســطس 2015م.
2 .شــغل منصــب محاســب عــام فــي شــركة مجموعــة الفنــار
(شــركة ذات مســؤولية محــدودة) ،تعمــل فــي مجــال
المقــاوالت والحلــول الهندســية وصناعــة وتجــارة المنتجــات
الكهربائيــة ،الســعودية  -الريــاض ،مــن ســبتمبر 2009م
وحتــى فبرايــر 2012م.
3 .عمــل محاسـ ً
ـبا فــي مؤسســة المثلــث للمقــاوالت (مؤسســة
فرديــة) ،تعمــل فــي مجــال مقــاوالت الطــرق والجســور
والبنيــة التحتيــة ،عمــان  -األردن ،مــن ينايــر 2008م وحتــى
ينايــر 2009م.
4 .عمــل محاسـ ً
ـبا فــي شــركة المشــعل للحلويــات (شــركة ذات
مســؤولية محــدودة) ،تعمــل فــي قطــاع صناعــة وتجــارة
الحلويــات والمقاهــي ،عمــان  -األردن ،من أغســطس 2006م
وحتــى أكتوبــر 2007م.
ً
محاســبا فــي شــركة الهضــاب لإلســكان (شــركة ذات
5 .عمــل
مســؤولية محــدودة) ،تعمــل فــي مجــال تجــارة وبيــع وتأجيــر
العقــارات ،عمــان  -األردن ،مــن إبريــل 2005م وحتــى مايــو
2006م.

المصدر  :الشركة
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السيد :سعد بن فراج السهلي

العمر

35

الجنسية

سعودي

المؤهالت العلمية

	-بكالوريــوس علــوم إداريــة – جامعــة نيــو برونــز ويــك – كنــدا،
(2015م).
	-دبلــوم إدارة عمليــات المطاعــم والفنــادق – كليــة برونــز ويــك
– كنــدا2011( ،م2012 -م).

الخبرات العملية

	-شــغل منصــب مديــر عمليــات المــوارد البشــرية فــي
مجموعــة شــركة المنجــم (شــركة مســاهمة مقفلــة) ،تعمــل
فــي مجــال االســتثمار فــي قطــاع التجزئــة والجملــة فــي
الســلع الغذائيــة ،مــن 2015م وحتــى 2017م.

المصدر :الشركة

السيد :نواف الفاخري
العمر
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الجنسية

سعودي

المؤهالت العلمية

	-بكالوريــوس تســويق وإدارة  -جامعــة الملــك فهــد للبتــرول
والمعادن ( 2006م) الظهران ،المملكة العربية الســعودية    .

الخبرات العملية

	-عمــل كمستشــار اســتراتيجي لــوزارة اإلســكان مــن 2019م
وحتــى 2020م .شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة
مفــاد التجاريــة كــون زون (شــركة مســاهمة مقفلــة) ،تعمــل
فــي قطــاع تصنيــع وتســويق المثلجــات ،مــن 2016م إلــى
2019م.
	-شــريك مؤســس لمؤسســة لهمــوم لالستشــارات اإلداريــة
والتســويقية ،تعمــل فــي مجــال تقديــم االستشــارات
اإلداريــة والتســويقية ،مــن عــام 2015م حتــى تاريــخ هـــذه
النشــرة.
	-شــغل منصــب المديــر العــام فــي شــركة الفــروج الذهبــي
(شــركة ذات مســؤولية محــدودة) ،وتعمــل فــي مجــال
إنتــاج الدواجــن واألعــاف ،مــن 2013م حتــى 2015م.
شــغل منصــب مديــر المنتجــات فــي شــركة الصافــي
دنــوان (شــركة ذات مســؤولية محــدودة) ،تعمــل فــي مجــال
الزراعــة ،ومنتجــات األلبــان ،وتوزيــع المــواد الغذائيــة ،مــن
2010م إلــى 2013م.

المصدر :الشركة
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السيد :عماد محمد عيد

العمر

55

الجنسية

مصري

المؤهالت العلمية

	-بكالوريوس تجارة  -جامعة الزقازيق  -مصر ،عام 1988م.

الخبرات العملية

	-شــركة صــان الحجــر الزراعيــة ،شــركة خاصــة ونشــاطها فــي
الزراعــة وتجــارة المحاصيــل الزراعيــة ،مصر  -القاهرة ،محاســب
تكاليــف ،أكتوبــر 1989م  -أكتوبــر 1991م.
	-شــركة الصافــي دانــون المحــدودة و نشــاطها فــي الزراعــة،
ومنتجــات األلبــان ،وتوزيــع المــواد الغذائيــة ،الريــاض -
الســعودية ،محاســب عــام ،نوفمبــر 1991م – ينايــر 2002م.
	-شــركة الصافــي دانــون المحــدودة ونشــاطها فــي الزراعــة،
ومنتجــات األلبــان ،وتوزيــع المــواد الغذائيــة ،الريــاض -
الســعودية ،مديــر حســابات المنطقــة الوســطى ،ينايــر
2002م – أكتوبــر 2004م.
	-شــركة الصافــي دانــون المحــدودة ونشــاطها فــي الزراعــة،
ومنتجــات األلبــان ،وتوزيــع المــواد الغذائيــة ،الريــاض –
الســعودية ،مديــر حســابات المنطقــة الوســطى والشــمالية،
أكتوبــر 2004م – ســبتمبر 2009م.
	-شــركة المهيدب لألغذية ذات مســؤولية محدودة ،ونشــاطها
اســتيراد وتجــارة الحبــوب واألغذيــة ،جــدة  -الســعودية ،مديــر
حســابات المنطقــة الوســطى والشــمالية ،مــارس 2010م –
أكتوبــر 2012م.

المصدر :الشركة

السيد /البدر يحيى األهدل

العمر

30

الجنسية

بريطاني

المؤهالت العلمية

	-ماجستير هـندسة كيميائية – جامعة ليدز ،بريطانيا ،عام 2015م.
	-بكالوريــوس هـــندسة كيميائيــة – جامعــة ليــدز ،بريطانيــا ،عــام
2014م.

الخبرات العملية

المصدر :الشركة

	 ،Tata Steel Limited co.-شــركة ذات مســؤولية محــدودة
ونشــاطها فــي صناعــة وتجــارة الحديــد ،بريطانيــا ،ويلــز،
محلــل كفــاءة الطاقــة( ،أكتوبــر 2015م – يوليــو 2017م).
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السيد :سيد مسجد جمير

العمر
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الجنسية

هندي

المؤهالت العلمية

	-بكالوريوس علوم حاسب آلي  -جامعة بون  -الهند  -عام 1998م.

الخبرات العملية

	-شــركة مجموعــة أبانــا للمشــاريع ،ذات مســؤولية محــدودة،
ونشــاطها فــي تجــارة البرمجيــات والحلــول المبتكــرة ،الريــاض
 الســعودية ،مديــر مشــاريع مايــو 2005م – إبريــل 2017م.	-الشــركة الوطنيــة القابضــة الزراعيــة ،ذات مســؤولية
محــدودة ،ونشــاطها فــي توفيــر األغذيــة الصحيــة وتحقيــق
األمــن الغذائــي ،الريــاض  -الســعودية ،مديــر قســم نظــم
المعلومــات ،مايــو 2002م – إبريــل 2005م.
	 ،CDAC PVT Limited-شــركة ذات مســؤولية محــدودة،
ونشــاطها فــي أنظمــة تقنيــة المعلومــات والشــبكات وحفظ
المعلومــات ،بــون  -الهنــد ،مســؤول شــبكة األنظمــة ،فبراير
2000م – إبريــل 2002م.

المصدر :الشركة

السيد :روميو جوداني سالفاسيون
العمر

52

الجنسية

فلبيني

المؤهالت العلمية

	-بكالوريــوس علــوم إلكترونيــة وهندســة االتصــاالت – معهــد
بــون بوســكو للعلــوم التقنيــة ،مانداليونــغ ،الفلبيــن ،عــام
1990م

الخبرات العملية

	( CORP-ذات مســؤولية محدودة) ،ونشــاطها في الهندســة
المدنيــة البحريــة والمــدن الصناعيــة ،الجونــا  -الفلبيــن،
مشــرف هـــندسة إنتــاج ،ينايــر 1991م – يونيــو 1999م.
	PANASONIC MOBILE COMMUNICATION CORP-
(ذات مســؤولية محــدودة) ،ونشــاطها فــي صناعــة وتجــارة
األجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة ،الجونــا – الفلبين ،مشــرف
ضمــان الجــودة ،يوليــو 1999م – ديســمبر 2004م.
	( RON & DG INTERNET CAFÉ-مؤسســة فرديــة)،
ونشــاطها فــي تقديــم خدمــات وحلــول اإلنترنــت والتثبيــت
والتهيئــة واإلصالحــات والتحديــث للبرمجيــات ،المالــك
والمؤســس ،ينايــر 2005م – نوفمبــر 2013م.

المصدر :الشركة
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لجان مجلس اإلدارة
5-4
لدى الشركة ثالث لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة ،وتتولى مسؤولياتها وتتبع في عملها
إليــه تتمثــل فــي كل من لجنة الترشــيحات والمكافــآت ،واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة.
وفيما يلي ملخص لمهام اللجان ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة.
 1-5-4لجنة الترشيحات والمكافآت
تكوين اللجنة:
تشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء المجلس.
مدة عمل اللجنة:
•تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها ،وتنتهي بانتهاء مدة عمل دورة مجلس اإلدارة.
•يجــوز عــزل أعضــاء اللجنــة أو أي منهــم فــي حالــة مخالفــة أي منهــم لألحــكام الــواردة
فــي دليــل الحوكمــة أو ألي أســباب يراهــا المجلــس.
•يجــوز لعضــو اللجنــة االســتقالة شــريطة أن يكــون ذلــك فــي وقــت الئــق يقبــل بــه
مســؤوال أمــام الشــركة.
مجلــس اإلدارة ،وإال كان
ً
طريقة عمل اللجنة:
•تختــار اللجنــة رئيسـ ًـا مــن بيــن أعضائهــا ،كمــا يجــوز لهــا اختيــار أمينـ ًـا للســر مــن بيــن
األعضــاء أو مــن غيرهــم لتدويــن محاضر االجتماعات ويتولــى األعمال اإلدارية للجنة.
•تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها ،وال يكــون االجتمــاع صحيحـ ًـا إال إذا حضــره نصــف
األعضــاء علــى األقــل.
مهام ومسؤوليات اللجنة:
•التوصيــة بالترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة ،مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص
ســبق إدانتــه بــأي جريمــة مخالفــة للشــرف واألمانــة.
•المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة،
وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــات المطلوبــة للعضويــة ،بمــا فــي ذلــك تحديــد
الوقــت الــازم تخصيصــه مــن العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة.
•مراجعة هـيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراءها.
• تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة ،واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق
مــع مصلحــة الشــركة.
•التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين ،وعدم وجــود أي تعارض
مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة شــركة أخرى.
•وضــع سياســات واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ،والمديــر التنفيــذي
واالســتعانة بمعاييــر ترتبــط بــاألداء فــي تحديــد المكافــآت.
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عضوية اللجنة:
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء الموضحين في الجدول التالي:

جدول ( :)5-4أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
األسم

المنصب

السيد :سامي بن محمد العبيد

رئيس

السيد :محمد بن حسن الشهيل

عضو

السيد :محمد بن علي بن محمد
الرويغ

عضو

المصدر :الشركة

السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
(الرجــاء االطــاع علــى الجــدول (" )2-4خبــرات ومؤهــات أعضــاء مجلــس اإلدارة" مــن
الفقــرة الفرعيــة ( )1-2-4مــن هــذه النشــرة.
 2-5-4اللجنة التنفيذية
تكوين اللجنة:
تشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة.
مدة عمل اللجنة:
•تبــدأ مــدة عمــل اللجنــة مــن تاريــخ تشــكيلها وتنتهــي بانتهــاء مــدة عمــل مجلــس
اإلدارة.
•يجــوز عــزل أعضــاء اللجنــة أو أي منهــم فــي حالــة مخالفــة أي منهــم لألحــكام الــواردة
فــي دليــل الحوكمــة أو ألي أســباب يراهــا المجلــس.
•يجــوز لعضــو اللجنــة االســتقالة شــريطة أن يكــون ذلــك فــي وقــت الئــق يقبــل بــه
مســئوال أمــام الشــركة.
مجلــس اإلدارة وإال كان
ً
طريقة عمل اللجنة:
ً
ً
أمينــا للســر مــن بيــن
رئيســا مــن بيــن أعضائهــا كمــا يجــوز لهــا اختيــار
•تختــار اللجنــة
أعضائهــا أو غيرهــم ليــدون محاضــر اإلجتماعــات ويتولــى األعمــال اإلداريــة للجنــة.
•تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها وال يكــون االجتمــاع صحيحـ ًـا إال إذا حضــره نصــف
األعضــاء علــى األقــل.
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مهام ومسؤوليات اللجنة:
•رســم االســتراتيجيات والسياســات واألهــداف العامــة للشــركة بالتنســيق مــع
مجلــس اإلدارة ودراســة واقتــراح األهــداف اإلقتصاديــة للمشــاريع واالســتثمارات
والسياســات العامــة للشــركة.
•التباحــث مــع اإلدارييــن بالشــركة حــول الموازنــات التقديريــة لتحقيــق أهداف الشــركة.
•مســاعدة الرئيس التنفيذي على تطبيق سياســات وأهداف واســتراتيجيات الشــركة.
•وضع المخططات االستراتيجية العامة للشركة والتصور العملي لتنفيذ المخططات.
•وضــع رؤيــة مســتقبلية لتطويــر وزيــادة أربــاح الشــركة مــن خــال توجهــات األســواق
بهــدف تحقيــق مــردود أفضــل للمســاهمين.
•اعتمــاد السياســات واإلجــراءات فــي جميــع أقســام الشــركة والشــركات التابعــة لهــا
(إن وجــدت) ،واإلشــراف علــى تطبيقهــا.
•تطبيــق الخطــط المقترحــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والعمــل علــى ضمــان نجاحهــا.
•الموافقــة علــى الميزانيــات التقديريــة والموافقــة علــى موازنــات الفــروع الموحــدة
وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع للمجلس ألخذ الموافقات النهائية.
•الموافقة على عقود تأمين ممتلكات الشركة.
•اإلشــراف علــى تطبيــق السياســات الماليــة واإلجــراءات اإلداريــة المعتمــدة مــن
مجلــس اإلدارة.
•اإلشــراف علــى اســتثمارات الشــركة لــدى الغيــر وفــي الشــركات المســاهمة والعمل
علــى الحصــول علــى مــردود أفضــل عــن طريــق تطبيــق سياســات واضحــة وســليمة.
•مراجعــة الموازنــات ومراقبــة األداء والتأكــد مــن التــزام وتمســك اإلدارة التنفيذيــة
بأهــداف ومعاييــر وأنظمــة التشــغيل.
•مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي والموافقة عليها.
عضوية اللجنة:
تتكون اللجنة التنفيذية من األعضاء الموضحين في الجدول التالي:

جدول ( :)6-4أعضاء اللجنة التنفيذية
االسم

المنصب

السيد :محمد الرويغ

الرئيس

السيد :محمد القعود

عضو

السيد :دانييل جونزالو أمزاجا

عضو

السيد :مالك سمير حسن

عضو

السيد :محمد غالب الجابري

عضو

المصدر :الشركة
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السير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية:
السيد :محمد بن علي بن محمد الرويغ

(الرجــاء االطــاع علــى الجــدول (" )2-4مؤهــات وخبــرات أعضــاء مجلــس اإلدارة"مــن الفقــرة
الفرعيــة  )1-2-4مــن هــذه النشــرة.
المصدر :الشركة

السيد :محمد بن عبد الرحمن القعود

(الرجــاء االطــاع علــى الجــدول (" )3-4مؤهــات وخبــرات أعضــاء مجلــس اإلدارة) مــن هــذه
النشــرة.
المصدر :الشركة

السيد :دانييل جونزالو أمزاجا

(الرجاء االطالع على الجدول (" )4-4مؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين) من هذه النشرة.
المصدر :الشركة

السيد :مالك سمير حسن

(الرجاء االطالع على الجدول (" )4-4مؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين) من هذه النشرة.
المصدر :الشركة

السيد :محمد غالب الجابري

(الرجاء االطالع على الجدول (" )4-4مؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين) من هذه النشرة.
المصدر :الشركة

 3-5-4لجنة المراجعة
التزامـ ًـا بالمــادة نظــام الشــركات وفقــا للمــادة ( )14مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة
عــن هـــيئة الســوق الماليــة ،والتــي تنــص بالزاميــة تشــكيل لجــان مراجعــة ،قــرر المجلــس
تشــكيل لجنــة مراجعــة مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن مــن المجلــس وفقــا للشــروط التالية:
تكوين اللجنة:
تشــكل اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن ،يكــون
مــن بينهــم متخصصـ ًـا فــي الشــؤون الماليــة والمحاســبية ،كمــا يمكــن للمجلــس اختيــار
عضــو أو أكثــر مــن خــارج الشــركة .بالنســبة إلــى لجنــة المراجعــة ،تــم تعييــن األعضــاء فــي
الجمعيــة التحويليــة المنعقــدة بتاريــخ 2019/07/07م.

91

مدة عمل اللجنة:
•تبــدأ مــدة عمــل اللجنــة من تاريخ تشــكيلها ،وتنتهي بانتهــاء مدة عمل مجلس اإلدارة.
•يجــوز عــزل أعضــاء اللجنــة أو أي منهــم فــي حالــة مخالفــة أي منهــم لألحــكام الــواردة
فــي دليــل الحوكمــة أو ألي أســباب يراهــا المجلــس.
•يجــوز لعضــو اللجنــة االســتقالة شــريطة أن يكــون ذلــك فــي وقــت الئــق يقبــل بــه
مســؤوال أمــام الشــركة.
مجلــس اإلدارة وإال كان
ً
طريقة عمل اللجنة:
•تختــار اللجنــة رئيسـ ًـا مــن بيــن أعضائهــا ،كمــا يجــوز لهــا اختيــار أمينـ ًـا للســر مــن بيــن
أعضائهــا أو مــن غيرهــم ليــدون محاضــر االجتماعــات ويتولــى األعمــال اإلدارية للجنة.
•تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها وال يكــون االجتمــاع صحيحـ ًـا إال إذا حضــره نصــف
األعضــاء علــى األقــل.
•ال يجــوز أن يكــون عضــو اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن ،أو ِم َّمــن
يقومــون بعمــل إداري أو فنــي فــي الشــركة ،وال يجــوز أن تكــون لعضــو اللجنــة
مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة.
•يلتــزم عضــو اللجنــة بالمحافظــة علــى أســرار الشــركة وال يجــوز ألعضــاء اللجنــة إفشــاء
مــا يقفــوا عليــه مــن أســرار بســبب مباشــرتهم ألعمالهــم للمســاهمين أو للغيــر.
مهام اللجنة:
•تقــوم اللجنــة بمراجعــة الميزانيــات الفعليــة (الربــع ســنوية) ،والميزانيــة الختاميــة
وإقرارهــا ورفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة إلجازتهــا.
•اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة ودراســة نظــام الرقابــة الداخليــة والتأكــد مــن
ســامته ووضــع اإلجــراءات الصحيحــة لــه ودراســة السياســات المحاســبية.
•دراسة السياسات المحاسبية المعتمدة وإبداء الرأي والتوجيه لمجلس اإلدارة.
•ترشيح المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركـة.
•تحــدد اللجنــة نطــاق المراجعــة للمحاســبيين القانونييــن المرشــحين لمراجعــة حســابات
الشــركة ،علــى أن يشــمل ذلــك تقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة والنظــام المحاســبي
وإجــراء االختبــارات علــى عينــات مــن العمليــات الماليــة للشــركة ،تأكيــد أرصــدة
المدينيــن ،مراقبــة عمليــات الجــرد ،االلتــزام بمعاييــر المحاســبة المعتمــدة فــي
ً
وفقــا لنظــام الشــركات والنظــام
المملكــة بغــرض إظهــار المركــز المالــي للشــركة
األساســي للشــركة والئحــة حوكمــة الشــركات.
•تحليــل العــروض المقدمــة مــن المحاســبين القانونييــن ،وتقديــم مذكــرة للمجلــس
بنــاء علــى
تتضمــن ترشــيح محاســب قانونــي أو أكثــر لمراجعــة حســابات الشــركة
ً
األســس التــي تــم بموجبهــا الترشــيح.
•متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ،ودراسة خطة المراجعة معهم.
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عضوية اللجنة:
تتكون اللجنة المراجعة من األعضاء الموضحين في الجدول التالي:

جدول ( :)7-4أعضاء لجنة المراجعة
المنصب

االسم

الرئيس

السيد :زياد البراك
السيد :محمد بن حسن الشهيل

عضو

السيد :عبد الرحمن الذكير

عضو

المصدر :الشركة

السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:
السيد :زياد البراك

العمر

44

الجنسية

سعودي

المؤهالت العلمية

	-بكالوريس اقتصاد وإدارة مالية – جامعة الملك فهد للبترول
والمعــادن  -الظهــران -المملكــة العربيــة الســعودية2000 ،م.
	-برنامــج القيــادة عاليــة األداء ( – )HPLمدرســة العلــوم االداريــة
( – )IMDلوزان ،سويســرا 2018م.

الخبرات العملية

	-يعمــل كمستشــار فــي مؤسســة زيــاد عبــد الرحمــن البــراك
لالستشــارات ،وتعمــل فــي مجــال االستشــارات الماليــة،
مــن 2018م حتــى تاريــخ هـــذه النشــرة.
	-عمــل كمستشــار فــي شــركة الجبيــل لخدمــات الطاقــة
(جيســكو) (شــركة مســاهمة مقفلــة) ،تعمــل فــي مجــال
تصنيــع أنابيــب النفــط والغــاز ،مــن 2015م وحتــى 2018م.
	-شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة كيميائيــات
الميثانــول (( )CHEMANOLشــركة مســاهمة مدرجــة)،
تعمــل فــي مجــال التصنيــع وتجــارة الميثانــول ومشــتقاته،
مــن 2014م وحتــى 2015م.
	-شــغل منصــب الرئيــس المالــي فــي شــركة الجبيــل لخدمــات
الطاقــة (جيســكو) (شــركة مســاهمة مقفلــة) ،تعمــل فــي
مجال تصنيع أنابيب النفط والغاز ،من 2008م وحتى 2014م.
	-شــغل منصــب الرئيــس المالــي فــي شــركة منتجــات
األلمنيــوم (شــركة مســاهمة مقفلــة) ،تعمــل فــي مجــال
تصنيع وتجارة منتجات األلمنيوم ،من 2006م وحتى 2008م.
	-شــغل منصــب المديــر المالــي فــي صنــدوق التنميــة
الصناعيــة الســعودي ،مــن 2001م وحتــى 2006م.

عضوية مجالس اإلدارة
في شركات أخرى

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة ميثانــول الكيميائيــة (كيمانــول)،
(2018م -حتــى اآلن).

المصدر :الشركة
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السيد :محمد بن حسن الشهيل

(الرجــاء االطــاع علــى الجــدول (“ )2-4خبــرات ومؤهــات أعضــاء مجلــس اإلدارة" مــن الفقــرة
الفرعيــة ( )1-2-4مــن هــذه النشــرة.
المصدر :الشركة

السيد /عبد الرحمن الذكير

العمر

40

الجنسية

سعودي

المؤهالت العلمية

	-بكالوريــس العلــوم فــي الهندســة الصناعيــة – جامعــة الملــك
فهــد للبترول والمعــادن 2005م.
	-ماجستير العلوم المالية – جامعة الملك سعود 2016م.

الخبرات العملية

	-يشــغل منصــب نائــب الرئيــس – رئيــس تطويــر األعمــال فــي
الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري ( ،)SRCوهــي
شــركة تابعــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة ،وتعمــل فــي
مجــال تطويــر قطــاع التمويــل الســكني ،وتنشــيط قطــاع
العقار،مــن إبريــل 2019م وحتــى تاريــخ النشــرة.
ً
مستشــارا للوزيــر فــي وزارة اإلســكان ،مــن
	-شــغل منصــب
مايــو 2015م وحتــى إبريــل 2019م.
	-عمــل كمصرفــي أول فــي بنــك الراجحــي (شــركة مســاهمة
مدرجــة) ،تعمــل فــي المجــال المالــي والمصرفــي ،مــن
إبريــل 2008م وحتــى 2015م.
	-شــغل منصــب مديــر تمويــل المصنــع فــي شــركة الصافــي
دانــون (شــركة ذات مســؤولية محــدودة) ،وتعمــل فــي مجــال
الزراعــة ،ومنتجــات األلبــان ،وتوزيــع المــواد الغذائيــة ،مــن
أكتوبــر 2005م وحتــى إبريــل 2008م.

عضوية مجالس اإلدارة
في شركات أخرى
المصدر :الشركة

اليوجد

94

 .5توزيع األرباح
ً
وفقــا للنظــام األساســي للشــركة
تخضــع عمليــة توزيــع األربــاح إلــى قيــود معينــة
الصــادر ،والمعتمــد بتاريــخ  27يونيــو 2019م ،حيــث تنــص كل مــن المــادة ( )50الخمســون
المتعلقــة بتوزيــع األربــاح ،والمــادة ( )51الواحــد والخمســون المتعلقــة باســتحقاق األربــاح
مــن البــاب الســابع المتعلــق بحســابات الشــركة ،وتوزيــع األربــاح مــن النظــام األساســي
للشــركة علــى أن يتــم توزيــع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية علــى النحــو التالــي:
1 .يتجنــب ( )%10مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ،ويجــوز أن
تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هـــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور
( )%30مــن رأس المــال المدفــوع.
2 .للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة ،أن تجنــب نســبة مــن
صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لغــرض أو أغــراض أخــرى تقررهــا
الجمعيــة العامــة العاديــة.
3 .للجمعيــة العامــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصالــح
الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين .وللجمعيــة
المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة
لعاملــي الشــركة أو لمعاونيهــا مــا يكــون قائمـ ًـا مــن هـــذه المؤسســات.
4 .يــوزع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــص فــي األربــاح ،أو يحــول إلــى
حســاب األربــاح المســتبقاة.
5 .مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة ( )22الثانيــة والعشــرون مــن هــذا النظــام،
والمــادة ( )76السادســة والســبعون مــن نظــام الشــركات ،يجــوز أن يخصــص بعــد مــا
تقــدم نســبة ال تتجــاوز ( )%10مــن الباقــي لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ،علــى أن
يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناسـ ً
ـبا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.
6 .يجــوز للشــركة بعــد اســتيفاء الضوابــط الموضوعــة مــن الجهــات المختصــة توزيــع
أربــاح مرحليــة.
ً
وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر
علــى أن يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح
فــي هـــذا الشــأن ،ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح
لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد
لالســتحقاق ،ويجــب علــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة فــي شــأن توزيــع
األربــاح علــى المســاهمين المقيديــن خــال ( )15يومـ ًـا مــن تاريــخ اســتحقاق هـــذه األربــاح
المحــدد فــي قــرار الجمعيــة العامــة ،أو فــي قــرار مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزيــع أربــاح
مرحليــة ،وبالنســبة لألربــاح المرحليــة ،يجــوز توزيعهــا علــى المســاهمين بشــكل نصــف
ســنوي أو ربــع ســنوي بعــد اســتيفاء المتطلبــات التاليــة:
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1أن ينص نظامها األساسي على جواز ذلك.
2أن تفــوض الجمعيــة العامــة العاديــة المجلــس بتوزيــع أربــاح مرحليــة بموجــب قــرار
ً
ـنويا.
يجــدد سـ
3أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
4أن يتوفــر لديهــا ســيولة معقولــة وتســتطيع التوقــع بدرجــة معقولــة بمســتوى
أرباحهــا.
5أن يتوفــر لــدى الشــركة أربــاح قابلــة للتوزيــع وفقـ ًـا آلخــر قوائــم ماليــة مراجعــة ،كافيــة
لتغطيــة األربــاح المقتــرح توزيعهــا ،بعــد خصــم مــا تــم توزيعــه ورســملته مــن تلــك
األربــاح بعــد تاريــخ هـــذه القوائــم الماليــة.

الجديــر بالذكــر أن الشــركة تســعى إلــى توزيــع أربــاح علــى المســاهمين ،وذلــك بهــدف
تعزيــز قيمــة اســتثماراتهم ،إال أنهــا ال تقــدم أي ضمانــات بتوزيــع األربــاح ،وكذلــك ال
تقــدم أي ضمــان بقيمــة هـــذه األربــاح التــي يمكــن توزيعهــا خــال أي ســنة بعينهــا ،وإنمــا
يعتمــد ذلــك علــى دخــل الشــركة ووضعهــا المالــي وحالــة الســوق والمنــاخ االقتصــادي
العــام وغيرهــا مــن العوامــل ،بمــا فــي ذلــك تحليل الفرص االســتثمارية المتاحة للشــركة،
وحاجتهــا إلعــادة االســتثمار واالحتياجــات النقديــة والمتطلبــات الرأســمالية والتوقعــات
المســتقبلية ،وكذلــك اعتبــارات قانونيــة ونظاميــة أخــرى.

جدول ( :)1-5توزيعات األرباح المعلنة عن الشــركة وتوزيعها
خــال الســنوات المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و31
ديســمبر 2019م و 31ديســمبر 2020م
عام 2018م

عام 2019م

عام 2020م

آالف الرياالت السعودية
صافي الربح

14,957

16,207

19,001

توزيعات األرباح

7,050

15,450

10,000

صافي الدين

10,043

16,419

16,059

األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهالك
وإطفــاء الديــن

19,532

32,811

40,720

نسبة توزيعات األرباح  /صافي الربح

%47.14

٪95.33

٪52.63

%67

%101

٪39

نســبة صافــي الديــن  /األربــاح قبــل الفوائــد
والضرائــب واالســتهالك وإطفــاء الديــن*

*مقياس يستخدم لتحديد قدرة الشركة على تغطية ديونها
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 -6استخدام متحصالت الطرح
ســوف يتحمــل الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي (المســاهم البائــع)
كافــة التكاليــف المتعلقــة بالطــرح ،والتــي مــن المتوقــع أن تبلغ حوالي (●)ريال ســعودي،
حيــث ســيتم خصمهــا مــن إجمالــي متحصــات الطــرح المقــدر بحوالــي (●) ريــال ســعودي،
وتتضمــن مصاريــف الطــرح أتعــاب المستشــار المالــي والمستشــار القانوني ومستشــار
العنايــة المهنيــة المالــي ،ومصاريــف مديــر االكتتــاب ومستشــار دراســة الســوق ،وكذلــك
أتعــاب التســويق والطباعــة والتوزيــع واألتعــاب والمصاريــف األخــرى المتعلقــة بعمليــة
الطرح.
هــذا ويجــدر الذكــر أن الشــركة لــن تتحمــل أي مــن المصاريــف المتعلقــة بالطــرح ،وإنمــا
ســيتم خصمهــا مــن متحصــات الطــرح وســيقوم المســاهم البائــع بســداد مصاريــف
الطــرح التــي تحملتهــا الشــركة عنهــم فــور اإلنتهــاء مــن عمليــة الطــرح.
وســوف يعــود صافــي متحصــات الطــرح المقــدر بحوالــي (●) ريــال ســعودي إلــى
المســاهم البائــع ،ولــن تســتلم الشــركة أي جــزء مــن متحصــات الطــرح ،وســيتحمل
المســاهم البائــع كافــة األتعــاب والمصاريــف المتعلقــة بعمليــة الطــرح.

 -٧المعلومات القانونية
1-7

معلومات الشركة

 1-1-7تأسيس الشركة
تأسســت شــركة مطاعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة كمؤسســة فرديــة بــرأس
مــال قــدره ( )100,000مائــة ألــف ريــال ســعودي فــي مدينــة الريــاض بتاريــخ 1430/5/28هـــ
(الموافــق 2009/05/23م) تحــت مســمى مؤسســة بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة
لصاحبهــا الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ،وقيــدت بموجــب شــهادة الســجل
التجــاري رقــم ( )1010268241بتاريــخ  1434/08/23هـــ (الموافــق 2013/07/02م) تــم تحويــل
المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بــرأس مــال قــدره ( )1,000,000مليــون
ريــال ســعودي ،بمشــاركة كل مــن الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ ،والســيد:
محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ،والســيد :فهــد بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن عســكر،
بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات وعمالــة وتصنيــف وتراخيــص ،وجميــع
عناصرهــا الماليــة والفنيــة واإلداريــة مــع االحتفــاظ برقــم واســم و تاريــخ الســجل التجــاري
للمؤسســة كمركــز رئيســي للشــركة ،كمــا تــم تحويــل فــروع المؤسســة وكان عددهــا
ً
فرعــا إلــى فــروع للشــركة مــع االحتفــاظ بأرقــام وتواريــخ
فــي حينــه ( )15خمســة عشــر
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الســجالت التجاريــة لفــروع المؤسســة عنــد تحويلهــا إلــى فــروع للشــركة ،وذلــك بموجــب
عقــد التأســيس المثبــت لــدى كاتــب العــدل لــدى وزارة التجــارة بالرقــم ()341368514
وتاريــخ  1434/10/22هـــ (الموافــق 2013/08/29م) ،وبموجــب شــهادة لمــن يهمــه األمــر
الصــادرة عــن وزارة التجــارة بالرقــم (/4048/2/2/267ع) وتاريــخ 1435/04/13هـــ (الموافــق
2014/02/13م) وبرأســمال قــدره ( )1,000,000مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى
( )10,000عشــر آالف حصــة نقديــة قيمــة الحصــة ( )100مائــة ريــال ســعودي.
وبتاريــخ 1436/02/04هـــ (الموافــق 2014/11/26م) صــدر قــرار الشــركاء بتعديــل عقــد
تأســيس الشــركة بخــروج شــريك ،ودخــول آخــر حيــث تخــارج الشــريك الســيد :فهــد بــن
عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن عســكر والــذي يملــك ( )%25مــن حصــص راس مــال الشــركة،
لصالــح الشــريكين الجــدد -1 :الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي (،)%15
و  -2الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد (.)%10
وبتاريــخ 1440/08/20هـــ (الموافــق 2019/04/25م) وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأســمال
الشــركة مــن ( )1,000,000مليــون ريــال ســعودي ليصبــح ( )25,000,000خمســة وعشــرون
مليــون ريــال ســعودي وذلــك بموجــب عقــد التأســيس اإللكترونــي المعــدل والمثبــت
لــدى وزارة التجــارة بالرقــم ( )40674وتاريــخ 1440/08/20هـــ (الموافــق 2019/04/25م).
وبتاريــخ 1440/10/24هـــ (الموافــق 2019/06/27م) تــم تحويــل الشــركة مــن ذات مســؤولية
محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة ،وذلــك بموجــب القــرار المثبــت لــدى وزارة التجــارة
وموافقــة معالــي وزيــر التجــارة علــى الترخيــص بتحــول الشــركة بموجــب القــرار الــوزاري
رقــم ( )256وتاريــخ 1440/10/27هـــ (الموافــق2019/06/30م) والقــرار الــوزاري رقــم ()269
بالموافقــة علــى إعــان تحــول الشــركة بعــد موافقــة الجمعيــة التحويليــة علــى تحــول
الشــركة بتاريــخ 1440/11/11هـــ (الموافــق 2019/07/14م) ،وقــد تــم قيــد الشــركة بســجل
الشــركات المســاهمة بتاريــخ 1440/12/03هـــ (الموافــق 2019/08/04م) ،بموجــب شــهادة
الســجل التجــاري رقــم ( )1010268241وتاريــخ 1430/05/28هـــ (الموافــق 2009/05/23م)
والتــي تنتهــي صالحيتهــا بتاريــخ 1445/05/12هـــ (الموافــق 2023/11/26م).
ـجال تجاريـ ًـا
وكمــا بتاريــخ 2020/12/31م ،قامــت الشــركة بتســجيل ( )26ســتة وعشــرون سـ ً
فرعي ًــا لــدى وزارة التجــارة (إدارة الســجل التجــاري) ،وفيمــا يلــي ملخــص عــن شــهادات
ّ
الســجل التجــاري:
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الجــدول ( :)1-7الســجالت التجاريــة الفرعيــة كمــا فــي تاريــخ
2020/12/31م
اسم السجل التجاري

رقم السجل
التجاري

1

فرع بيت الشطيرة للتجارة

1010317014

2

فرع مطاعم بيت الشطيرة
للوجبات السريعة

1010315369

3

فرع مطاعم بيت الشطيرة
للوجبات السريعة

1010315370

4

فرع مطاعم بيت الشطيرة
للوجبات السريعة

1010315371

5

فرع مطاعم بيت الشطيرة
للوجبات السريعة

1010315706

6

فرع مطاعم بيت الشطيرة
للوجبات السريعة

1010346052

7

فرع مطاعم بيت الشطيرة
للوجبات السريعة

1010346336

8

فرع مطاعم بيت الشطيرة
للوجبات السريعة

1010361848

9

فرع مطاعم بيت الشطيرة
للوجبات السريعة

1010361849

#

تاريخ إصدار
السجل التجاري
1432/11/02هـ
(الموافق
2011/08/31م)
1432/10/08هـ
(الموافق
2011/09/06م)
1432/10/08هـ
(الموافق2011/09/06م)
1432/10/08هـ
(الموافق2011/09/06م)
1432/10/14ه ـ
(الموافق2011/09/12م)
1433/09/09هـ
(الموافق2012/07/28م)
1433/09/11هـ
(الموافق2012/07/30م)
1434/03/10هـ
(الموافق2013/01/22م)
1434/03/10هـ
(الموافق2013/01/22م)

الجهة المصدرة
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الرياض.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الرياض.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الرياض.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الرياض.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الرياض.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الرياض.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الرياض.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الرياض.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الرياض.
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1434/08/10ه

فرع مطاعم بيت الشطيرة
10
للوجبات السريعة

1010380382

فرع مطاعم بيت الشطيرة
11
للوجبات السريعة

1010380300

فرع شركة مطاعم بيت
12
الشطيرة للوجبات السريعة

2055026410

فرع شركة مطاعم بيت
13
الشطيرة للوجبات السريعة

2050116675

فرع شركة مطاعم بيت
14
الشطيرة للوجبات السريعة

2050116674

فرع شركة بيت مطاعم
15
الشطيرة للوجبات السريعة

2052101288

فرع شركة مطاعم بيت
16
الشطيرة للوجبات السريعة

2051221838

فرع شركة مطاعم بيت
17
الشطيرة للوجبات السريعة

2051220455

فرع شركة مطاعم بيت
18
الشطيرة للوجبات السريعة

2051065573

فرع مطاعم بيت الشطيرة
19
للوجبات السريعة

1010611242

(الموافق2013/06/19م)
1434/08/09هـ
(الموافق2013/06/18م)
1439/04/22هـ
(الموافق2018/01/09م)
1439/10/20هـ
(الموافق2018/07/04م)
1439/10/20هـ
(الموافق2018/07/04م)
1439/10/20هـ
(الموافق2018/07/04م)
1439/10/20هـ
(الموافق2018/07/04م)
1439/06/11هـ
(الموافق2018/02/27م)
1439/05/07هـ
(الموافق2018/01/24م)
1438/12/22هـ
(الموافق2017/09/13م)

وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الرياض.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الرياض.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة بالجبيل
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة بالدمام.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة بالدمام.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة بالظهران.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة بالخبر
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة بالخبر.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة بالخبر.
وزارة التجارة -مكتب
السجل التجاري
بمدينة بالدرعية.
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1440/05/02هـ

فرع مطاعم بيت الشطيرة
20
للوجبات السريعة

1011139597

فرع مطاعم بيت الشطيرة
21
للوجبات السريعة

3350145552

فرع مطاعم بيت الشطيرة
22
للوجبات السريعة

(الموافق2019/01/08م)
1441/01/06هـ

1134102541

(الموافق2019/09/05م)
1441/04/06هـ
(الموافق2019/12/03م)
1441/05/20هـ

فرع مطاعم بيت الشطيرة
23
للوجبات السريعة

1131304645

فرع مطاعم بيت الشطيرة
24
للوجبات السريعة

2031102838

فرع مطاعم بيت الشطيرة
25
للوجبات السريعة

2050132398

فرع مطاعم بيت الشطيرة
26
للوجبات السريعة

4030374773

(الموافق2020/01/15م)
1441/05/20هـ
(الموافق2020/01/15م)
1441/05/20هـ
(الموافق2020/01/15م)
1441/05/20هـ
(الموافق2020/01/15م)

وزارة التجارة – مكتب
السجل التجاري
بمدينة (الخرج).
وزارة التجارة– مكتب
السجل التجاري
بمدينة (حائل).
وزارة التجارة – مكتب
السجل التجاري
بمدينة البكيرية.
وزارة التجارة – مكتب
السجل التجاري
بمدينة بريدة.
وزارة التجارة – مكتب
السجل التجاري
بمدينة األحساء.
وزارة التجارة – مكتب
السجل التجاري
بمدينة األحساء
وزارة التجارة – مكتب
السجل التجاري
بمدينة األحساء.

المصدر :الشركة

 2-1-7تفاصيل الفروع التابعة للشركة كما في  31ديسمبر 2020م
بلــغ عــدد فــروع الشــركة كمــا فــي نهايــة  31ديســمبر 2020م عــدد ( )79تســعة وســبعون
فرعـ ًـا تعمــل معظمهــا تحــت الســجل التجــاري الرئيســي أو الســجالت التجاريــة الفرعيــة،
ســجال ،حيــث ال تلــزم وزارة التجــارة أو البلديــات إصــدار
وعددهــا ( )26ســتة وعشــرون
ً
ســجل تجــاري منفصــل لــكل فــرع ،ويتــم االكتفــاء بالســجل التجــاري الرئيســي ،و فــي
ً
خصوصــا عنــد
بعــض الحــاالت تضطــر الشــركة إلــى اســتصدار ســجالت تجاريــة فرعيــة
افتتــاح فــروع فــي مناطــق أو مــدن جديــدة ،وفيمــا يلــي فــروع الشــركة والســجالت
التجاريــة التــي يتبــع لهــا كل فــرع:
تجدر اإلشــارة أن الشــركة تســتخدم السجل الرئيسي رقم ( )1010268241لغرض فتح عدد
( )46ســتة وأربعــون فرعـ ًـا ،فــرع وباســتثناء الســجالت الفرعيــة رقــم ( )4030374773ورقــم
( )1131304645ورقــم ( )3350145552ورقــم ( ،)2055026410فقــد تــم اســتخراج ســجل
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تجــاري لــكل فــرع .ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول االلتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات
وزارة التجــارة ،الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة (" )4-7االلتزامــات المســتمرة التــي
تفرضهــا الجهــات الحكوميــة علــى الشــركة" بصفتهــا "صاحــب الترخيــص" مــن قســم ()7
"المعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشــرة.

جــدول ( :)2-7تفاصيــل الفــروع التابعــة للشــركة كمــا فــي 31
ديسمبر 2020م

			

رمز
الفرع

المدينة

رقم السجل
التجاري

اسم الفرع

تاريخ إصدار
السجل التجاري

الجهة المصدرة

#

اسم الفرع

الرياض

1010268241

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الرياض.

1442/04/11هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الرياض.

1

فرع حي الصحافة
طريق الملك فهد.

B01

2

فرع حي الندوة
طريق خريص.

B16

الرياض

3

فرع حي الفيحاء
طريق اإلمام
الشافعي.

B17

الرياض

4

فرع حي الملقا طريق
أنس بن مالك.

B20

الرياض

5

فرع حي الربيع طريق
أبو بكر الصديق.

B21

الرياض

6

فرع حي القدس
طريق الدائري
الشرقي.

B22

الرياض

7

فرع حي الملقا طريق
الملك فهد.

B23

الرياض

8

فرع المزاحمية طريق
الملك عبد العزيز.

B25

المزاحمية

9

فرع حي المونسية
شارع البلقاء.

B28

الرياض

10

فرع حي األحمدية
طريق األمير أحمد

B29

الرياض

11

فرع حي النسيم
طريق أحمد بن حنبل

B30

الرياض

12

فرع حي لبن طريق
الشفاء.

B31

الرياض

13

فرع حي لبن طريق
الطائف.

B32

الرياض

14

فرع حي النرجس
طريق الملك
سلمان.

B33

الرياض

15

فرع حي قرطبة
شارع القلم.

B34

الرياض
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16

فرع حي المنصورة
طريق الخرج.

B36

الرياض

17

فرع حي الشفا شارع
ابن تيمية.

B37

الرياض

18

فرع حي الصواري
طريق خريص.

B38

الرياض

19

فرع حي الحزم طريق
ديراب.

B39

الرياض

20

فرع حي المونسية
طريق الدمام.

B40

الرياض

21

فرع حي العزيزية
شارع الشباب.

B43

الرياض

22

فرع عنيزة.

B45

لقصيم

23

فرع حي المونسية
شارع الثمامة.

B47

الرياض

24

فرع حي النرجس.
طريق أبو بكر.

B48

الرياض

25

فرع محطة هـال
طريق الدمام.

B49

الرياض

26

فرع حي عرقة طريق
حسن مالكي.

B50

الرياض

27

فرع مجمع ذا فالي
األحساء.

B52

اإلحساء

28

فرع حي الروضة
طريق خالد بن الوليد.

B57

الرياض

29

فرع حي الفاخرية
طريق األمير سطام
بن عبد العزيز.

B60

الرياض

30

فرع حي الملز شارع
الجامعة.

B66

الرياض

31

فرع حي المعذر شارع
التخصصي.

B68

الرياض

32

فرع حي السليمانية
شارع أبو بكر الرازي.

B69

الرياض

33

فرع حي السويدي
شارع بديع الزمان .

B72

الرياض

34

فرع حي الجزيرة،
مخرج .15

B73

الرياض

35

فرع حي القادسية
بالرياض.

B74

الرياض

36

فرع حي الشراع
بالدمام.

B75

الدمام

37

فرع حي طويق شارع
نجم الدين.

B76

الرياض

38

فرع شارع القدس
بالقطيف.

B77

القطيف

39

فرع حي الفيصلية
الدمام.

B78

الدمام
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40

فرع حي الواحة حفر
الباطن.

B79

حفر
الباطن

41

فرع حي العارض
طريق القصيم.

B81

الرياض

42

فرع حي القيروان
طريق الملك
سلمان.

B82

الرياض

43

فرع حي السعادة
بالرياض.

B92

الرياض

44

فرع حي الحزم
طريق أحمد بن منبع
بالرياض.

B96

الرياض

45

فرع حي العريجاء
طريق ابن حزم
بالرياض.

B97

الرياض

46

فرع حي الخليج شارع
األمير بندر بالرياض.

B101

الرياض

47

فرع طريق
التخصصي تقاطع
طريق موسى بن
نصير.

B02

الرياض

1010315369

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الرياض

1432/10/08هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الرياض.

48

فرع النخيل طريق
األمير تركي األول.

B03

الرياض

1010315370

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الرياض

1432/10/08هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الرياض.

49

فرع اليرموك طريق
الدمام.

B05

الرياض

1010315371

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الرياض

1432/10/08هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الرياض.

50

فرع حي القدس
طريق خالد بن الوليد.

B06

الرياض

1010315706

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الرياض

1432/10/14هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الرياض.

51

فرع حي السويدي
طريق الدائري
الغربي.

B08

الرياض

1010346052

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الرياض

1433/09/09هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الرياض.

52

فرع حي الندى
طريق عثمان بن
عفان.

B09

الرياض

1010346336

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الرياض

1433/09/11هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الرياض.

53

فرع حي اليرموك
طريق اإلمام عبد الله
بن سعود.

B11

الرياض

1010361848

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الرياض

1434/03/10هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الرياض.
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54

فرع حي اإلزدهار
طريق عثمان بن
عفان.

B12

الرياض

1010361849

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الرياض.

1434/03/10هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الرياض.

55

فرع حي الربوة طريق
الدائري الشرقي.

B15

الرياض

1010380300

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الرياض.

1434/08/09هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الرياض.

56

فرع حي النزهة
طريق أبو بكر
الصديق.

B14

الرياض

1010380382

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الرياض.

1442/01/27هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
الرياض.

57

فرع الدرعية طريق
الملك عبد العزيز.

B27

الرياض

1010611242

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الرياض.

1438/12/22هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
بالدرعية.

58

فرع الخرج طريق
الملك عبد الله.

B46

الخرج

1011139597

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الخرج.

1442/05/08هـ

وزارة التجارة –
مكتب السجل
التجاري بمدينة
الخرج.

59

فرع بريدة القصيم.

B44

القصيم

1131304645

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
بريدة.

1442/05/08هـ

وزارة التجارة –
مكتب السجل
التجاري بمدينة
بريدة.

60

فرع حي البصر طريق
الملك فهد.

B61

القصيم

61

فرع البكيرية طريق
القصيم المدينة
السريع.

B62

القصيم

1134102541

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
البكيرية.

1441/04/06هـ

وزارة التجارة –
مكتب السجل
التجاري بمدينة
البكيرية.

62

فرع الهفوف طريق
الملك فهد.

B64

الحساء

2031102838

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
األحساء.

1441/05/20هـ

وزارة التجارة –
مكتب السجل
التجاري بمدينة
األحساء.

63

فرع سنترو التميمي
بالدمام.

B67

الدمام

2050116674

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الدمام.

1439/10/20هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
بالدمام.

64

فرع حي العزيزية
بالدمام.

B63

الدمام

2050116675

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الدمام.

1439/10/20هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
بالدمام.
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65

فرع حي الراكة.

B55

الخبر

2050132398

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الدمام.

1441/05/20هـ

وزارة التجارة –
مكتب السجل
التجاري بمدينة
األحساء.

66

فرع حي العزيزية.

B56

الخبر

2051065573

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الخبر.

1439/05/07هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
بالخبر

67

فرع حي الثقبة في
الخبر.

B58

الخبر

2051220455

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الخبر.

1439/06/11هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
بالخبر.

68

فرع الخبر شارع
البيبسي.

B54

الخبر

2051221838

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الخبر.

1439/10/20هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
بالخبر.

69

فرع الظهران الدوحة
الجنوبية.

B59

الظهران

2052101288

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
ظهران.

1439/10/20هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
بالظهران.

70

فرع الجبيل طريق
الملك عبد العزيز.

B10

الجبيل

2055026410

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
الجبيل.

1439/04/22هـ

وزارة التجارة
مكتب السجلالتجاري بمدينة
بالجبيل.

71

فرع حي الحمراء.

B80

الجبيل

72

فرع طريق الملك
سعود.

B70

حائل

3350145552

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
حائل.

1441/01/06هـ

وزارة التجارة–
مكتب السجل
التجاري بمدينة
حائل.

73

فرع حي النقرة شارع
فهد العريفي.

B71

حائل

74

فرع حي المحمدي.

B83

جدة

75

فرع حي النور.

B84

جدة

76

فرع مركز السارية.

B86

جدة

77

فرع حي المروة.

B89

جدة

78

فرع حي طيبة.

B91

جدة

79

فرع حي الحمدانية.

B95

جدة

*المقصود بعبارة “ )Branches("Bأي :الفروع
المصدر :الشركة

4030374773

مطعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة،
جدة.

1441/05/20هـ

وزارة التجارة –
مكتب السجل
التجاري بمدينة
جدة .
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 3-1-7اسم الشركة
تــم قيــد الشــركة بالســجل التجــاري عنــد تأسيســها تحــت األســم التجــاري «شــركة مطاعــم
بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة» ،وحتــى تاريــخ هـــذه النشــرة ،لــم يحــدث أي تعديــل
علــى األســم التجــاري.
 4-1-7أغراض الشركة
وفق شــهادة الســجل التجاري ،يجوز للشــركة القيام بأنشــطة الوجبات الســريعة ،يشــمل
(محــات البيتــزا) ،وتمــارس الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة وبعــد الحصــول
علــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة .ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول التراخيــص
التــي حصلــت عليهــا الشــركة ،الرجــاء مراجعــة الفقــرة الفرعيــة ( )3-7مــن هــذا القســم.
 5-1-7مدة الشركة
نصــت المــادة ( )6السادســة مــن النظــام األساســي للشــركة علــى أن تكــون مدتهــا ()99
ً
اعتبــارا مــن تاريــخ التأشــير بالســجل التجــاري بتحــول
تســع وتســعون ســنة هجريــة تبــدأ
الشــركة إلــى مســاهمة مقفلــة ،ويجــوز إطالــة مــدة الشــركة بقــرار تصــدره الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة قبــل انتهــاء أجلهــا بســنة واحــدة علــى األقــل ،تشــير بيانــات الســجل
التجــاري إلــى انتهــاء مــدة الشــركة فــي 1534/04/10هـــ (الموافــق 2110/03/01م).
6-1-7هـيكل الملكية:
 1-6-1-7التغييرات التي طرأت على ملكية الشركة:
فيمــا يلــي نبــذة عــن التعديــات التــي طــرأت علــى ملكيــة الشــركة وفــق التسلســل
التاريخــي منــذ تأسيســها ،وحتــى تاريــخ هـــذه النشــرة:
بتاريــخ 1430/5/28هـــ (الموافــق 2009/05/23م) تــم تأســيس مؤسســة فرديــة
يملكهــا الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ،وتــم قيدهــا فــي الســجل
التجــاري بمدينــة الريــاض باســم مطعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة.
بتاريــخ  1434/08/23هـــ (الموافــق 2013/07/02م) تــم تحويــل المؤسســة إلــى
شــركة ذات مســؤولية محــدودة بمشــاركة كل مــن الســيد :علــي بــن محمــد بــن
علــي الرويــغ ،والســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ ،والســيد :فهــد بــن
عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن عســكر ،بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات
وعمالــة وتصنيــف وتراخيــص وجميــع عناصرهــا الماليــة والفنيــة واإلداريــة مــع
االحتفــاظ برقــم واســم و تاريــخ الســجل التجــاري للمؤسســة كمركــز رئيســي
ً
فرعــا
للشــركة ،كمــا تــم تحويــل فــروع المؤسســة وعددهــا ( )15خمســة عشــر
إلــى فــروع للشــركة مــع االحتفــاظ بأرقــام وتواريــخ الســجالت التجاريــة لفــروع
المؤسســة عنــد تحويلهــا إلــى فــروع للشــركة ،وذلــك بموجــب عقــد التأســيس
المثبــت لــدى كاتــب العــدل لــدى وزارة التجــارة بالرقــم ( )341368514وتاريــخ
ً
وفقــا للتفاصيــل التاليــة:
1434/10/22هـــ (الموافــق 2013/08/29م)
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جدول ( :)3-7هـيكل الملكية كما في تاريخ 1434/08/23ه
(الموافق 2013/07/02م)
الشركاء*

عــدد الحصــص
(نقدية)

قيمة الحصة
(ريال)

اإلجمالي

النسبة

السيد :محمد بن علي بن محمد الرويغ

5,000

100

500,000

%50

السيد :علي بن محمد بن علي الرويغ

2,500

100

250,000

%25

السيد :فهد بن عبد الله بن إبراهيم بن
عسكر

2,500

100

250,000

%25

اإلجمالي

10,000

-

1,000,000

%100

بدال من كلمة (شريك/شركاء) في الشركات المساهمة.
*يتم استخدام كلمة (مساهم/مساهمين)
ً
المصدر :عقد تأسيس الشركة

	-بتاريــخ 1436/02/04هـــ (الموافــق 2014/11/26م) صــدر قــرار الشــركاء بتعديــل عقــد
تأســيس الشــركة بخــروج شــريك ودخــول آخــر ،حيــث تخــارج الشــريك (الســيد :فهــد
بــن عبــد اللــه بــن إبراهيــم بــن عســكر) عــن طريــق التنــازل عــن جميــع حصصــه البالغــة
عددهــا ( )2,500ألفــان وخمســمائة حصــة وقيمتهــا اإلجماليــة ( )250,000مائتــان
وخمســون ألــف ريــال ســعودي ،وذلــك لصالــح الشــريكين الجــدد -1( :الســيد :إبراهيم
بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي) بعــدد ( )1,500ألــف وخمســمائة حصــة وقيمتهــا
اإلجماليــة ( )150,000مائــة وخمســون ألــف ريــال ســعودي ،و ( -2الســيد :ســامي بــن
محمــد بــن ناصــر العبيــد) بعــدد ( )1,000ألــف حصــة وقيمتهــا اإلجماليــة ()100,000
مائــة ألــف ريــال ســعودي ،بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات ،وآلــت
إليهــم ملكيــة هــذه الحصــص ،وتنــازل كذلــك الشــريك (الســيد :علــي بــن محمــد
بــن علــي الرويــغ) عــن جــزء مــن حصصــه البالغــة عددهــا ( )2,500ألفــان وخمســمائة
حصــة وقيمتهــا اإلجماليــة ( )250,000مائتــان وخمســون ألــف ريــال ســعودي لصالــح
الشــريك الجديــد (الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي) بعــدد ()700
ســبعمائة حصــة وقيمتهــا اإلجماليــة ( )70,000ســبعون ألــف ريــال ســعودي بمــا لهــا
مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات وآلــت إليــه ملكيــة هــذه الحصــص ،كمــا تنــازل
الشــريك (الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ) عــن جــزء مــن حصصــه البالغــة
عددهــا ( )5,000خمســة آالف حصــة وقيمتهــا اإلجماليــة ( )500,000خمســمائة ألــف
ريــال ســعودي لصالــح الشــريك الجديــد (الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر
المزينــي) بعــدد ( )700ســبعمائة حصــة وقيمتهــا اإلجماليــة ( )70,000ســبعون ألــف
ريــال ســعودي بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات وآلــت إليــه ملكيــة هــذه
الحصــص ،وتمــت إعــادة توزيــع الحصــص فــي الشــركة وفقـ ًـا للتفاصيــل التاليــة:
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جدول ( :)4-7هـيكل الملكية كما في تاريخ 1436/02/04هـ
(الموافق 2014/11/26م)
عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال)

اإلجمالي

النسبة

م

الشركاء*

100

430,000

%43

1

السيد :محمد بن علي بن محمد
الرويغ

4,300

290,000

%29

2

السيد :إبراهيم بن عبد العزيز بن
ناصر المزيني

2,900

100

%18

3

السيد :علي بن محمد بن علي
الرويغ

1,800

100

180,000

4

السيد:سامي بن محمد بن ناصر
العبيد

1,000

100

100,000

%10

10,000

100

1,000,000

%100

اإلجمالي

بدال من كلمة (شريك/شركاء) في الشركات المساهمة.
*يتم استخدام كلمة (مساهم/مساهمين)
ً
المصدر :قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة.

بتاريــخ 1440/08/20ه (الموافــق 2019/04/25م) وافــق الشــركاء علــى زيــادة
رأســمال الشــركة مــن ( )1,000,000مليــون ريــال ســعودي ليصبــح ()25,000,000
خمســة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي ,وذلــك بموجــب عقــد التأســيس
اإللكترونــي المعــدل والمثبــت لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار بالرقــم ()40674
وتاريــخ 1440/08/20ه (الموافــق 2019/04/25م) ،وقــد تــم كذلــك زيــادة قيمــة
الحصــة مــن ( )100مائــة ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة إلــى ( )2,500ألفــان
وخمســمائة ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة؛ ليصبــح رأس المــال ()25,000,000
خمســة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )10,000عشــرة آالف
حصــة نقديــة متســاوية القيمــة وقيمــة كل حصــة ( )2,500ألفــان وخمســمائة
ريــال ســعودي ،تــم توزيعهــا ليصبــح هيــكل الملكيــة علــى النحــو اآلتــي:
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جدول ( :)5-7هـيكل الملكية كما في تاريخ 1440/08/20هـ
(الموافق 2019/04/25م)
م

الشركاء*

1

السيد :محمد بن علي بن محمد
الرويغ

4,300

2

السيد :إبراهيم بن عبد العزيز بن
ناصر المزيني

2,900

2,500

3

السيد :علي بن محمد بن علي
الرويغ

1,800

2,500

4,500,000

4

السيد:سامي بن محمد بن ناصر
العبيد

1,000

2,500

2,500,000

%10

25,000,000

%100

اإلجمالي

عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال)

اإلجمالي

النسبة

2,500

10,750,000

%43

7,250,000

%29
%18

10,000

بدال من كلمة (شريك/شركاء) في الشركات المساهمة.
*يتم استخدام كلمة (مساهم/مساهمين) ً
المصدر :قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة لناحية رأس المال.

وقــد ســبق عمليــة زيــادة رأس المــال المشــار لهــا أعــاه ،إبــرام اتفاقيــة شــركاء بتاريــخ
2018/05/20م لغــرض تحديــد إطــار االتفــاق فيمــا بيــن الشــركاء بخصــوص تحــول الشــركة
إلــى مســاهمة مقفلــة ،وإدراج األســهم فــي الســوق الموازيــة ،وتفويــض الشــريك
الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ (يشــغل حاليـ ًـا منصــب رئيــس المجلــس وكان
وقــت توقيــع االتفاقيــة يشــغل منصــب المديــر العــام للشــركة) ،الســتكمال إجــراءات
التحــول وفــق متطلبــات األنظمــة والقوانيــن الســعودية ،وإعطائــه حــق األفضليــة بشــراء
أســهم الشــريك (الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي) فــي حــال عــدم
الشــروع بالطــرح واإلدراج فــي الســوق الموازيــة ،والتــي تنتهــي بتاريــخ حصــول الشــركة
علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى الطــرح أو بعــد ( )3ثــاث ســنوات مــن تاريــخ
ســريان االتفاقيــة أيهمــا أقــرب ،وتخضــع االتفاقيــة وتفســر وفــق األنظمــة والقوانيــن
الســعودية وتكــون المحاكــم الســعودية هــي المختصــة لتســوية النزاعــات .ولمزيــد مــن
المعلومــات فقــد تــم ســرد التعامــات التفضيليــة المضمنــة فــي االتفاقيــة أدنــاه:
يكــون حــق خيــار الشــراء بموجــب االتفاقيــة "اتفاقيــة الشــركاء" المبرمــة بتاريــخ  4رمضــان
 1439هـــ (الموافــق  20مايــو 2018م):
 .1السيد :علي بن محمد بن علي الرويغ" ،الطرف األول".
 .2السيد :محمد بن علي بن محمد الرويغ" ،الطرف الثاني" أو "المدير".
 .3السيد :إبراهيم بن عبد العزيز بن ناصر المزيني" ،الطرف الثالث".
 .4السيد :سامي بن محمد بن ناصر العبيد" ،الطرف الرابع".
ويشــار إلــى الطــرف األول إلــى الطــرف الرابــع منفرديــن ب "الشــريك" ومجتمعيــن ب
"الشــركاء" .و يكــون شــروط حــق خيــار الشــراء بموجــب هــذه االتفاقيــة وفقــا لآلتــي:
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 .أيســري حــق خيــار الشــراء مــن تاريــخ الســريان وينتهــي  :بعــد ( )3ثــاث ســنوات
ميالديــة مــن تاريــخ الســريان ،أو
 .بفي تاريخ الموافقة على الطرح ،أيهما يأتي أوال.
 .جيجــوز للطــرف الثانــي أن يقــوم بشــراء أســهم الخيــار علــى مــرة واحــدة أو عــدة مــرات
خــال المــدة المنصــوص عليهــا فــي القســم (( )2-4أ).
 .دفــي حــال قــرر الطــرف الثانــي ممارســة حقــه فــي خيــار الشــراء فعليــه إرســال إخطــار
إلــى الطــرف الثالــث مــع صــورة إلــى باقــي األطــراف يتضمــن )1( :عــدد أســهم
الخيــار )2( ،صــورة لشــيك مصــدق مــن أحــد البنــوك بالمملكــة العربيــة الســعودية
للطــرف الثالــث بقيمــة أســهم الخيــار المــراد شــراؤها ،وتنتقــل ملكيــة أســهم الخيــار
المــراد شــراؤها مباشــرة عنــد إرســال اإلخطــار ،أو عنــد تعديــل ســجل المســاهمين
للشــركة واســتصدار شــهادات األســهم الجديــدة.
وفــي شــهر يونيــو 2019م تــم تحويــل الشــركة إلــى مســاهمة مقفلــة وتحويــل الحصــص
إلــى أســهم بقيمــة ( )10عشــر ريــاالت للســهم الواحــد ،ليصبــح هيــكل ملكيــة الشــركة
علــى النحــو التالــي:

جدول ( :)6-7المساهمون الحاليون بالشركة:
ملكية المساهمين الحاليين

القيمة

نسبة الملكية المباشرة
بعد الطرح

قبل الطرح

اإلسمية

عدد
األسهم

السيد :سامي بن محمد بن ناصر العبيد

 10رياالت

الجمهور

250,000

%10

 10رياالت

-

-

السيد :محمد بن علي بن محمد الرويغ
 10رياالت 1,075,000
رياالت
10
السيد :إبراهيم بن عبد العزيز بن ناصر المزيني
725,000
رياالت
10
السيد :علي بن محمد بن علي الرويغ
450,000

ملكية المساهمين الحاليين

القيمة

النسبة

عدد
األسهم

النسبة

%43

1,075,000

%43

%29

-

-

%18

450,000

%18

250,000

%10

725,000

%29

نسبة الملكية غير المباشرة
بعد الطرح

قبل الطرح
عدد
األسهم

النسبة

عدد
األسهم

النسبة

السيد :محمد بن علي بن محمد الرويغ
السيد :إبراهيم بن عبد العزيز بن ناصر المزيني  10رياالت
 10رياالت
السيد :علي بن محمد بن علي الرويغ

-

-

-

-

-

-

-

-

السيد :سامي بن محمد بن ناصر العبيد

 10رياالت

-

-

-

-

-

-

-

-

الجمهور

 10رياالت

-

-

-

-

األسمية
 10رياالت

بدال من كلمة (شريك/شركاء) في الشركات المساهمة.
*يتم استخدام كلمة (مساهم/مساهمين) ً
المصدر :الشركة
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 2-5-1-7فترة حظر تداول األسهم
يخضــع المســاهمون الذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة لفتــرة حظــر (عــدم
التصــرف فــي أســهمهم) مدتهــا ســنة مــن تاريــخ إدراج الشــركة ،وبــدء تــداول أســهمها
فــي الســوق المــوازي ،وفــق الفقــرة الفرعيــة ( )5مــن المــادة ( )89التاســعة والثمانــون
مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.

2-7

مجلس اإلدارة

 1-2-7تشكيل المجلس
وفقــا لنــص المــادة ( )17الســابعة عشــر مــن النظــام األساســي يتولــى إدارة الشــركة
مجلس اإلدارة مؤلف من ( )4أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين
واســتثناء مــن ذلــك عينــت الجمعيــة التحويليــة
لمــدة ال تزيــد عــن ( )3ثــاث ســنوات،
ً
المنعقــدة بتاريــخ 1440/11/04هـــ (الموافــق 2019/07/07م) أعضــاء أول مجلــس اإلدارة
لمــدة ( )5خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ صدور قرار معالــي وزير التجــارة بالموافقة على
اعــان تأســيس الشــركة بتاريــخ 1440/11/11هـــ (الموافــق 2019/07/14م) وتنتهــي فــي
1446/01/08م (الموافــق 2024/07/14م) ،وتــم تعييــن الســادة التاليــة أســماؤهم ،وهــم:

جدول ( : )7-7تفاصيل أعضاء مجلس اإلدارة:
صفة العضوية*

م

االسم

المنصب

1

السيد :محمد
الرويغ

رئيس
مجلس*
اإلدارة

غير
تنفيذي

تنفيذي

استقاللية
غير
مستقل

تاريخ
العضوية

عدد
األسهم

2019/07/07م 1,075,000

التمثيل/
اسم
الممثل
َ
-

2

السيد :سامي
العبيد

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة **

غير
تنفيذي

غير
مستقل

2019/07/07م

250,000

-

3

السيد :محمد
الشهيل

عضو
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

غير
مستقل

2019/07/07م

-

-

4

السيد :جيمس
كريستوفر
هارتنشاتين

عضو***

غير
تنفيذي

مستقل

2020/10/07م

-

-

*تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  2019/07/17م.
** تم التعيين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/10/31م.
*** بتاريــخ 2020/06/20م تقــدم الســيد :يوســف عبدالغنــي باســتقالته مــن عضويــة المجلــس (عضــو
ـا عنــه .بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة
مســتقل) ،وتــم تعييــن الســيد :جيمــس كريســتوفر هارتنشــاتين بديـ ً
بتاريــخ 2020/09/21م وتــم االعتمــاد مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 2020/10/07م.
المصدر :الشركة
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 2-2-7رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر
الشــركة ملتزمــة بالنظــام األساســي والئحــة الحوكمــة لناحيــة التعييــن اإللزامــي فــي
هــذه المناصــب ،حيــث وافقــت الجمعيــة التحويليــة المنعقــدة بتاريــخ 2019/07/07م علــى
تعييــن الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ (غيــر تنفيــذي) رئيسـ ًـا لمجلــس اإلدارة،
كمــا وافــق مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2019/07/17م علــى تعييــن الســيد :محمــد القعــود
ً
أمينــا للســر ،وتــم كذلــك تعييــن الســيد :ســامي العبيــد نائــب الرئيــس بموجــب قــرار

مجلــس اإلدارة بتاريــخ  2019/10/31م ،تــم تحديــد صالحيــات مجلــس اإلدارة فــي المــادة
( )20عشــرون مــن النظــام األساســي ،كمــا تــم تفصيــل صالحيــات رئيــس المجلــس
ونائبــه والعضــو المنتــدب وأميــن الســر فــي المــادة ( )22الثانيــة والعشــرون مــن النظــام
األساســي.
 3-2-7مكافآت المجلس
يبيــن نظــام الشــركة األساســي فــي المــادة ( )21واحــد وعشــرون و ( )5/50طريقــة
مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أن تكــون فــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام
الشــركات ولوائحــه ،باإلضافــة إلــى بــدل حضــور وبــدل انتقــال كمــا يحــدده مجلــس
اإلدارة وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه ،ويشــتمل تقريــر مجلــس
اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة (العاديــة) علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء
مجلــس اإلدارة خــال الســنة الماليــة مــن رواتــب ونصيــب فــي األربــاح وبــدل حضــور
ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا ،كمــا يتضمــن التقريــر المذكــور علــى بيــان مــا
قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم موظفيــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال
فنيــة أو إداريــة أو استشــارية ،ويشــتمل أيضـ ًـا علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس
وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو منــذ تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.
نصــت المــادة ( )50خمســون مــن النظــام األساســي بأنــه فــي حــال حققــت الشــركة
أربــاح يجــوز أن يتــم توزيــع نســبة ال تزيــد عــن ( )%10مــن باقــي صافــي الربــح بعــد
خصــم االحتياطــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقـ ًـا ألحــكام نظــام الشــركات
النظــام األساســي ،وبعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين أو تحويلــه إلــى حســاب
ً
متناســبا مــع عــدد
األربــاح المســتبقاة ،علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة
باطــا .وفــي
الجلســات التــي يحضرهــا العضــو ،وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون
ً
جميــع األحــوال ،ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن
مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ ( )500,000خمســمائة ألــف ريــال ســعودي
وفــق الضوابــط التــي تضعهــا جهــة االختصــاص ،ويكــون الحــد األعلــى لبــدل حضــور
جلســات المجلــس ولجانــه ( )5,000خمســة اآلف ريــال ســعودي عــن كل جلســة،
غيــر شــاملة مصاريــف الســفر واإلقامــة ،ويدفــع لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس
بمــا فيهــم رئيــس المجلــس ،قيمــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملونهــا مــن أجــل
حضــور اجتماعــات المجلــس أو اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك
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مصروفــات الســفر واإلقامــة واإلعاشــة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن المســاهمين المؤسســين قــد اتفقــوا علــى حصــول رئيــس
مجلــس اإلدارة علــى حوافــز إضافيــة نظيــر رئاســته للمجلــس ،إضافــة لمكافأتــه
كعضــو مجلــس اإلدارة ،وقــد تــم االتفــاق معــه علــى ســدادها بشــكل دوري وبحــد
أدنــى كل ثالثــة أشــهر .ينبغــي اإلفصــاح عــن الموضــوع فــي تقريــر مجلــس اإلدارة
للســنة الماليــة القادمــة وذلــك وفــق متطلبــات نظام الشــركات وقواعد طــرح األوراق
الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.
بتاريــخ 2020/10/07م وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة علــى صــرف مبلــغ قــدره
( )1,543,000مليــون وخمســمائة وثالثــة وأربعــون ألــف ريــال ســعودي كمكافــأة
ألعضــاء المجلــس واللجــان عــن الفتــرة مــن تاريــخ بدايــة عضويتهــم وحتــى تاريــخ
2020/06/30م.
الشهادات والتراخيص والتصاريح الحكومية
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حصلــت الشــركة بمــا فــي ذلــك فروعهــا علــى عــدة تراخيــص وشــهادات نظاميــة
وتشــغيلية مــن الجهــات المختصــة ،ويتــم تجديــد تلــك التراخيــص والشــهادات بصفــة
دوريــة ،ويقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن الشــركة حاصلــة علــى جميــع التراخيــص
والموافقــات الالزمــة لمزاولــة أعمالهــا واالســتمرار فــي ذلــك وليــس لديهــا فــروع
خــارج الســعودية ،وال تملــك الشــركة أي أســهم أو حصــص فــي شــركات أخــرى
(ســواء داخــل الســعودية أو بالخــارج).
توضــح الجــداول التاليــة التراخيــص والموافقــات الحاليــة التــي حصلــت عليها الشــركة:

جدول ( :)8-7التراخيص والشهادات التي حصلت عليها
الشركة:
صاحب
الترخيص

نوع
الترخيص

الغرض

السجل
التجاري.

قيد الشركة شركة
مطاعم
في سجل
بيت
الشركات
الشطيرة
التجارية،
للوجبات
بمدينة
السريعة.
الرياض.

1010268241

شهادة
عضوية
في الغرفة
التجارية
 غرفةالرياض.

ً
التزاما
بأحكام
نظام
السجل
التجاري
استخرجت
الشركة
شهادة
عضوية
في الدرجة
الممتازة.

101000218560

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار
1430/05/28هـ
(الموافق
2009/05/23م)

1437/05/21هـ
(الموافق
2016/03/01م)

تاريخ االنتهاء

1445/05/12هـ
(الموافق
2023/11/26م)

1445/05/12ه
(الموافق
2023/11/26م)

الجهة
المصدرة
وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
الرياض.

الغرفة
التجارية
الصناعية
بالرياض.
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شهادة
تسجيل
عالمة
تجارية.

حفظ حق
الشركة
الحصري
باستخدام
العالمة
على
منتجاتها.

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1438003018

شهادة
تسجيل
عالمة
تجارية.

حفظ حق
الشركة
الحصري
باستخدام
العالمة
على
منتجها
(وندايززر).

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1436019612

شهادة
تسجيل
عالمة
تجارية.

حفظ حق
الشركة
الحصري
باستخدام
العالمة
على
منتجها
(ميلتايززر).

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1436014442

شهادة
اشتراك
في
التأمينات
االجتماعية.

ً
التزاما
بنظام
التأمينات
االجتماعية.

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة.

37458119

شهادة
سعودة.

لإلفادة
بأن الشركة
ملتزمة
بنسبة
التوطين
المطلوبة
منها وفق
برنامج
نطاقات.

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

شهادة
الزكاة
والدخل.

لإلفادة
بأن الشركة
قدمت
إقراراها
السنوي
والتزمت
بسداد
الزكاة.

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1438/02/06هـ

(الموافق
(الموافق
2016/11/06م) 2026/07/19م)

1436/09/13هـ

1446/07/06هـ

(الموافق
(الموافق
2015/04/23م) 2025/01/06م)

1442/08/05هـ

1442/09/05ه

(الموافق
(الموافق
2021/03/18م) 2021/04/17م)

1442/05/26هـ

1442/08/28هـ

(الموافق
(الموافق
2021/01/10م) 2021/04/10م)

1441/08/04هـ
1020395916

1446/09/19هـ

(الموافق
(الموافق
2015/06/30م) 2025/03/19م)

1436/07/04هـ

20002101000322

1448/02/05هـ

1442/09/18هـ

(الموافق
(الموافق
2020/03/28م) 2021/04/30م)

وزارة
التجارة-
إدارة
العالمات
التجارية
المملكة
العربية
السعودية.
وزارة
التجارة-
إدارة
العالمات
التجارية
المملكة
العربية
السعودية.
وزارة التجارة
 إدارةالعالمات
التجارية
المملكة
العربية
السعودية.
المؤسسة
العامة
للتأمينات
االجتماعية.

وزارة
الموارد
البشرية
والتنمية
االجتماعية.

الهيئة
العامة
للزكاة
والدخل.
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لإلفادة
بأن الشركة
قدمت
إقراراها
الضريبي
والتزمت
بسداد
الضريبة
المستحقة.

شهادة
تسجيل
في ضريبة
القيمة
المضافة .

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1439/03/19هـ
310147641400003

(الموافق
2017/12/07م)

ال يوجد

الهيئة
العامة
للزكاة
والدخل.

المصدر :الشركة

سجالت الفروع
اسم الفرع

رقم السجل

المقر

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

فرع بيت
الشطيرة
للتجارة.

1010317014

الرياض -
المحمدية
الغربية
-التخصصي

1432/11/2هـ

1443/02/05هـ

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1010315369

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1010315370

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1010315371

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1010315706

الرياض
طريقالتخصصي

الرياض
 النخيلالشرقي
األميرتركي.

الرياض -
غرناطة .

الرياض -
الروضة،
خالد بن
وليد.

(الموافق2011/09/30م)

(الموافق2021/09/12م)

1432/10/08هـ

1443/02/05هـ

(الموافق2011/09/06م)

(الموافق2021/09/12م)

1432/10/08هـ

1443/02/05هـ

(الموافق2011/09/06م)

(الموافق2021/09/12م)

1432/10/08هـ

1443/02/05هـ

(الموافق2011/09/06م)

(الموافق2021/09/12م)

1432/10/14ه ـ

1443/02/05هـ

(الموافق2011/09/12م)

(الموافق2021/09/12م)

النشاط

الجهة
المصدرة

استيراد وتصدير
وتجارة الجملة
والتجزئة في
المشروبات
والمأكوالت الباردة
والساخنة والوجبات
السريعة ،ومعدات
المطابخ والمطاعم
والمقاهي وصيانتها
وتركيبها والمواد
الغذائية والوجبات
الجاهزة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
الرياض.

تقديم المأكوالت
والمشروبات الباردة
والساخنة والوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
الرياض.

تقديم المأكوالت
والمشروبات الباردة
والساخنة والوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
الرياض.

تقديم المأكوالت
والمشروبات الباردة
والساخنة والوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
الرياض.

تقديم المأكوالت
والمشروبات الباردة
والساخنة والوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
الرياض.
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فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1010346052

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1010346336

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1010361848

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1010361849

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1010380382

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1010380300

فرع شركة
مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

2055026410

فرع شركة
مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة*

2050116675

فرع شركة
مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة*

2050116674

الرياض
 حيالسويدي
،الدائري
الجنوبي.
الرياض،
الندى -
عثمان بن
عفان.

الرياض
 حياليرموك.

الرياض
عثمان بن
عفان -
االزدهار.
الرياض
النزهة
 طريقأبو بكر
الصديق.
الرياض
 الربوة(الدائري
الشرقي).

الجبيل -
البلد (حي
المرقب).

الدمام -
مالذ بالزا

الدمام -
سينترو
التميمي

1433/09/09هـ

1443/02/05هـ

(الموافق2012/07/28م)

(الموافق2021/09/12م)

1433/09/11هـ

1443/02/06هـ

(الموافق2012/07/30م)

(الموافق2021/09/13م)

1434/03/10هـ

1443/02/06هـ

(الموافق2013/01/22م)

(الموافق2021/09/13م)

1434/03/10هـ

1443/02/06هـ

(الموافق2013/01/22م)

(الموافق2021/09/13م)

1434/08/10هـ

1443/02/06هـ

(الموافق2013/06/19م)

(الموافق2021/09/13م)

1434/08/09هـ

1443/02/06هـ

(الموافق2013/06/18م)

(الموافق2021/09/13م)

1439/04/22هـ

1443/04/22هـ

(الموافق2018/01/09م)

(الموافق2021/11/27م)

1439/10/20هـ

1443/01/22هـ

(الموافق2018/07/04م)

(الموافق2021/08/30م)

1439/10/20هـ

1443/01/22هـ

(الموافق2018/07/04م)

(الموافق2021/08/30م)

تقديم المأكوالت
والمشروبات الباردة
والساخنة والوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
الرياض.

تقديم المأكوالت
والمشروبات الباردة
والساخنة والوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
الرياض.

تقديم المأكوالت
والمشروبات الباردة
والساخنة والوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
الرياض.

تقديم المأكوالت
والمشروبات الباردة
والساخنة والوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
الرياض.

تقديم المأكوالت
والمشروبات الباردة
والساخنة والوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
الرياض.

تقديم المأكوالت
والمشروبات الباردة
والساخنة والوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
الرياض.

مطعم لتقديم
الوجبات

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
بالجبيل.

أنشطة الوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
بالدمام.

أنشطة الوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
بالدمام.
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فرع شركة
بيت مطاعم
الشطيرة
للوجبات
السريعة*

2052101288

فرع شركة
مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة*

2051221838

الظهران -
حي الدوحة

الخبر  -شارع
البيبسي

فرع شركة
مطاعم بيت
2051220455
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

الخبر  -حي
الثقبة

فرع شركة
مطاعم بيت
2051065573
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

الخبر -حي
الخزامي

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1010611242

الرياض -
الدرعية

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

1011139597

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

3350145552

1439/10/20هـ

1443/01/22هـ

(الموافق2018/07/04م)

(الموافق2021/08/30م)

1439/10/20هـ

1443/01/22هـ

(الموافق2018/07/04م)

(الموافق2021/08/30م)

1439/06/11هـ

1443/06/11هـ

(الموافق2018/02/27م)

(الموافق2022/01/14م)

1439/05/07هـ

1443/05/07هـ

(الموافق2018/01/24م)

(الموافق2021/12/11م)

1438/12/22هـ

1443/12/22هـ

(الموافق2017/09/13م)

(الموافق2022/07/21م)

1440/05/02هـ
الخرج

(الموافق2019/01/08م)

1441/01/06هـ
حائل

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1134102541

البكيرية

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1131304645

بريدة

1443/05/02هـ
(الموافق2021/12/06م)

أنشطة الوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
بالظهران.

أنشطة الوجبات
السريعة.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
بالخبر.

مطعم لتقديم
الوجبات.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
بالخبر.

أنشطة الوجبات
السريعة ،يشمل
(محالت البيتزا).

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
بالخبر.

مطعم لتقديم
الوجبات.

وزارة التجارة
مكتبالسجل
التجاري
بمدينة
بالدرعية.

المطاعم مع الخدمة
 أنشطة الوجباتالسريعة يشمل
(محالت البيتزا)

وزارة التجارة -
مكتب السجل
التجاري
بمدينة الخرج.

1443/01/06هـ

(الموافق2019/09/05م)

(الموافق2021/08/14م)

1441/04/06هـ

1442/04/06هـ

(الموافق2019/12/03م)

(الموافق2021/11/11م)

1441/05/20هـ

1443/05/20هـ

(الموافق2020/01/15م)

(الموافق
2021/12/24م)

المطاعم مع الخدمة.

وزارة التجارة-
مكتب السجل
التجاري
بمدينة حائل.

أنشطة الوجبات
السريعة ،يشمل
(محالت البيتزا).

وزارة التجارة -
مكتب السجل
التجاري
بمدينة
البكيرية.

أنشطة الوجبات
السريعة ،يشمل
(محالت البيتزا).

وزارة التجارة -
مكتب السجل
التجاري
بمدينة بريدة.
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فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

2031102838

األحساء

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

2050132398

الدمام

فرع مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

4030374773

جدة

1441/05/20هـ

1443/05/20هـ

(الموافق2020/01/15م)

(الموافق
2021/12/24م)

1441/05/20هـ

1443/05/20هـ

(الموافق2020/01/15م)

(الموافق
2021/12/24م)

1441/05/20هـ

1443/05/20هـ

(الموافق2020/01/15م)

(الموافق
2021/12/24م)

أنشطة الوجبات
السريعة ،يشمل
(محالت البيتزا).

وزارة التجارة -
مكتب السجل
التجاري
بمدينة
األحساء.

أنشطة الوجبات
السريعة ،يشمل
(محالت البيتزا).

وزارة التجارة -
مكتب السجل
التجاري
بمدينة
األحساء.

أنشطة الوجبات
السريعة ،يشمل
(محالت البيتزا).

وزارة التجارة -
مكتب السجل
التجاري
بمدينة
األحساء.

المصدر :الشركة

رخص البلدية
#

نوع
الترخيص

الغرض من
الترخيص

صاحب
الترخيص

رقم الترخيص

1

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

39066484

2

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3909458550

3

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3909417976

4

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

4000833

5

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40062056640

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

1439/06/12هـ

1444/06/12هـ

(الموافق2018/02/28م)

(الموافق2023/01/05م)

1439/06/06هـ

1444/06/05هـ

(الموافق2018/02/22م)

(الموافق2022/12/29م)

1438/11/07هـ

1445/11/13هـ

(الموافق2017/07/30م)

(الموافق2024/05/21م)

1440/05/08هـ

1444/05/08هـ

(الموافق2019/01/14م)

 (الموافق2022/12/02م)

1440/06/19هـ

1446/06/19هـ

(الموافق2019/02/24م)

(الموافق2024/12/20م)

الجهة
المصدرة
بلدية
محافظة
الخبر

بلدية
الهفوف

بلدية
الديرة
الفرعية

بلدية
العريجاء

بلدية
الجنوب
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6

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

4001627

7

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40042010922

8

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

4001350

9

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

4000571

10

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40041972437

11

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40052040895

12

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40041970189

13

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

4000069

14

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

39111434896

1440/06/22هـ

1444/06/22هـ

(الموافق2019/02/27م)

(الموافق2023/01/15م)

1440/04/23هـ

1446/04/23هـ

(الموافق2018/12/30م)

(الموافق2024/10/26م)

1440/05/30هـ

1444/05/30هـ

(الموافق2019/02/05م)

(الموافق2022/12/24م)

1440/04/12هـ

1444/04/12هـ

(الموافق2018/12/19م)

(الموافق2022/11/06م

1440/04/08هـ

1444/04/08هـ

(الموافق2018/12/15م)

(الموافق2022/11/02م)

1439/05/30هـ

1444/06/01هـ

(الموافق2019/02/05م)

 (الموافق2022/12/25م)

1440/04/06هـ

1444/04/06هـ

(الموافق2018/12/13م)

(الموافق2022/10/31م)

1440/01/22هـ

1444/01/22هـ

(الموافق2018/10/02م)

(الموافق2022/08/20م)

1439/11/19هـ

1445/11/19هـ

(الموافق2018/08/01م)

 (الموافق2024/05/27م)

بلدية
العليا

بلدية غرب
الدمام

بلدية
الملز

بلدية نمار

بلدية
المبرز

بلدية
البكيرية

بلدية
البصر

بلدية
الشميسي

بلدية
الظهران
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15

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

39078921

16

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40031927120

17

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

39066484

18

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40042001572

19

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40041971183

20

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3900390

21

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3901059

22

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40031927310

23

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

4000739

1439/07/18هـ

1444/07/18هـ

(الموافق2018/04/04م)

(الموافق2023/02/09م)

1439/07/05هـ

1442/07/05هـ

(الموافق2018/03/22م)

(الموافق2021/02/17م)*

1439/06/12هـ

1444/06/12هـ

(الموافق2018/02/28م)

(الموافق2023/01/15م)

1440/04/15هـ

1444/04/15هـ

(الموافق2018/12/22م)

(الموافق2022/11/19م)

1440/04/07هـ

1444/04/07هـ

(الموافق2018/12/14م)

(الموافق2022/11/01م)

1439/04/13هـ

1444/04/13هـ

(الموافق2017/12/31م)

 (الموافق2022/11/07م)

1439/04/09هـ

1444/04/09هـ

(الموافق2017/12/27م)

(الموافق2022/11/03م)

1439/07/10هـ

1444/07/10هـ

(الموافق2018/03/27م)

(الموافق2023/02/07م)

1440/06/22هـ

1444/06/22هـ

(الموافق2019/02/27م)

(الموافق2023/01/15م)

بلدية
محافظة
الخبر

بلدية
الروضة

بلدية
محافظة
الخبر

بلدية
شرق
الدمام

بلدية
محافظة
الخبر

بلدية
عرقة

بلدية
الروضة

بلدية
شمال
الرياض

بلدية
الخرج
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24

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3910735848

25

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3909417976

26

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3900102

27

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3802282

28

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3900251

29

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3802198

30

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3800641

31

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3800161

32

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3800072

1439/10/27هـ

1445/10/27هـ

(الموافق2018/07/11م)

 (الموافق2024/05/06م)

1438/11/07هـ

1445/11/13هـ

(الموافق2017/07/30م)

(الموافق2024/05/21م)

1439/02/03هـ

1444/02/03هـ

(الموافق2017/10/23م)

(الموافق2022/08/30م)

1438/07/20هـ

1444/02/03هـ

(الموافق2017/04/17م)

(الموافق2022/08/30م)

1439/02/10هـ

1444/02/10هـ

(الموافق2017/10/30م)

 (الموافق2022/09/06م)

1438/07/12هـ

1444/02/10هـ

(الموافق2017/04/09م)

(الموافق2022/09/06م)

1438/05/30هـ

1444/05/30هـ

(الموافق2017/02/27م)

 (الموافق2022/12/24م)

1438/02/16هـ

1444/02/16هـ

(الموافق2017/10/16م)

(الموافق2022/09/12م)

1438/01/22هـ

1444/01/22هـ

(الموافق2016/10/23م)

(الموافق2022/08/20م)

بلدية
عنيزة

بلدية
بريدة

بلدية
العزيزية

بلدية
الروضة

بلدية نمار

بلدية
الروضة

بلدية
الشفاء

بلدية
البطحاء

بلدية
العزيزية

122

33

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40031914546

34

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3702098

35

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

55937

36

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40031886329

37

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

353820

38

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

38371

39

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

56532

40

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

35382

41

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

39111376523

1438/08/14هـ

1444/08/14هـ

(الموافق2017/10/10م)

 (الموافق2023/03/06م)

1437/12/03هـ

1443/12/03هـ

ـ(الموافق2016/09/04م)

(الموافق2022/07/02م)

1437/04/16هـ

1443/12/03هـ

(الموافق2016/01/26م)

(الموافق2022/07/02م)

1437/07/21هـ

1442/07/21هـ

 (الموافق2016/04/28م)

(الموافق2021/03/05م)*

1437/02/25هـ

1444/02/25هـ

(الموافق2015/12/07م)

(الموافق2022/09/21م)

1436/11/09هـ

1443/11/09هـ

 (الموافق2015/08/24م)

 (الموافق2022/06/08م)

1437/02/13هـ

1444/02/13هـ

(الموافق2015/11/25م)

(الموافق2022/09/09م)

1437/02/25هـ

1444/02/13هـ

(الموافق2015/12/07م)

(الموافق2022/09/09م)

1436/08/10هـ

1443/08/10هـ

(الموافق2015/05/28م)

(الموافق2022/03/13م)

بلدية
الروضة

بلدية
شمال
الرياض

بلدية
عرقة

بلدية
عرقة

بلدية
النسيم

بلدية
العريجاء

بلدية
الروضة

بلدية
النسيم

بلدية
محافظة
الدرعية

123

42

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

33517

43

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

5465

44

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

7032

45

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

56491

46

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

7487

47

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40031857180

48

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3800627

49

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

24627

50

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

25184

1436/10/12هـ

1443/10/12هـ

(الموافق2015/08/28م)

(الموافق2022/05/13م)

1437/01/19هـ

1444/01/19هـ

(الموافق2015/11/01م)

(الموافق2022/08/17م)

1435/12/29هـ

1443/12/30هـ

(الموافق2014/10/23م)

(الموافق2022/07/29م)

1437/02/10هـ

1441/02/10هـ

(الموافق2015/11/22م)

(الموافق2022/09/06م)

1436/03/28هـ

1444/03/28هـ

(الموافق2015/01/19م)

(الموافق2022/10/24م)

1435/08/28هـ

1444/08/28هـ

(الموافق2014/06/26م)

(الموافق2023/03/30م)

1438/03/06هـ

1444/03/06هـ

(الموافق2016/12/05م)

 (الموافق2022/10/02م)

1435/05/05هـ

1444/05/05هـ

(الموافق2014/03/06م)

(الموافق2022/11/29م)

1435/03/27هـ

1444/03/27هـ

(الموافق2014/01/28م)

(الموافق2022/10/23م)

بلدية
العليا

بلدية
المزاحمية

بلدية
شمال
الرياض

بلدية
الروضة

بلدية
شمال
الرياض

بلدية
شمال
الرياض

بلدية
الروضة

بلدية
السلي

بلدية
النسيم

124

51

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

35078

52

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

1180

53

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

46574

54

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

421463

55

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

4854

56

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

99922

57

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

43994

58

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

52269

59

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

12368

1435/01/16هـ

1444/01/16هـ

 (الموافق2013/11/19م)

 (الموافق2022/08/14م)

1435/01/04هـ

1444/01/04هـ

(الموافق2013/11/07م)

(الموافق2022/08/02م)

1434/05/29هـ

1444/05/30هـ

(الموافق2013/04/10م)

(الموافق
2022/12/24م)

1440/06/18هـ

1446/05/04هـ

(الموافق2019/02/23م)

(الموافق2024/11/06م)

1434/01/12هـ

1444/01/12هـ

 (الموافق2012/11/26م)

(الموافق2022/08/10م)

1434/04/23هـ

1444/04/23هـ

(الموافق2013/03/05م)

(الموافق2022/11/17م)

1433/04/13هـ

1444/04/13هـ

(الموافق2012/03/06م)

(الموافق2022/11/07م)

1436/02/10هـ

1444/02/10هـ

(الموافق2014/12/02م)

(الموافق2022/09/06م)

1432/04/02هـ

1444/04/02هـ

(الموافق2013/02/12م)

(الموافق2022/10/27م)

بلدية
الملز

بلدية
العليا

بلدية
الروضة

بلدية
محافظة
الجبيل

بلدية
شمال
الرياض

بلدية
العريجاء

بلدية
الروضة

بلدية
الروضة

بلدية
المعذر

125

60

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

12166

61

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3702099

62

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

33172

63

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40031928008

64

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

3900048

65

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40102476689

66

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

41063421931

67

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

4003990

68

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40031928008

1432/01/16هـ

1444/01/16هـ

(الموافق2010/12/22م)

(الموافق2022/08/14م)

1437/12/03هـ

1443/12/03هـ

(الموافق2016/09/04م)

(الموافق2022/07/02م)

1434/06/20هـ

1443/06/20هـ

(الموافق2013/04/30م)

(الموافق2022/01/23م)

1439/07/26هـ

1444/07/26هـ

(الموافق2018/04/12م)

(الموافق2023/02/17م)

1439/11/09هـ
(الموافق2018/07/22م)

1443/11/09هـ
(الموافق
2022/09/08م)

1440/10/26هـ

1445/10/25هـ

(الموافق2019/06/29م)

(الموافق2024/04/05م)

1441/07/06هـ

1444/07/06ه

(الموافق2020/03/01م)

(الموافق2023/02/17م)

1440/11/28هـ

1445/11/28هـ

 (الموافق2019/07/31م)

(الموافق2024/06/05م)

1439/07/26هـ
(الموافق2018/04/12م)

1444/07/26هـ
(الموافق
2023/02/17م)

بلدية
المعذر

بلدية
شمال
الرياض

بلدية
العليا

بلدية
الروضة

بلدية
الجلة
وتبراك

بلدية
الوسط

بلدية
عرقة

بلدية
الروضة

بلدية
الروضة

126

69

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

41063425689

70

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40082132063

71

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

410222590687

72

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

41063422095

73

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

41073483099

74

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

41103568724

75

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

41103569093

7

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

41083503882

77

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها
(فتح محل
 24ساعة)

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40031857180

1441/06/26هـ
 (الموافق2020/02/20م)

1446/06/26هـ
 (الموافق2024/12/27م)

1440/08/20هـ

1446/08/20هـ

 (الموافق2019/04/25م)

 (الموافق2025/02/19م)

1441/02/24هـ

1446/02/23هـ

(الموافق2019/10/23م)

(الموافق2024/08/27م)

1441/06/26هـ

1446/06/26هـ

 (الموافق2020/02/20م)

 (الموافق2024/12/27م)

1441/07/17هـ

1446/07/17هـ

(الموافق2020/03/12م)

(الموافق2025/01/17م)

1441/11/03هـ

1446/11/03هـ

(الموافق2020/06/24م)

الموافق2025/05/01م)

1441/11/03هـ

1446/11/03هـ

(الموافق2020/06/24م)

الموافق2025/05/01م)

1441/08/12هـ

1446/08/12هـ

(الموافق2020/04/05م)

(الموافق2025/02/11م)

1435/08/28هـ

1444/08/28هـ

(الموافق2014/06/26م)

(الموافق2023/03/20م)

بلدية
وسط
الدمام

بلدية
الشميسي

بلدية
شرق
الدمام

بلدية
القطيف

بلدية أبحر

بلدية
العريجاء

بلدية
العريجاء

بلدية
الروضة

بلدية
شمال
الرياض
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78

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40031914546

79

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40031912944

80

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

42034094759

81

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

42044755208

82

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

42034077949

83

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

42034230039

84

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

41052641156

85

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

41032613278

86

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

4003192339

1438/08/14هـ

1446/08/14هـ

(الموافق2017/05/10م)

(الموافق2025/02/13م)

1438/07/12هـ

1444/07/12هـ

(الموافق2017/04/09م)

(الموافق2023/02/03م)

1442/03/09هـ

1447/03/09هـ

(الموافق2020/10/26م)

(الموافق2025/09/01م)

1442/04/23هـ

1447/04/23هـ

(الموافق2020/12/08م)

(الموافق2025/10/15م)

1442/03/05هـ

1447/03/05هـ

(الموافق2020/10/22م)

(الموافق2025/08/28م)

1442/04/11هـ

1447/04/11هـ

(الموافق2020/11/26م)

(الموافق2025/10/03م)

1441/05/05هـ

1446/05/04هـ

(الموافق2019/12/31م)

(الموافق2024/11/06م)

1441/03/24هـ

1446/03/23هـ

(الموافق2019/11/21م)

(الموافق2024/09/27م)

1439/04/09هـ

1443/04/09هـ

(الموافق2017/12/27م)

(الموافق2021/11/14م)

بلدية
الروضة

بلدية
الشرق
الفرعية

بلدية
الصفا

بلدية
ذهبان

بلدية
السلي

بلدية
طيبة

بلدية
الجبيل

بلدية غرب
الدمام

بلدية
الروضة
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87

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها
(فتح محل
 24ساعة)

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40031894935

88

رخصة
مهنية

تصريح
البلدية
المعطى
للشركة
لمزاولة
نشاطها

شركة
مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

40102426244

1439/03/16هـ

1444/02/16هـ

(الموافق2017/12/04م)

(الموافق2022/09/12م)

1433/04/13هـ

1443/04/13هـ

(الموافق2012/03/06م)

(الموافق2021/11/18م)

بلدية
البطحاء

بلدية
الروضة

*ما زال العمل جاري على تجديد الرخصة.
المصدر :الشركة

وباســتثناء مــا تــم ذكــره فــي الفقــرة الفرعيــة (( )3-1-2المخاطــر المتعلقــة بعــدم الحصــول
علــى التراخيــص والتصاريــح والشــهادات الالزمــة وعــدم تجديدهــا) مــن الفقــرة ()1-2
المخاطــر المتعلقــة بنشــاط الشــركة وعملياتهــا مــن القســم (" )2عوامــل المخاطــرة" مــن
هــذه النشــرة ،فــإن الشــركة ملتزمــة باســتكمال اجــراءات تأســيس وفتــح الفــروع كمــا فــي
تاريــخ نشــرة اإلصــدار.

رخص الدفاع المدني  -سالمة
نوع
الترخيص

الغرض

صاحب
الترخيص

رقم
الترخيص

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

248032

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

361296

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

99956

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

361267

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

238598

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

1442/02/28هـ

1443/02/28هـ

(الموافق2020/10/15م)

(الموافق2021/10/05م)

1442/01/22هـ

1443/01/22هـ

(الموافق2020/09/10م)

(الموافق2021/09/01م)

1440/10/27هـ

1441/10/27هـ

(الموافق2019/06/30م)

(الموافق2020/06/19م)*

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق 2021/09/05م)

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق 2021/09/05م)

الجهة المصدرة
مركز السالمة
الميدانية بغرب
الدمام
مركز السالمة
الميدانية بجنوب
حائل
مركز السالمة
الميدانية بشرق
الخبر
مركز السالمة
الميدانية
بالروضة

مركز السالمة
الميداني

129

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

255983

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

295461

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

244509

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

244025

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

289250

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

288535

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

301608

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

251717

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

245346

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

221029

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

276122

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق 2021/09/05م)

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق2021/09/05م)

1442/01/22هـ

1443/01/22هـ

(الموافق2020/09/10م)

(الموافق2021/08/30م)

1442/01/22هـ

1443/01/22هـ

(الموافق2020/09/10م)

(الموافق2021/08/30م)

1442/01/22هـ

1443/01/22هـ

(الموافق2020/09/10م)

(الموافق2021/08/30م)

1442/01/22هـ

1443/01/22هـ

(الموافق2020/09/10م)

(الموافق2021/08/30م)

1440/06/21هـ

1441/06/21هـ

(الموافق
2019/02/26م)

(الموافق2020/02/15م)*

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق 2021/09/05م)

1442/02/19هـ

1442/02/19هـ

(الموافق2020/10/06م)

 (الموافق2021/09/26م)

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق 2021/09/05م)

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق 2021/09/05م)

مركز السالمة
الميدانية
بشمال بريدة
مركز السالمة
الميدانية
بالسليمانية
مركز السالمة
الميدانية
بالسليمانية
مركز السالمة
الميدانية بوسط
الخبر
مركز السالمة
الميدانية بجنوب
حائل

مركز السالمة
الميدانية بالملز

مركز السالمة
الميداني

مركز السالمة
الميدانية بالمبزر

مركز السالمة
الميدانية بوسط
الخبر
مركز السالمة
الميدانية
بالشميسي
مركز السالمة
الميدانية
بالسفارات
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ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

331318

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

326922

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

352086

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

121810

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

201715

ترخيص
السالمة
الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

318646

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

365735

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

396032

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

360901

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

360783

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

324341

1440/08/22هـ

1441/08/22هـ

(الموافق2019/04/27م)

(الموافق2020/04/15م)*

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق 2021/09/05م)

1440/10/06هـ

1441/10/06هـ

(الموافق
2019/06/09م)

 (الموافق2020/05/29م)*

1440/08/05هـ

1441/08/05هـ

(الموافق2019/04/10م)

(الموافق2020/03/29م)*

1440/11/15هـ

1441/11/15هـ

ـ(-الموافق
2019/07/18م)

(الموافق2020/07/06م)*

1442/02/12هـ

1443/02/12هـ

ـ (الموافق2020/09/29م)

 (الموافق2021/09/19م)

1442/02/12هـ

1443/02/12هـ

ـ (الموافق2020/09/29م)

 (الموافق2021/09/19م)

1441/01/17هـ

1442/01/17هـ

(الموافق2019/09/16م)

(الموافق2020/09/05م)*

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق 2021/09/05م)

1442/02/12هـ

1443/02/12هـ

ـ (الموافق2020/09/29م)

 (الموافق2021/09/19م)

1442/02/12هـ

1443/02/12هـ

ـ (الموافق2020/09/29م)

 (الموافق2021/09/19م)

مركز السالمة
الميدانية
بالسليمانية
مركز السالمة
الميدانية
بالشميسي
مركز السالمة
الميدانية
بالسويدي
وشبرا
مركز السالمة
الميدانية بشرق
الجبيل
مركز السالمة
الميدانية بوسط
الخبر

مركز السالمة
الميداني

مركز السالمة
الميدانية بالملز

مركز السالمة
الميدانية
بجامعة اإلمام
مركز السالمة
الميدانية
بالروضة
مركز السالمة
الميدانية
بجامعة اإلمام
مركز السالمة
الميدانية
بالشفاء

131

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

278428

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

279471

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

360947

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

360920

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

401556

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

504247

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

502432

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

243393

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

434827

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

534201

ترخيص
االسالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

558096

1440/11/27هـ

1441/11/27هـ

(الموافق2019/07/30م)

(الموافق2020/07/18م)*

1442/01/22هـ

1443/01/22هـ

(الموافق2020/09/10م)

(الموافق2021/08/03م)

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق 2021/09/05م)

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق 2021/09/05م)

1442/02/12هـ

1443/02/12هـ

(الموافق2020/09/29م)

(الموافق2021/09/19م)

1441/06/26هـ

1442/06/26هـ

 (الموافق2020/02/20م)

(الموافق2021/02/08م)*

1441/06/30هـ

1442/06/30هـ

(الموافق2020/02/24م)

(الموافق2021/02/21م)*

1440/02/25هـ

1441/02/25هـ

(الموافق2018/11/03م)

(الموافق2019/10/24م)*

1441/03/14هـ

1442/03/14هـ

(الموافق2019/11/11م)

(الموافق2020/10/31م)*

1441/08/12هـ

1442/08/12هـ

(الموافق2020/04/05م)

(الموافق2021/03/25م)*

1441/11/03هـ

1442/11/03هـ

(الموافق2020/06/24م

(الموافق2021/06/13م)

مركز السالمة
الميدانية
بالروضة
مركز السالمة
الميدانية
بالسويدي
وشبرا
مركز السالمة
الميدانية
بالروضة
مركز السالمة
الميدانية
بجامعة اإلمام
مركز السالمة
الميدانية
بالنسيم
مركز السالمة
الميدانية
بشمال الدمام
مركز السالمة
الميدانية
بجامعة اإلمام
مركز السالمة
الميدانية
بالشفاء
مركز السالمة
الميدانية
بالسفارات
مركز السالمة
الميدانية
بالروضة
مركز السالمة
الميدانية
بالسويدي
وشبرا
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ترخيص
االسالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

558098

ترخيص
االسالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

525054

ترخيص
االسالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

567861

ترخيص
االسالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

524936

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

445338

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

471195

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

462182

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

444038

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

558706

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

409371

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

404805

1441/11/03هـ

1442/11/03هـ

(الموافق2020/06/24م)

(الموافق2021/06/13م)

1441/07/17هـ

1442/07/17هـ

(الموافق2020/03/12م)

(الموافق2021/03/01م)*

1441/11/18هـ

1442/11/18هـ

(الموافق2020/07/09م)

(الموافق2021/06/28م)

1441/07/17هـ

1442/07/17هـ

(الموافق2020/03/12م)

(الموافق2021/03/01م)*

1441/03/27هـ

1442/03/27هـ

(الموافق2019/11/24م)

(الموافق2020/11/13م)*

1441/05/05هـ

1442/05/05هـ

(الموافق2019/12/31م)

(الموافق2020/12/20م)*

1441/04/20هـ

1442/04/20هـ

(الموافق2019/12/17م)

(الموافق2020/12/05م)*

1441/03/24هـ

1442/03/24هـ

(الموافق2019/11/21م)

(الموافق2020/11/10م)*

1441/06/26هـ

1442/06/26هـ

(الموافق2020/02/20م)

(الموافق2021/02/08م)*

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق2021/09/05م)

1442/03/25هـ

1443/03/25هـ

(الموافق2020/11/11م)

(الموافق2021/10/31م)

مركز السالمة
الميدانية
بالسويدي
وشبرا
مركز السالمة
الميدانية
بالبغدادية
مركز السالمة
الميدانية
بالشاطئ
مركز السالمة
الميدانية
بالشاطئ
مركز السالمة
الميدانية
بجامعة اإلمام
مركز السالمة
الميدانية بشرق
الجبيل

مركز السالمة
الميداني

مركز السالمة
الميدانية بغرب
الدمام
مركز السالمة
الميدانية بوسط
القطيف
مركز السالمة
الميدانية
بالشفاء
مركز السالمة
الميدانية
بجامعة اإلمام
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ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

426327

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

401561

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

376991

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

401497

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

401479

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

401541

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

443540

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

378438

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

411292

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

617101

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

646287

1442/03/25هـ

1443/03/25هـ

(الموافق2020/11/11م)

(الموافق2021/10/31م)

1442/03/25هـ

1443/03/25هـ

(الموافق2020/11/11م)

(الموافق2021/10/31م)

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق2021/09/05م)

1442/02/27هـ

1443/02/27هـ

(الموافق2020/10/14م)

(الموافق2021/10/04م)

1442/01/28هـ

1443/01/28هـ

(الموافق2020/09/16م)

(الموافق2021/09/05م)

1442/02/12هـ

1443/02/12هـ

(الموافق2020/09/29م)

(الموافق2021/09/19م)

1442/02/19هـ

1443/02/19هـ

(الموافق2020/10/06م)

(الموافق2021/09/26م)

1441/01/19هـ

1443/02/19هـ

(الموافق2019/09/18م)

(الموافق2021/09/26م)

1442/02/27هـ

1443/02/27هـ

(الموافق2020/10/14م)

(الموافق2021/10/04م)

1442/03/05هـ

1443/03/05هـ

(الموافق2020/10/22م)

(الموافق2021/10/11م)

1442/04/23هـ

1443/04/23هـ

(الموافق
2020/12/08م)

(الموافق
2021/11/28م)

مركز السالمة
الميدانية
بالنسيم
مركز السالمة
الميدانية
بالروضة
مركز السالمة
الميدانية
بالسلي
مركز السالمة
الميدانية
بالروضة
مركز السالمة
الميدانية
بالمعذر
مركز السالمة
الميدانية
بالروضة
مركز السالمة
الميدانية بجنوب
بريدة
مركز السالمة
الميدانية
بالروضة
مركز السالمة
الميدانية
بشمال الدمام
مركز السالمة
الميدانية
بالعزيزية
مركز السالمة
الميدانية
بالشاطىء

134

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

619949

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

408664

ترخيص
السالمة
 الدفاعالمدني

التزام الشركة بمعايير
السالمة والوقاية
التي تطبقها المديرية
العامة للدفاع المدني

مطاعم
بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة

401546

1442/03/09هـ

1446/03/09هـ

(الموافق
2020/10/26م)

(الموافق
2024/09/12م)

1442/02/28هـ

1443/02/28هـ

(الموافق
2020/10/15م)

(الموافق
2021/10/05م)

1441/04/28هـ

1442/04/28هـ

(الموافق
2019/12/25م)

(الموافق
2020/12/13م)*

مركز السالمة
الميدانية
بالمروة
مركز السالمة
الميدانية
بالسلي
مركز السالمة
الميدانية
بالسليمانية

*ما زال العمل جاري على تجديد الرخصة.
المصدر :الشركة

وباســتثناء مــا تــم ذكــره فــي الفقــرة الفرعيــة (( )3-1-2المخاطــر المتعلقــة بعــدم الحصــول
علــى التراخيــص والتصاريــح والشــهادات الالزمــة وعــدم تجديدهــا) مــن الفقــرة ( )1-2المخاطــر
المتعلقــة بنشــاط الشــركة وعملياتهــا مــن القســم (" )2عوامــل المخاطــرة" مــن هــذه النشــرة،
فــإن الشــركة ملتزمــة باســتكمال إجــراءات تأســيس وفتــح الفــروع كمــا في تاريخ نشــرة اإلصدار.
االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها
4-7
«صاحب الترخيص"
تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:
 1-4-7االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة («وزارة التجارة»)
الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري
فــي مدينــة الريــاض حيــث المقــر الرئيســي بموجــب شــهادة رقــم ( )1010268241وتاريــخ
1430/05/28هـــ (الموافــق 2009/05/23م) والتــي تنتهــي صالحيتهــا بتاريــخ 1445/05/12هـ
(الموافــق 2023/11/26م) .الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات وقــد صــدر النظــام
ً
ً
وتماشــيا مــع التعديــات
وفقــا ألحــكام نظــام الشــركات الجديــد
األساســي للشــركة
الجديــدة التــي أدخلــت علــى نظــام الشــركات وذلــك بعــد أخــذ موافقــة وزارة التجــارة علــى
مســودة النظــام األساســي المقتــرح وتمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل المســاهمين فــي
اجتمــاع الجمعيــة التحويليــة بتاريــخ 1440/11/04هـــ (الموافــق 2019/07/07م).
لــدى الشــركة ثــاث عالمــات تجاريــة تــم تســجيلها لــدى وزارة التجــارة (إدارة العالمــات
التجاريــة) تحــت الفئــة ( )43وهــي إحــدى فئــات العالمــات التجاريــة والتــي تختــص خدمــات
توفيــر األطعمــة والمشــروبات ،وســيمكن ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها
علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب أو المحــات التجاريــة (الفــروع) التــي
تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة
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الالزمــة وفقـ ًـا لنظــام العالمــات التجاريــة .وقــد تــم تســجيل العالمــة التجاريــة (برغرايــززر)
خــارج المملكــة .ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن العالمــات التجاريــة ،الرجــاء االطــاع علــى
الفقــرة الفرعيــة (" )6-7العالمــات التجاريــة" مــن قســم (" )7المعلومــات القانونيــة" مــن
هــذه النشــرة.
كمــا ان الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة اســتخراج شــهادة عضويــة فــي
غرفــة التجــارة والصناعــة للمقــر الرئيســي بموجــب الشــهادة رقــم ()101000218560
وتاريــخ 1437/05/21هـــ (الموافــق2016/03/01م) وتنتهــي صالحيتهــا فــي 1445/05/12هـــ
(الموافــق 2023/11/26م) .كمــا تــم اســتخراج شــهادة عضويــة في غرفة التجــارة والصناعة
لعــدد ( )6ســتة ســجالت فرعيــة مــن أصــل ( )26ســتة وعشــرون ســجل فرعــي علمــا أن
نظــام الســجل التجــاري يلــزم كا مــن يتــم قيــده فــي الســجل التجــاري بــأن يتــم تســجيله
لــدى غرفــة التجــارة والصناعــة فــي المنطقــة التــي يتــم تأســيس أو فتــح الفــرع فيهــا.
ويكتفــى بإصــدار ترخيــص البلديــة
الشــركة غيــر ُملزَ مــة باســتخراج ســجل تجــاري لــكل فــرع ُ
ورخصــة الدفــاع المدنــي ،علمـ ًـا أن الســجل التجــاري للمركــز الرئيســي وســجالت الفــروع
اإلقليميــة للمركــز الرئيســي هــي التــي تظهــر فــي رخــص البلديــة الخاصــة بــكل فــرع
وهــذا يتوقــف علــى موافقــة أو عــدم موافقــة البلديــة أو أمانــة المنطقــة التــي يتبــع
لهــا الفــرع .تســتخدم الشــركة الســجل التجــاري الرئيســي رقــم ( )1010268241الصــادر
عــن مكتــب الســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض لغــرض فتــح عــدد ( )46ســتة وأربعــون
فــرع ،والســجل الفرعــي رقــم ( )4030374773الصــادر عــن مكتــب الســجل التجــاري فــي
مدينــة جــدة لغــرض فتــح عــدد ( )6ســتة فــروع ،والســجل الفرعــي رقــم ()1131304645
الصــادر عــن مكتــب الســجل التجــاري بمدينــة بريــدة لغــرض فتــح عــدد ( )2فرعيــن ،والســجل
الفرعــي رقــم ( )3350145552الصــادر عــن مكتــب الســجل التجــاري بمدينــة حائــل لغــرض
فتــح عــدد (،)2فرعيــن والســجل الفرعــي رقــم ( )2055026410الصــادر عــن مكتــب الســجل
التجــاري بمدينــة الجبيــل لغــرض فتــح عــدد ( )2فرعيــن.
بخــاف مــا ورد فــي الفقــرة الفرعيــة ( " )30-1-2المخاطــر المتعلقــة بحــاالت تعــارض
المصالــح" و الفقــرة الفرعيــة ( " )33-1-2المخاطــر المتعلقــة بالتعامــات والعقــود
المبرمــة مــع األطــراف ذات العالقــة" مــن القســم (" )2عوامــل المخاطــرة" مــن هــذه
النشــرة ،فــإن الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات.
 2-4-7االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل
الشــركة كغيرهــا مــن المنشــآت والشــركات المســجلة والتــي تعمــل فــي المملكــة ملزمــة
بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة خــال ( )120مائــة وعشــرون يــوم مــن انتهاء الســنة
الماليــة وذلــك لغــرض تجديــد الشــهادة التــي تصــدر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخل .تم
تســجيل الشــركة بصفتهــا مكلــف بموجــب الرقــم المميــز ( ،)3101476414وقــد حصلــت
علــى شــهادة زكاة نهائيــة حتــى عــام 2019م بالرقــم ( )1110866864وتاريــخ 1441/08/04هـــ
(الموافــق 2020/03/28م) التــي تنتهــي مــدة صالحيتهــا فــي 1442/09/18هـــ (الموافــق
2021/04/30م).الشــركة ملتزمــة بنظــام ضريبة القيمة المضافــة والئحته التنفيذية وهي
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مســجلة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تحــت الرقــم الضريبــي ()310147641400003
بموجــب شــهادة صــدرت بتاريــخ ( 1439/03/19الموافــق 2017/12/07م)
كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة ،بأنــه ال يوجــد لديهــا أي مالحظــات مــن الهيئــة او اعتراضــات
علــى التقاريــر والربــط الزكــوي باســتثناء مــا ورد فــي الفقــرة الفرعيــة (" )6-1-2المخاطــر
المتعلقــة بالفروقــات الزكويــة والتزامــات الــزكاة المحتملــة" مــن قســم (" )2عوامــل
المخاطــرة" مــن هــذه النشــرة.
 3-4-7االلتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة «وزارة المــوارد البشــرية»
تــم فتــح ملــف لــدى وزارة المــوارد البشــرية بالرقــم الموحــد ( )375528 -1وفقـ ًـا لشــهادة
الســعودة المســتخرجة مــن وزارة المــوارد البشــرية .وكمــا بتاريــخ هـــذه النشــرة تســتفيد
الشــركة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة المــوارد البشــرية وتــم اســتخراج شــهادة
الســعودة بتاريــخ 1442/08/15ه (الموافــق 2021/03/28م) لإلفــادة بــأن الشــركة ملتزمــة
بنســبة التوطيــن المطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة ( )%28.12كمــا فــي
2021/03/28م وهــي مصنفــة ضمــن مطاعــم خدمــة ســريعة ومحــات اآليســكريم وتقــع
فــي النطــاق األخضــر المرتفــع  -منشــأة كبيــرة.
ويبين الجدول أدناه عدد الموظفين في الشركة كما في 2021/03/28م.

جــدول ( :) 9-7أعــداد الموظفيــن الســعوديين وغيــر
الســعوديين كمــا فــي 2021/03/28م
نشاط
العمليات

نشاط
اإلدارة

المجموع

موظف سعودي  -حسب شهادة التأمينات

197

21

218

موظف غير سعودي  -حسب شهادة التأمينات

370

21

391

عمالة مستأجرة  -الشركة السعودية لحلول القوى البشرية
(سماسكو)*

176

0

176

مسير الرواتب (كما في مارس 2021م)

743

42

785

عدد العاملين األجانب وفق بيانات مقيم

370

21

391

عمالة مستأجرة  -رسيل لإلستقدام **

16

1

17

الجهة

*لــدى الشــركة عمالــة مســتأجرة مــن منشــآت أخــرى وفقــا لنظــام اجيــر حيــث تبيــن أنــه كمــا فــي 2021/03/28م،
يوجــد ( )176مائــة وســتة وســبعون موظــف أجنبــي موظــف عــن طريــق الشــركة الســعودية لحلــول القــوى
البشــرية (سماســكو).
ـزءا فــي بيانــات مقيــم و ال تمثــل جـ ً
** ال تمثــل جـ ً
ـزءا فــي نســبة الســعودة حيــث انهــا عمالــة مســتاجرة و غيــر
مســجلة فــي برنامــج أجيــر المحتســب علــى الشــركة.
المصدر :الشركة
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إن إجمالــي عــدد العامليــن غيــر الســعوديين ال يتطابــق لــدى مختلــف الجهــات الحكوميــة،
حيــث بلــغ عــدد العامليــن غيــر الســعوديين المســجلين فــي التأمينــات االجتماعيــة
عامــا ،بينمــا
كمــا فــي ( 28مــارس 2021م) عــدد ( )396ثالثــة مائــة وســتة وتســعون
ً
عامــا،
المســجلين لــدى مكتــب العمــل بلــغ عددهــم ( )391ثالثمائــة وواحــد وتســعون
ً
عامــا ،أي بفــارق
ولــدى وزارة الداخليــة (الجــوازات) ( )383ثالثمائــة وثالثــة وثمانــون
ً
( )8ثمانيــة عمــال .إن التبايــن فــي أعــداد الموظفيــن لــدى مختلــف الجهــات المختصــة
ســببه فــارق التوقيــت فــي تحديــث البيانــات فــي مختلــف الجهــات الحكوميــة ،حيــث يتــم
التحديــث فــي التأمينــات االجتماعيــة بشــكل شــهري بينمــا مكتــب العمــل بشــكل شــبه
يومــي و يتأخــر التحديــث عــادة لــدى برنامــج مقيــم.
أمــا التبايــن فــي أعــداد العامليــن الســعوديين المســجلين فــي التأمينــات ( )225مائتــان
ـا ،وبيــن المســجلين فــي مكتــب العمــل ( )218مائتــان وثمانيــة
وخمســة وعشــرون عامـ ً
عامــا؛ أي بفــارق ( )7ســبعة عمــال ،فســببه أنــه يتــم التحديــث للبيانــات فــي
عشــر
ً
التأمينــات االجتماعيــة بشــكل شــهري بينمــا يتــم التحديــث فــي مكتــب العمــل بشــكل
شــبه يومــي.
لــدى الشــركة أيضـ ًـا رقــم اســتقدام  )7001803951( -700-وفــق مــا هــو مبين في الســجل
التجاري.
لــدى الشــركة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة ( )HR Manualومعتمــدة مــن مكتــب العمــل
بتاريــخ 2019/10/10م.
كذلــك ُيلــزم نظــام العمــل والئحتــه التنفيذية جميع أرباب العمل بأن يكون عقد العمل مع
أي موظــف أوعامــل مكتوبـ ًـا ومــن نســختين ،كذلــك ألزمــت وزارة المــوارد البشــرية أن يتــم
توثيــق عقــود العمــل إلكترونيـ ًـا مــن خــال رفــع المعلومــات الخاصــة بعقود عمــل العاملين
وتحديثهــا ،وإتاحــة الفرصــة للعامليــن مــن التحقــق مــن صحــة بيانــات عقودهــم مــن خــال
توثيــق العقــود عبــر بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة
ً
وفقا للقــرار الوزاري رقــم ( )156309وتاريخ 1440/08/18هـ
علــى أن يتــم االنتهــاء مــن ذلــك
(الموافــق 2019/04/23م) ،علمـ ًـا أنــه يجــب توثيق جميع عقود العاملين الذين يتم التعاقد
ً
مســبقا فيكــون توثيــق
معهــم بعــد تاريــخ هــذا القــرار مباشــرة ،أمــا المتعاقــد معهــم
ً
إلزاميــا وعلــى مراحــل زمنيــة تنتهــي بنهايــة الربــع الرابــع مــن العــام 2020م.
عقودهــم
* باستثناء ما تم ذكره في القسم (" )2عوامل المخاطرة" (" )23-1-2المخاطر المتعلقة
بتوطيــن الوظائــف والعمالــة األجنبيــة" مــن هــذه النشــرة ،والشــركة ملتزمــة بنظــام
العمــل والالئحــة التنفيذيــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة عــن وزارة المــوارد البشــرية.

138

 4-4-7االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
تــم فتــح ملــف للشــركة لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة برقــم االشــتراك
( ،)507656315والشــركة مشــتركة فــي فرعــي المعاشــات واألخطــار المهنية للمشــتركين
الســعوديين وبالنســبة لغيــر الســعوديين االشــتراك بفــرع األخطــار المهنيــة وذلــك
وفقـ ًـا لشــهادة التأمينــات االجتماعيــة رقــم ( )37458119وتاريــخ 1442/08/05ه (الموافــق
2020/03/18م) .هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المؤسســة العامــة للتأمينــات تمنــح
المنشــآت المســجلة لديهــا شــهادات التــزام تكــون صالحيتهــا لمــدة شــهر واحــد (بحــد
أقصــى) وهــي قابلــة للتجديــد لمــدة مماثلــة.
وقــد بلغــت قيمــة االشــتراكات المســددة للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة عــن
عــام 2019م مبلغـ ًـا قــدره ( )1,266,606مليــون ومائتــان وســتة وســتون ألــف وســتمائة
وســتة ريــال ســعودي .كمــا بلغــت قيمــة االشــتراكات المســددة للســنة المنتهيــة فــي
( 31ديســمبر 2020م) مبلــغ ( )1,390,184مليــون وثالثمائــة وتســعون ألــف ومائــة وأربــع
وثمانــون ريــال ســعودي ،وأفــادت إدارة الشــركة بأنــه ال يوجــد لديهــا أي مالحظــات أو
غرامــات مــن المؤسســة وملتزمــة بســداد االشــتراكات الشــهرية حتى تاريخ هذه النشــرة.
 5-4-7االلتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
واإلســكان «وزارة البلديــة»
اســتأجرت الشــركة عــدد ( )101مائــة وواحــد عقــار وفــق مــا هــو مبيــن فــي الفقــرة
الفرعيــة (" )3-5-7عقــود إيجــار العقــارات" مــن هــذا القســم ،وذلــك الســتخدامها كنقــاط
بيــع (مطاعــم) ومســتودع باإلضافــة إلــى ســكن الموظفيــن ،وقــد اســتخرجت الشــركة
عــدد ( )81واحــد وثمانــون رخصــة بلديــة ،وعــدد ( )35خمســة وثالثــون رخصــة ســامة
التــي تصــدر عــن الدفــاع المدنــي وفــق مــا هــو مبيــن فــي الفقــرة (" )3-7الموافقــات
والتراخيــص الحكوميــة" مــن هــذا القســم .ويجــب اســتخراج رخصــة بلديــة للمنشــآت
الغذائيــة والمكاتــب اإلداريــة (المركــز الرئيســي والفــروع اإلقليميــة) حتــى تتمكــن
الشــركة مــن تشــغيلها ،مــع األخــذ باالعتبــار أن البلديــة تتطلــب الوثائــق التاليــة :صــورة
الســجل التجــاري ،وصــورة عقــد التأســيس (النظــام األساســي) ،وصــورة مــن عقــد
اإليجــار ،وصــورة مــن فســح البنــاء للمبنــى أو المنشــاة الغذائيــة أو المطاعــم والفــروع
والمســتودع الــذي تــم االســتئجار فيــه ،وصــورة مــن ترخيــص المكتــب العقــاري ،وتصويــر
المبنــى مــن بعــد ويشــمل اللوحــة (مــع نســخة عــن فاتــورة اللوحــة وتســجيل ملكيــة
العالمــة التجاريــة للشــركة ليتــم اســتخدامها علــى الواجهــة) ،باإلضافــة إلــى ترخيــص
الدفــاع المدنــي ،وينبغــي المحافظــة علــى ســريان هــذه التراخيــص وتجديدهــا بشــكل
دوري ،وكمــا بتاريــخ هــذه النشــرة لــدى الشــركة عــدد مــن رخــص بلديــة وتصاريــح ســامة
(الدفــاع المدنــي) منتهيــة الصالحيــة وجــا ِر العمــل علــى تجديدهــا ،أو لــم يتــم اســتخراجها.
وقــد أصــدرت اشــتراطات مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان بشــأن عــدد
مواقــف الســيارات حســب المســاحة المبنيــة ،حيــث ُيلــزم كل الشــركات العاملــة فــي
نشــاط تشــغيل المطاعــم والمطابــخ بالتقيــد باالتــي:
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جــدول ( :)10-7اشــتراطات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
واإلســكان بشــأن عــدد مواقــف الســيارات حســب المســاحة
المبنية:
نوع النشاط

عدد المواقف المطلوبة*

مطاعم ذات المباني المستقلة

موقف25/م 2من المساحة المبنية

مطاعم ذات المباني المستقلة

موقف70/م 2من المساحة المبنية

مطاعم الوجبات السريعة في المباني المستقلة

موقف50/م 2من المساحة

مطاعم (داخل الموالت/المراكز التجارية)

ال يشترط ،ضمن مواقف (المول/المركز التجاري)

مطاعم أسفل المباني المختلطة

موقف 25/م( 2بحد أدنى موقف)

*يحــق ألميــن المنطقــة فقــط اســتثناء عــدم توفــر العــدد الكافــي مــن المواقــف بحــد أقصــى ( )%10فقــط،
وذلــك وفــق ظــروف المنطقــة التخطيطيــة ضمــن المدينــة أو المركز ،وحســب الكثافــات العمرانية والســكانية
وقربهــا مــن محطــات النقــل العــام.

وقــد اشــترطت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان علــى كافــة المنشــآت
االلتــزام بالمتطلبــات الجديــدة المتعلقــة بمواقــف الســيارات ،وذلــك قبــل إصــدار رخــص
البلديــة أو تجديــد الرخــص الحاليــة للمطاعــم والمطابــخ ،وقــد أدى ذلــك إلــى عــدم تمكــن
بعــض الفــروع /نقــاط البيــع التابعــة للشــركة مــن االلتــزام باالشــتراطات الجدبــدة؛ ممــا
اضطرهــا إلــى اإلقفــال المؤقــت فــي بعــض األحيــان ،كذلــك حصــل بعــض التأخيــر فــي
فتــح بعــض الفــروع /نقــاط البيــع التابعــة للشــركة.
وقــد صــدر جــدول إرشــادي لالنتقــال مــن تطبيــق الئحــة الغرامــات والجــزاءات عــن
المخالفــات البلديــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )218وتاريــخ 1422/08/06هـــ
(الموافــق 2001/10/22م) إلــى تطبيــق جــدول تصنيــف المخالفــات والعقوبــات المقــررة
لهــا المعتمــد مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء برقــم (م )1/وتاريــخ
1436/01/06هـــ (الموافــق 2014/10/30م).
كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة ،مــا زالــت الشــركة تخضــع لرقابــة وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة واإلســكان لناحيــة اســتخراج رخصــة ممارســة العمــل فــي األنشــطة المتعلقــة
بالغــذاء ألي عامــل يســتوجب عملــه حصولــه علــى بطاقــة صحيــة ،وقــد التزمــت الشــركة
باســتخراج ( )468أربعمائــة وثمانيــة وســتون بطاقــة صحيــة.
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول البطاقــات الصحيــة التــي اســتخرجتها الشــركة لموظفيهــا،
الرجــاء مراجعــة الفقــرة الفرعيــة ( )6-4-7مــن هــذا القســم.
* باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي القســم (" )2عوامــل المخاطــرة" (" )3-1-2مخاطــر عــدم
الحصــول علــى التراخيــص والتصاريــح والشــهادات الالزمــة وعــدم تجديدهــا" مــن هــذه
النشــرة ،ال توجــد أي مخالفــات علــى الشــركة فــي البلديــة.
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 6-4-7االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء
تخضــع أعمــال الشــركة لنظــام الغــذاء الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )1/وتاريــخ
 1436/01/06هـــ (الموافــق 2014/10/30م) ،وذلــك خــال كافــة المراحــل التي يمــر بها الغذاء
مــن اإلنتــاج األولــي حتــى وصولــه إلــى المســتهلك ،بمــا فــي ذلــك اســتيراده ،وتصديــره،
وتصنيعــه ،وتحضيــره ،ومعالجتــه ،وتعبئتــه ،وتغليفــه ،وتجهيــزه ،وتخزينــه ،ونقلــه ،وحيازتــه،
وتوزيعــه ،وعرضــه للبيــع ،وبيعــه ،وتوزيعــه إلــخ ،وال يجــوز ألي منشــأة غذائيــة تــداول الغذاء
قبــل الحصــول علــى ترخيــص فنــي مــن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء.
هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اســتمرار وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة فــي ممارســة
االختصاصــات المتعلقــة بالغــذاء المنصــوص عليهــا فــي نظــام الغــذاء التــي كانــت تتوالهــا
ً
وفقا
قبــل نفــاذه إلــى حيــن مباشــرة الهيئــة العامــة للغذاء والــدواء لتلك االختصاصــات ،وذلك
للترتيبــات المنصــوص عليهــا فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )470بتاريــخ 1435/12/26هـــ..
ً
وفقــا لالئحــة االشــتراطات الصحيــة الصــادرة عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
والخاصــة بتنظيــم الرقابــة الصحيــة علــى المــواد الغذائيــة وأماكــن تداولهــا ومقدمــي
الخدمــة ،حيــث مــن الشــروط األساســية التــي يجــب توافرهــا فــي مقدمــي الخدمــة داخــل
الفــروع أن يكــون لديهــم بطاقــة صحيــة تثبــت صالحيتهــم للعمــل فــي القطــاع الغذائــي
وخلوهــم مــن األمــراض المعديــة ،والتزامـ ًـا مــن الشــركة بهــذه االشــتراطات فقــد قامــت
باســتخراج رخــص صحيــة للعامليــن فــي قنــوات البيــع ،وقــد بلــغ عــدد الرخــص ( )468أربــع
مائــة وثمانيــة وســتون بطاقــة صحيــة .كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة ،يقــر أعضــاء مجلــس إدارة
الشــركة بــأن الشــركة غيــر خاضعــة عمليـ ًـا للتســجيل لــدى الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء؛
وذلــك بســبب خصوعهــا لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان.
 7-4-7االلتزامات المستمرة حسب الئحة حوكمة الشركات
ــد الئحــة حوكمــة الشــركات استرشــادية لجميــع الشــركات المدرجــة أســهمهم فــي
تُ َع ّ
الســوق الموازيــة مــا لــم ينــص نظــام أو الئحــة أخــرى أو قــرار صــادر عــن الهيئــة علــى
ي مــن أحكامهــا علــى الشــركات المدرجــة أســهمهم فــي الســوق الموازيــة.
إلزاميــة أ ٍ
وبالنســبة لالئحــة حوكمــة الشــركات ،فــإن الشــركة تعمــل علــى االلتــزام بقواعــد الحوكمــة
اإللزاميــة تزامنـ ًـا مــع عمليــة الطــرح والتســجيل فــي الســوق الموازيــة.
بتاريــخ (2019/07/17م) اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة عــدد مــن السياســات الداخليــة
(سياســة عمــل خاصــة بلجنــة الترشــيحات والمكافــات والئحــة عمــل اللجنــة التنفيذيــة،
وتــم اعتمــاد جــدول الصالحيــات وسياســة مكافــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه)،
وتــم االســتناد فــي إعــداد اللوائــح والسياســات الداخليــة علــى أحــكام نظــام الشــركات،
والنظــام األساســي للشــركة ،والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن وزيــر التجــارة بالقــرار
الــوزاري رقــم ( )44239وتاريــخ 1439/08/14ه (الموافــق 2018/04/30م) والئحــة حوكمــة
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الشــركات الصــادرة عــن عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم (2017-16-8م) وتاريــخ
ـاء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم
1438/05/16هـــ (الموافــق 2017/02/13م) بنـ ً
الملكــي رقــم (م )3/وتاريــخ 1437/01/28هـــ (الموافــق 2015/11/10م) والمعدلــة بقــرار
مجلــس الهيئــة رقــم ( )2019-57-3وتاريــخ 1440/09/15هـــ (الموافــق 2019/05/20م).
يتضمــن الجــدول أدنــاه ملخــص ألهــم بنــود الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة
التــي التزمــت أو لــم تلتــزم بهــا الشــركة.

جدول ( :)11-7ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات
التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة:
المادة
من الئحة
حوكمة
الشركات

التفصيل

الجهة
المسؤولة

التعليق

/9ب

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة
واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم؛ بما يحقق
ً
وفقا لنظام
مصالح المساهمين والشركة
الشركة األساسي.

مجلس اإلدارة

ال يوجد سياسة
مستقلة ويتم االعتماد
على نصوص النظام
األساسي.

/8أ

توفير نسخة من المعلومات عن المرشحين
لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع
اإللكتروني للشركة.

مجلس اإلدارة

الشركة حديثة التحول
وتم تعيين أول مجلس
لمدة ( )5سنوات في
الجمعية التحويلية.

 5/12و54

تشكيل لجنة للمراجعة.

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة تم تعيين
أعضاء لجنة المراجعة
من قبل الجمعية
التحويلية المنعقدة
بتاريخ (2019/07/07م)
وتنتهي واليتها بتاريخ
(2022/07/06م).

/54ج

تصدر الجمعية العامة للشركة -بناء على
اقتراح من مجلس اإلدارة -الئحة عمل
لجنة المراجعة على أن تشملهـذه الالئحة
للمساهمين الضوابط واإلجراءات المتخذة
من اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيار أعضائها،
وكيفية ترشيحهم ،ومدة عضويتهم،
ومكافآتهم ،وآلية تعيين أعضائها بشكل
مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة تم اعتمادها
من الجمعية العامة
للمساهمين
بتاريخ(2020/10/07م).

142

6/12

الموافقة على القوائم المالية لعام 2019م

الجمعية
العامة
للمساهمين

بالنسبة للقوائم المالية
عن العام(2018م)
التزمت الشركة بالمهلة
القانونية المحددة
(ستة أشهر من انتهاء
السنة المالية عن عام
(2018م) وتم عقد
اجتماع الشركاء بتاريخ
1440/06/07هـ (الموافق
2019/02/12م) .وتم
مناقشة المسائل
األساسية وإقرار
القوائم المالية للعام
(2018م).
بالنسبة لعام (2019م)
الشركة حديثة التحول
والسنة المالية األولى
تحتسب على أساس 18
شهر من تاريخ التحول
1440/11/11هـ (الموافق
2019/07/14م).

7/12

الموافقة على التقرير السنوي لمجلس
اإلدارة لعام 2019م.

الجمعية
العامة
للمساهمين

الشركة حديثة التحول،
والسنة المالية األولى
تحتسب على أساس
( )18شهر من تاريخ
التحول 1440/11/11هـ
(الموافق
2019/07/14م).

 9/12و81

تعيين مراجعي حسابات الشركة ،وتحديد
مكافآتهم ،وإعادة تعيينهم ،وتغييرهم،
والموافقة على تقاريرهم.

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة تم تعيين بي.
دي .أو .شركة محمد
العمري وشركاه من
قبل الجمعية التحويلية
المنعقدة بتاريخ
(2019/07/07م).

/13د

نشر اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة
ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد()٢١
ً
يوما على األقل في الموقع
بواحد وعشرون
اإللكتروني للشركة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة

/14ج

اإلتاحة للمساهمين من خالل الموقع
اإللكتروني للشركة  -عند نشر الدعوة النعقاد
الجمعية العامة  -الحصول على المعلومات
المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية
العامة ،وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع
الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة
المراجعة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة
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2/22

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية
واإلشراف العام عليها منها :وضـع
سياسـة مكتوبـة لمعالجة حاالت «تعـارض
المصـالح"الفعلية والمحتملـة لكـل مـن
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
والمساهمين ،ويشمل ذلك إساءة استخدام
أصـول الشـركة ومرافقها ،وإساءة التصرف
الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي
العالقة .والتأكد من سالمة األنظمة المالية
والمحاسبية ،بما في ذلـك األنظمـة ذات
الصـلة بإعـداد التقـارير المالية .والتأكـد مـن
تطبيـق أنظمـة رقابيـة مناسـبة لقياس وإدارة
المخـاطر ،وذلـك بوضع تصـور عـام عن
المخاطر التي قد تواجه الشركة ،وإنشاء بيئة
ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى
ّ
الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب
المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة،
والمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة
الداخلية في الشركة.

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة حتى تاريخ
هـذه النشرة

3/22

وضـع سياسـات ومعـايير وإجراءات واضحة
ومحـددة للعضـوية فـي مجلـس اإلدارة،
ووضـعها موضـع التنفيذ بعد إقرار الجمعية
العامة لها.

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة  -إال أنه لم
يتم اقراراها من قبل
الجمعية العامة حيث إن
الشركة حديثة التحول

4/22

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع
أصحاب المصالح وفق أحكام الئحة الحوكمة،
ويجب أن تغطي -بشكل خاص -اآلتي:
	-آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة
انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة
وتحميها العقود.
	-وآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي
قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
	-وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة
مـع العمـالء والمـوردين والمحافظـة علـى
سـرية المعلومـات المتعلقة بهم.

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة حتى تاريخ
هـذه النشرة،

5/22

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن
تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها
باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية
للمساهمين وأصحاب المصالح ،والتحقق من
تقيد اإلدارة التنفيذية بها.

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة حتى تاريخ
هـذه النشرة
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يوجد ثالث لجانهـي
لجنة المراجعة ولجنة
المكافآت والترشيحات
واللجنة التنفيذية.
وتمت الموافقة على
التعيين بموجب قرار
المجلس الصادر في
2020/07/17م.

 13/22و50
و 60و /60أ
و64

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه
بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها
ومسؤولياتها ،وكيفية رقابة المجلس
عليها ،على أن يتضمن قرار التشكيل
تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم
وواجباتهم ،مع تقييم أداء وأعمالهـذه اللجان
وأعضائها.

مجلس اإلدارة

1/23

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل
الشركة وتطويرها ،بما في ذلك تحديد
المهام واالختصاصات والمسؤوليات
الموكولة إلى المستويات التنظيمية
المختلفة.

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة

2/23

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد
الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية
وجدول يوضح تلك الصالحيات ،وطريقة
التنفيذ ومدة التفويض ،ولمجلس اإلدارة أن
يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية
بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -تم االعتماد
بموجب قرار المجلس
بتاريخ(2019/07/17م).

25

تعيين الرئيس التنفيذي.

مجلس اإلدارة

ملتزمة

5/26

وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة
ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في
اعتمادها.

مجلس اإلدارة

ملتزمة

10/26

اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُ منح
للعاملين ،مثل المكافآت الثابتة ،والمكافآت
المرتبطة باألداء ،والمكافآت على شكل أسهم.

مجلس اإلدارة

ملتزمة

يتوجب على الشركة
التحقق بشكل مستمر
من التغيرات التي
قد تحدث في صفات
العضوية ألعضاء اللجان
وتطبيق المعايير التي
اشترطتها الئحة حوكمة
الشركات واألنظمة
واللوائح ذات العالقة
وإبالغ الهيئة باي تغيير
أو تعديل يتم على
أي من أعضاء اللجان،
وعلى وجه الخصوص
لجنة المراجعة.
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43

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت
تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل
وقوعها ،والتي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء
مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم
من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع
الشركة أو مع أصحاب المصالح اآلخرين.

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة حتى تاريخ
هـذه النشرة ،إال أن
وجود هـذه السياسة
له دور إيجابي بتنظيم
عمل مجلس اإلدارة
وجميع العاملين في
اإلدارة التنفيذية
والعاملين بالشركة
لجهة وضع حدود
بين المصلحة العامة
للشركة ومصالحهم
الخاصة.

/55ب 4/و
74

تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية
أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة

/60ب
و/64ب

تصدر الجمعية العامة للشركة  -بناء على
اقتراح من مجلس اإلدارة  -الئحة عمل لجنة
المكافآت والترشيحات على أن تشمل هـذه
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

ملتزمة  -تم اعتمادها
من الجمعية العامة
للمساهمين بتاريخ
(2020/10/07م).

1/61

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد
سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة
التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر
ً
تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة،
فيها
على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير
ترتبط باألداء ،واإلفصاح عنها ،والتحقق من
تنفيذها.

الجمعية
العامة
للمساهمين

ملتزمة  -تم اعتمادها
من مجلس اإلدارة
بتاريخ (2019/07/17م) و
تم إقرارها في الجمعية
العامة للمساهمين
بتاريخ (2020/10/07م).

3/65

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة
لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف
اإلدارة التنفيذية.

لجنة المكافآت غير ملتزمة حتى تاريخ
هـذه النشرة
والترشيحات

68

نشر إعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
في الموقع اإللكتروني للشركة.

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة حتى تاريخ
هـذه النشرة.

84

سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح
في تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن
الممارسات المخالفة.

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة حتى تاريخ
هـذه النشرة

86

سياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية.

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة حتى تاريخ
هـذه النشرة

89

سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته مجلس اإلدارة
اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح
الواردة في نظام الشركات ونظام السوق
المالية.

غير ملتزمة حتى تاريخ
هـذه النشرة

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة حتى تاريخ
هـذه النشرة

/91ب

نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع
اإللكتروني للشركة.
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قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع
األحكام اإللزامية.

94

مجلس اإلدارة

جا ِر العمل على وضع
دليل حوكمة خاص بها
ً
علما بأنه سيتم االنتهاء
من إعداد الالئحة
وسيتم اعتمادها من
قبل المجلس في
أقرب اجتماع بعد
اإلدراج

المصدر :الشركة

وفــق المــادة ( )17الســابعة عشــر مــن الئحــة حوكمــة الشــركات المســاهمة المقفلــة
الصــادرة عــن وزارة التجــارة ينبغــي أال يقــل عــدد األعضــاء المســتقلين فــي المجلــس
عــن ثلــث أعضــاء المجلــس .كمــا نصــت المــادة ( )16السادســة عشــر مــن الئحــة حوكمــة
الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة ،بــأن يراعــى فــي تكويــن مجلــس اإلدارة أن اليقــل عــدد
أعضائــه المســتقلين عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء المجلــس (أيهمــا أكثــر) .كمــا
بتاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه تبيــن أن لــدى الشــركة أربعــة أعضــاء مــن بينهــم عضــو واحــد
مســتقل .وعلــى الرغــم مــن أن الئحــة حوكمــة الشــركات تعتبر استرشــادية للشــركة إال أنه
فــي حــال تطبيقهــا كلهــا أو بشــكل جزئــي بمــا فيهــا المــادة ( )16السادســة عشــر بشــكل
الزامــي مــن قبــل الهيئــة فســوف يكــون علــى الشــركة زيــادة عــدد األعضــاء المســتقلين.
لمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة (" )23-1-2المخاطــر المتعلقة
بحداثــة تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات" و الفقــرة الفرعيــة (" )30-1-2المخاطر المتعلقة
بحــاالت تعــارض المصالــح" ،والفقــرة الفرعيــة (" )33-1-2المخاطــر المتعلقــة بالتعامــات
والعقــود المبرمــة مــع األطــراف ذات العالقــة" ،مــن القســم (" )2عوامــل المخاطــرة"
مــن هــذه النشــرة.
5-7

العقود الجوهرية

 1-5-7عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة

جــدول ( :)12-7تعامــات مــع أطــراف ذات عالقــة خــال
ً
وفقــا للتفصيــل اآلتيــة:
العــام 2019م؛
الجهة

موضوع العقد

مؤسسة
(يسوى)
لنقل البريد
(المعروفة
ً
سابقا
بمؤسسة
ابتكار
للتكنولوجيا)

2018/01/08م سنة واحدة قابلة
توصيل الطلبات الواردة
ً
تلقائيا
للتجديد
للشركة عن طريق
وبذات الشروط ،ما
إسطول السائقين الخاص
ً
تلقائيا
يجدد
ّ
لم يخبر أحد الطرفين
بمؤسسة (يسوى)
اآلخر بعدم رغبته
لنقل البريد (المعروفة
ً
بالتجديد قبل ()30
سابقا بمؤسسة ابتكار
ً
يوما على األقل.
للتكنولوجيا).

المصدر :الشركة

تاريخ العقد

مدة العقد

تاريخ االنتهاء
2019/01/08م
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وقــد انخفــض رصيــد أطــراف ذات عالقــة مــن ( )8.369مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 31ديســمبر 2019م إلــى ( )6.151مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م.

جدول ( :)13-7رصيد التعامالت مع األطراف ذوالعالقة:
المبلغ بالريال (آالف الرياالت)
الطرف ذو العالقة
السيد :إبراهيم بن عبد العزيز بن ناصر المزيني

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)
5,336

مؤسســة (يســوى) لنقــل البريــد (المعروفــة سـ ً
ـابقا بمؤسســة ابتــكار
للتكنولوجيــا)

16

شركة جرعات السلطة (سالدوتش)

85

شركة المراعي*

714

المجموع

6,151

* هذا المبلغ لم يتم ذكره في القوائم المالية المدققة لعام 2020م ضمن التعامالت مع األطراف ذات
العالقة ،حيث أن المحاسب القانوني ال يرى هذا التعامل من ضمن التعامالت مع األطراف ذات العالقة.
المصدر :الشركة

كمــا فــي  31ديســمبر 2020م انخفــض رصيــد أطــراف ذات عالقــة – إلــى ()6.151،٠٠٠
ســتة مالييــن ومائــة وواحــد وخمســون ألــف ريــال ســعودي نتيجــة دفــع توزيعــات أربــاح
مســتحقة للشــركاء وإقفــال أرصدتهــم و اإلبقــاء علــى رصيــد الســيد :إبراهيــم بــن عبــد
العزيــز بــن ناصــر المزينــي كمــا هــو بنـ ً
ـاءا علــى طلبــه حتــى اكتمــال عمليــة الطــرح فــي
الســوق المــوازي.
أبرمــت الشــركة عقــد مــع مؤسســة يســوى لنقــل البريــد (المعروفــة سـ ً
ـابقا بمؤسســة
ابتــكار للتكنولوجيــا) والمملوكــة بالكامــل لصاحبهــا الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد
الرويــغ وهــو المســاهم والمؤســس الرئيســي فــي الشــركة ويشــغل كذلــك منصــب
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ويتضمــن نطــاق عمــل المؤسســة تزويــد الشــركة بخدمــة
توصيــل الطلبــات الــواردة للشــركة وفــق أوامــر شــراء نظاميــة وبلــغ إجمالــي قيمــة بــدل
األتعــاب التــي حصلــت عليهــا المؤسســة مبلــغ وقــدره ( )1,939,542مليــون وتســعمائة
وتســعة وثالثــون ألــف وخمســمائة واثنــان وأربعــون ريــال ســعودي عــن العــام 2019م
ارتفعــت بنســبة ( )%35.1لتصــل إلــى ( ) 2,620,155مليونــان وســتمائة وعشــرون ألــف
ومائــة وخمســة وخمســون ريــال ســعودي عــن العــام 2020م ،والتــي تمثــل نســبة ()%1.3
مــن إجمالــي قيمــة العقــود والتعامــات اإلجماليــة و ( )%1.34مــن إجمالــي اإليــرادات،
وكمــا فــي  31ديســمبر 2020م بلــغ رصيــد هــذا التعامــل ( )16,000ســتة عشــر ألــف ريــال
ســعودي.

148

مــن جهــة آخــرى ،تــم التعامــل مــع شــركة جرعــات الســلطة (ســالدوتش) والمملوكــة
لشــقيق أحــد المــاك (الســيد :خالــد بــن علــي الرويــغ) وذلــك باســتخدام أحــد مرافقهــا
"ســكن العمــال" لفتــرة ســبعة أشــهر ابتــداء مــن أكتوبــر 2018م ولغايــة شــهر إبريــل
2019م .باإلضافــة إلــى ذلــك ،لجــأت الشــركة إلــى اســتئجار المطبــخ المركــزي مــن شــركة
ً
شــهرا ابتــداء مــن ينايــر 2020م
جرعــات الســلطة (ســالدوتش) لمــدة ( )14أربعــة عشــر
إلــى فبرايــر 2021م بســبب تأخــر إنهــاء أعمــال المطبــخ المركــزي الجديــد الخــاص بالشــركة،
باإلضافــة إلــى فواتيــر كهربــاء مشــتركة علــى بعــض المحــات (عــدادات كهربــاء مشــتركة)
يتحملهــا أحــد الطرفيــن ويتــم تعويضــه مــن الطــرف اآلخــر اآلخــر بمبلــغ ( )62,339اثنــان
وســتون ألــف وثالثمائــة وتســعة وثالثــون ريــال ســعودي والتــي تمثــل نســبة ()%0.0318
مــن إجمالــي قيمــة العقــود والتعامــات اإلجماليــة و ( )%0.0310مــن إجمالــي اإليــرادات،
وتــم الترخيــص لهــذا التعامــل للعــام القــادم كمــا بلــغ رصيــد هــذا التعامــل ()85,000
خمســة وثمانــون ألــف ريــال ســعودي بنهايــة  31ديســمبر 2020م.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مــع شــركة المراعــي لتوريــد مــواد غذائيــة
خــام إلــى الشــركة وقــد بلغــت قيمــة التعامــل عــن عــام 2020م مبلــغ وقــدره ()6,190,031
ســتة مليــون ومائــة وتســعون ألــف وواحــد وثالثــون ريــال ســعودي ،والتــي تمثــل نســبة
( )%3.07مــن إجمالــي قيمــة العقــود والتعامــات اإلجماليــة و ( )%3.16مــن إجمالــي
اإليــرادات ،وكمــا فــي  31ديســمبر 2020م بلــغ رصيــد هــذا التعامــل ( )714,000ســبعمائة
وأربعــة عشــر ألــف ريــال ســعودي.
إن جميــع العقــود والتعامــات التــي تتــم مــع اطــراف ذو عالقــة يجــب عرضهــا علــى
الجمعيــة العامــة للمســاهمين للموافقــة عليهــا واقراراهــا بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة
والشــركاء وتقديــم مصلحــة الشــركة علــى مصلحــة طــرف ذو عالقــة ،والجديــر بالذكــر ان
العقــود واالتفاقيــات مــع األطــراف ذات العالقــة قــد ال تعكــس الشــروط واالســعار التــي
كان مــن الممكــن ان تحصــل عليهــا الشــركة فيمــا لــو تمــت مــع جهــات ليســت علــى عالقــة
بالشــركة ممــا قــد يؤثــر سـ ً
ـلبا علــى أربــاح الشــركة.
بتاريــخ 2019/09/25م صــدر قــرار مجلــس اإلدارة بالتمريــر بالموافقــة علــى تعييــن الســيد:
ً
مستشــارا للمجلــس علــى أن تبــدأ خدماتــه مــن بدايــة عــام 2020م وذلــك
خالــد الرويــغ
مقابــل بــدل أتعــاب ( )80,000ثمانــون ألــف ريــال ســعودي سـ ً
ـنويا.
بتاريــخ 2020/10/07م وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة علــى األعمــال والعقــود التــي
تمــت بيــن الشــركة ومؤسســة يســوى لنقــل البريــد (تــم تعديــل االســم التجــاري
لمؤسســة ابتــكار التكنولوجيــا للتجــارة ليصبــح مؤسســة يســوى لنقــل البريــد) والتــي
لعضــو مجلــس اإلدارة الســيد :محمــد بــن علــي الرويــغ مصلحــة مباشــرة فيهــا والترخيــص
بهــا لعــام قــادم ،وهــي عبــارة عــن تقديــم خدمــات نقــل وتوصيــل لصالــح الشــركة بمبلــغ
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( )1,939,542مليــون وتســعمائة وتســعة وثالثــون ألــف وخمســمائة واثنــان وأربعــون
ريــال ســعودي للعــام الســابق 2019م ،ارتفعــت بنســبة ( )%35.1لتصــل إلــى ()2,620,155
مليونــان وســتمائة وعشــرون ألــف ومائــة وخمســة وخمســون ريــال ســعودي عــن العــام
2020م ،والتــي تمثــل نســبة ( )٪1.3مــن إجمالــي قيمــة العقــود والتعامــات اإلجماليــة
و ( )%1.34مــن إجمالــي اإليــرادات علمـ ًـا بأنَّ ــه ال توجــد شــروط تفضيليــة علــى هــذا النــوع
مــن العقــود.
وبتاريــخ 2021/05/10م وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة علــى األعمــال والعقــود التــي
تمــت بيــن الشــركة وأطــراف ذات عالقــة (مصلحــة مباشــرة/غير مباشــرة) وفــق االتــي:
1 .تعامــات الشــركة مــع مؤسســة يســوى لنقــل البريــد والتــي لرئيــس المجلــس
مصلحــة مباشــرة فيهــا وهــي عبــارة عــن تقديــم خدمــات نقــل وتوصيــل لصالــح
الشــركة بمبلــغ ( )2,620,155مليونــان وســتمائة وعشــرون ألــف ومائــة وخمســة
وخمســون ريــال ســعودي والتــي تمثــل نســبة ( )٪1.3مــن إجمالــي قيمــة العقــود
والتعامــات اإلجماليــة و ( )%1.34مــن إجمالــي اإليــرادات للعــام الســابق 2020م
والترخيــص لهــذا التعامــل للعــام القــادم.
2 .التعامــات مــع شــركة جرعــات الســلطة (ســالدوتش) والمملوكــة لشــقيق أحــد
المــاك (الســيد :خالــد بــن علــي الرويــغ) وهــي عبــارة عــن اســتخدام أحــد مرافقهــا
"ســكن العمــال" لفتــرة ( )7ســبعة أشــهر ابتــداء مــن أكتوبــر 2018م ولغايــة شــهر
إبريــل 2019م .باإلضافــة إلــى ذلــك ،لجــأت الشــركة إلــى اســتئجار المطبــخ المركــزي
مــن شــركة جرعــات الســلطة (ســالدوتش) لمــدة ( )14شــهر ابتــداء مــن ينايــر 2020م
إلــى فبرايــر 2021م بســبب تأخــر إنهــاء أعمــال المطبــخ المركــزي الجديــد الخــاص
بالشــركة ،باإلضافــة إلــى فواتيــر كهربــاء مشــتركة علــى بعــض المحــات (عــدادات
كهربــاء مشــتركة) يتحملهــا أحــد الطرفيــن ويتــم تعويضــه مــن الطــرف اآلخــر .وقــد بلغ
إجمالــي قيمــة التعامــات عــن عــام 2020م ( )62,339اثنــان وســتون ألــف وثالثمائــة
وتســعة وثالثــون ريــال ســعودي ،والتــي تمثــل نســبة ( )%0.0318مــن إجمالــي قيمــة
العقــود والتعامــات اإلجماليــة و ( )%0.0310مــن إجمالــي اإليــرادات ،والترخيــص
لهــذا التعامــل للعــام القــادم.
3 .تعامــات الشــركة مــع شــركة المراعــي والتــي لعضــو المجلــس الســيد :محمــد
الشــهيل مصلحــة مباشــرة والخدمــة عبــارة عــن توريــد مــواد غذائيــة خــام بمبلــغ
( )6,190,031ســتة مليــون ومائــة وتســعون ألــف وواحــد وثالثــون ريــال ســعودي
والتــي تمثــل نســبة ( )%3.07مــن إجمالــي قيمــة العقــود والتعامــات اإلجماليــة و
( )%3.16مــن إجمالــي اإليــرادات للعــام الســابق 2020م والترخيــص لهــذا التعامــل
للعــام القــادم .بتاريــخ 2021/05/26م قــررت الجمعيــة العامــة العاديــة إلغــاء البنــد
( )3وذلــك بســبب أن عضــو المجلــس الســيد :محمــد الشــهيل ليــس لــه مصلحــة
فــي تعامــات الشــركة مــع المراعــي وقــد أقــر بذلــك كتابــة كمــا تــم الحصــول علــى
موافقــة المجلــس.
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ومــع مراعــاة أن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة برقــم (-16-8
 )2017وتاريــخ 1438/05/16هـــ والمعدلــة برقــم ( )2021-7-1وتاريــخ 1442/06/01هـــ تعتبــر
استرشــادية وغيــر الزاميــة بالنســبة للشــركة؛ كونــه ســيتم طرحهــا فــي الســوق المــوازي
ً
وفقــا لنــص المــادة ( )70ســبعون مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات
المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة برقــم ( )2017-123-3وتاريــخ 1439/04/09هـــ
(الموافــق 2017/12/27م) والمعدلــة بموجــب قــرار مجلــس الهيئــة برقــم ()2021-7-1
وتاريــخ 1442/06/01هـــ (الموافــق 2021/01/14م) ،فإن المستشــار القانوني يرى أن عضو
مجلــس اإلدارة الســيد :محمــد الشــهيل يعتبــر مــن األطــراف ذوي عالقــة ولديــه مصلحــة
ً
وفقــا لالئحــة حكومــة الشــركات المشــار لهــا
غيــر مباشــرة فــي التعاقــد المشــار أعــاه
وذلــك كــون الســيد :محمــد الشــهيل ُيعــد مــن كبــار التنفيذييــن فــي المراعــي بمنصــب
وظيفــي نائــب الرئيــس التنفيــذي لخدمــات األغذيــة وأن قيمــة التعامــل بيــن الشــركة
والمراعــي بلغــت ( )6,190,031ســتة مليــون ومائــة وتســعون ألــف وواحــد وثالثــون ريــال
ســعودي والتــي تمثــل نســبة ( )٪3.07مــن إجمالــي قيمــة العقــود والتعامــات اإلجماليــة
و ( )%3.16مــن إجمالــي اإليــرادات وفــق آخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ومدققــة.
الجديــر بالذكــر أنــه بتاريــخ 2021/06/16م وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة علــى العقــد
بيــن الشــركة وشــركة المراعــي وتــم الترخيــص بــه للعــام القــادم.
الجديــر بالذكــر أنــه فــي حــال عــدم توثيــق العقــود والمعامــات مــع األطــراف ذوي العالقة
بموجــب اتفاقيــات إطاريــة أو فــي حــال عــدم إبرامهــا علــى أســس تجارية أو عــدم حصولها
علــى ترخيــص الجمعيــة العامــة أو إذا تخلــف عضــو المجلــس عــن اإلفصــاح بمــا لــه مــن
مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة ،جــاز
للشــركة أو لــكل ذي مصلحــة المطالبــة أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة بإبطــال العقــد أو
إلــزام العضــو بــأداء أي ربــح أو منفعــة تحققــت لــه مــن ذلــك.
باســتثناء مــا تمــت اإلشــارة لــه أعــاه ،وماهــو مذكــور فــي الفقــرة الفرعيــة ()30-1-2
"المخاطــر المتعلقــة بحــاالت تعــارض المصالــح" والفقــرة الفرعيــة (" )33-1-2المخاطــر
المتعلقــة بالتعامــات والعقــود المبرمــة مــع األطــراف ذات العالقــة" مــن القســم ()2
عوامــل المخاطــرة مــن هــذه النشــرة ،تؤكــد إدارة الشــركة أنــه ال يوجــد عقــود أو تعامــات
مــع أطــراف ذات عالقــة ويشــمل ذلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســاهمين وكبــار
التنفيذييــن أو اقاربهــم.
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 2-5-7عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية
ً
عــددا مــن العقــارات واألراضــي
العقــارات المملوكــة مــن الشــركة :تمتلــك الشــركة
بموجــب صكــوك نظاميــة صــادرة عــن كاتبــة العــدل فــي مدينــة الريــاض.

جــدول ( :)14-7تفاصيــل العقــارات المملوكــة مــن قبــل
الشــركة:
م

نوع
العقار

المساحة رقم الصك

١

أرض*

 900متر
مربع

310118035488

٢

أرض*

 900متر
مربع

310118035489

٣

أرض

 900متر
مربع

210803000862

تاريخ الصك

اسم المالك

1436/11/03هـ

شركة مطاعم بيت
الشطيرة للوجبات
السريعة.

(الموافق
2015/08/18م)
1436/11/03هـ
(الموافق
2015/08/18م)
1439/09/15هـ
(الموافق
2018/05/30م)

شركة مطاعم بيت
الشطيرة للوجبات
السريعة.
شركة مطاعم بيت
الشطيرة للوجبات
السريعة.

القيمة
الدفترية
(بالريال
السعودي)
1,350,000

1,350,000

1,056,562

* قامــت الشــركة برهــن قطعتــي األرض المملوكــة للشــركة بالصــك ( )310118035488والصــك
( )310118035489وفقـ ًـا للجــدول أعــاه لصالــح بنــك التنميــة االجتماعيــة ضمانـ ًـا للوفــاء باتفاقيــة التســهيالت
بمبلــغ ( )3,884,500ثالثــة مالييــن وثمانمائــة وأربعــة وثمانــون ألــف وخمســمائة ريــال ســعودي ،بمعــدل
ريــاال لــكل أرض.
( )1,942,250مليــون وتســعمائة واثنــان وأربعــون ألــف ومئتيــن وخمســون
ً
المصدر :الشركة

 3-5-7عقود إيجار العقارات
أبرمــت الشــركة عــدد ( )122مائــة واثنــان وعشــرون عقــد إيجــار بصفتهــا مســتأجر وهــي
عبــارة عــن الفــروع ومســتودع وســكن عمــال وذلــك فــي مختلــف مناطــق المملكــة لغــرض
مزاولــة نشــاطها مــن خاللهــا .وفيمــا يلــي نبــذة عــن عقــود االيجــار:
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جــدول ( :)15-7تفاصيــل العقــارات المســتأجرة مــن ِقبــل
الشــركة:
#

اسم
المؤجر

1

الشركة
الخليجية
القابضة
لالستثمار
العقاري.

2

مكتب لمحة
العمار
للعقارات.

3

الرياض  -حي
السويدي
شركة دانات الغربي
العقارية.
طريق الدائري
الجنوبي

4

مكتب
محمد عبد
العزيز بن
سعيد
للعقارات.

5

مكتب ناصر
بن محمد
المانع
العقاري.

6

مكتب
عبد الله
عبد العزيز
العثيمين

موقع العقار

تاريخ العقد

الرياض  -حي
غرناطة

1436/09/22هـ

مدة
اإليجار

القيمة
اإليجارية
السنوية

مساحة
العقار

مالحظات

الفروع

طريق الدمام
الرياض  -حي
الروضة
شارع خالد بن
الوليد

الرياض -
حي النخيل
الغربي

الرياض  -حي
الصحافة
طريق الملك
فهد

(الموافق
2015/07/09م)

 200,000ريال
سعودي؛
 5سنوات

1432/07/01هـ
(الموافق
2011/06/03م)

 5سنوات

1433/06/23هـ
(الموافق
2012/05/14م)

 7سنوات

1431/12/30هـ
(الموافق
2010/12/06م)

 4سنوات

1437/05/11هـ
(الموافق
2016/02/20م)

 5سنوات

تدفع على
قسطين بداية
كل  6أشهر.
 130,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.

()180م2

()144م2

 100,000ريال
سعودي

ال
يوجد****

 120,000ريال
سعودي

()207م2

 270,000ريال
سعودي؛
تدفع كل ستة
شهور.

ال
يوجد****

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.
بتاريخ
1440/01/02هـ
تم استالم
خطاب من
المؤجر يفيد
بموافقته على
تخفيض قيمة
إيجار العقار
المستأجر
بنسبة (.)%10
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

الرياض  -حي
الندى
طريق عثمان
بن عفان

1433/09/10هـ
(الموافق
2012/07/29م)

 5سنوات

130,000
ريال سعودي
للسنوات
الثالث
األولى،
و 140,000
ريال سعودي
للسنتين
األخيرتين.

()94م2

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.
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 120,000ريال
سعودي؛
7

مكتب
فهد سعد
الحقباني
للعقارات

الرياض  -حي
اليرموك

8

مكتب أرجاء
العاصمة
للعقارات

الرياض

9

عقيل
إبراهيم
القين

10

11

مجموعة
جنائن الخير
التجارية

12

شركة سعد
ومحمد
عثمان
العثيم

13

مؤسسة
عبدالرحمن
عبد العزيز
الماضي

(الموافق
2012/11/15م)

 5سنوات

الرياض  -حي
النزهة

الرياض  -حي
الربوة
طريق الدائري
الشرقي
الرياض  -حي
الندوة
طريق خريص

الرياض  -حي
الفيحاء
طريق االمام
الشافعي

المزاحمية -
طريق الحجاز
السريع

(الموافق
2012/11/15م)

 5سنوات

1434/06/01هـ
(الموافق
2013/04/11م)

 4سنوات

1434/06/28هـ
(الموافق
2013/04/28م)

 3سنوات

1434/10/08هـ
(الموافق
2013/08/15م)

 7سنوات

1434/12/01هـ
(الموافق
2013/10/06م)

1435/12/08هـ
(الموافق
2014/10/02م)

()96م2

السنوات
الباقية على
دفعتين.

1434/01/01هـ

طريق أبي
بكر الصديق
عمر عبد
العزيز
السدحان
وإخوانه

1434/01/01هـ

السنة األولى
دفعة واحدة.

 5سنوات

10
سنوات

 180,000ريال
سعودي؛
تدفع كل ستة
أشهر.

()80م2

 120,000ريال
سعودي؛ تدفع
على دفعتين.

()102م2

100,000
ريال سعودي
للسنة الهجرية
الواحدة؛ تدفع
على دفعتين.

()84م2

 60,000ريال
سعودي تدفع
على دفعتين.

()59م2

 80,000ريال
سعودي
للثالث سنوات
األولى،
 85,000ريال
سعودي
للسنتين
الباقيتين.
 40,000ريال
سعودي
للخمس
سنوات
األولى،
 48,000ريال
سعودي
للخمس
سنوات
الباقية؛
تدفع دفعة
واحدة.

()84م2

()70م2

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

ً
تلقائيا.
ال يجدد
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14

شركة
األندلس
العقارية

الرياض  -حي
الملقا

الرياض  -حي
الربيع

15

شركة
رسيل
العقارية

16

شركة
التسهيالت
لالستثمار
العقاري

17

شركة أماكن الرياض  -حي
العزيزية
للتقسيط
والتطوير
العقاري
طريق
المحدودة
العزيزية

18

شركة نطاق
العقارية

19

مكتب
آل فريان
للعقارات

طريق أبي
بكر الصديق

الرياض -
محطة مطار
الملك خالد

الرياض  -حي
النسيم
الرياض  -حي
لبن
شارع األمير
أحمد بن عبد
العزيز

20

شركة عبد
الله محمد
بن سعيدان
وأوالده
العقارية

الرياض  -حي
الجنادرية

21

إبراهيم بن
ناصر بن
علي آل
خميس

الرياض  -حي
الشفاء

22

شركة
تعاوني
العقارية

الرياض  -حي
الحزم
طريق ديراب

1435/03/07هـ
(الموافق
2014/01/08م)

 5سنوات

1435/01/11هـ
(الموافق
2013/11/14م)

 5سنوات

1440/03/20هـ
(الموافق
2018/11/28م)

سنة

1437/06/11هـ
(الموافق
2016/03/20م)

 5سنوات

1436/09/25هـ
(الموافق
2015/07/12م)

 5سنوات

1436/07/16هـ
(الموافق
2015/05/05م)

 5سنوات

1437/09/07هـ
(الموافق
2016/06/12م)

 5سنوات

1437/07/11هـ
(الموافق
2016/04/18م)

 5سنوات

1437/11/18هـ
(الموافق
2016/08/21م)

 5سنوات

153,000ريال
سعودي ألول
 3سنوات.
و168,300
ريال سعودي
للسنة الرابعة.
 183,000ريال
سعودي للسنة
الخامسة؛ تدفع
على دفعتين.
127,008ريال
سعودي
تدفع على
دفعتين.
 250,000ريال
سعودي؛
تدفع على
دفعتين .
 681,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين .
 120,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.

 70,000ريال
سعودي

 115,008ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.
 150,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين .
 130,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.

()76.5م2

()70,56م2

()158م2

ال يوجد

()97م2

()80م2

()95,84م2

ال
يوجد****

()154م2

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع  -العين
المؤجرة عبارة
عن معرض؛
والموقع مغلق
ً
مؤقتا.
ال يجدد
ً
تلقائيا  -العين
المؤجرة عبارة
عن معرض؛
والموقع مغلق
ً
مؤقتا.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا
ال يجدد
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الدرعية  -حي
العاصمة

24

المويس
للعقارات

25

الشركة
الخليجية
القابضة
لالستثمار
العقاري

26

شركة
محمد
عبدالرحمن
القاسم
العقارية

شارع أبو بكر
الرازي

27

حمد بن
عبد العزيز
الفليج

الرياض
 شارعالتخصصي

28

نمو
الخليجية
للتسويق
واالستثمار
العقاري

الرياض  -حي
لبن

29

شركة
هـرفي
للخدمات
الغذائية

30

شركة كِ ن
العربية
للتجارة
والمقاوالت

طريق الملك
عبد العزيز

الرياض  -حي
المونسية
شارع البلقاء

الرياض  -حي
السليمانية

شارع الشفاء

الرياض  -حي
قرطبة

 160,000ريال
سعودي؛

1436/06/05هـ
(الموافق
2015/03/25م)

 5سنوات

 92,000ريال
سعودي ألول
ثالث سنوات.

1436/07/09هـ
(الموافق
2015/04/28م)

 5سنوات

1439/08/10هـ
(الموافق
2018/04/26م)

 5سنوات

1431/10/20هـ
(الموافق
2010/09/29م)

سنة

1436/10/20هـ
(الموافق
2015/08/05م)

 5سنوات

1437/06/07هـ
(الموافق
2016/03/16م)

تدفع دفعة
واحدة كل
سنة.

()77م2

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

 5سنوات

110,400
ريال سعودي
لسنتين
المتبقيتين،
تدفع على
دفعتين.
 650,000ريال
سعودي؛
تدفع كل ستة
أشهر.
 100,000ريال
سعودي؛
تدفع كل ستة
أشهر .
 175,000ريال
سعودي؛
تدفع على
دفعتين .
 250,000ريال
سعودي ألول
 3سنوات.
277,778
ريال سعودي
للسنتين
المتبقيتين؛

()92م2

()76م2

()96م2

()143م2

()140م2

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

ً
تلقائيا.
ال يجدد

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تدفع على
قسطين.

الرياض  -حي
النرجس
طريق الملك
سلمان بن
عبد العزيز

 250,000ريال
سعودي ألول
سنتين.
1437/01/26هـ
(الموافق
2015/11/08م)

 5سنوات

300,000
ريال سعودي
للثالث سنوات
المتبقية؛
تدفع على
قسطين .

ال
يوجد****

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.
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الخرج  -طريق
الملك عبد
الله

31

شركة بيت
المنهاج

32

شركة الفهد
لالستثمار

33

شركة مالذ
للتطوير
العقاري

34

مجموعة
عبد العزيز
فهد
اليحيى
العقارية

35

مجموعة
مؤسسات
الوهيبي
لالستثمار

الخبر  -حي
الصفا

36

شركة زيتي
للخدمات
البترولية

المنطقة
الوسطى
(محطة )64

37

شركة زيتي
للخدمات
البترولية

المنطقة
الوسطى
(محطة )65

عنيزة  -حي
الوفاء

1438/09/06هـ
(الموافق
2017/06/01م)

 5سنوات

1438/06/08هـ

شارع الشيخ
محمد بن
عثيمين

(الموافق
2017/03/07م)

الدمام  -حي
العزيزية

1436/10/20هـ

 5سنوات

 320,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.
231,000ريال
سعودي؛
يدفع على
قسطين.

()350م2

()267م2

يتجدد بموافقة
المؤجر على
ً
خطيا.
ذلك

ً
تلقائيا
ال يجدد
ً
علما أن آخر
سنتين ملزمة
للمؤجر فقط.

 82,170ريال
سعودي ألول
سنتين.

(مالذ بالزا)

(الموافق
2015/08/05م)

 5سنوات

 90,387ريال
سعودي
للثالث سنوات
المتبقية؛

()82.17م2

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تدفع كل ستة
أشهر.
الرياض  -حي
المعذر
شارع
التخصصي
(التخصصي
بالزا)

1439/07/19هـ
(الموافق
2018/04/05م)

 5سنوات

 169,600ريال
سعودي؛ إيجار
السنة األولى
على قسطين
متساويين ،أو
بقية السنوات
بداية كل ستة
أشهرهـجرية.

()106م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

 140,000ريال
سعودي ألول
 ٣سنوات.
1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

 5سنوات

1438/11/24هـ
(الموافق
2017/08/16م)

 5سنوات

1438/09/11هـ
(الموافق
2017/06/06م)

 5سنوات

وتتم الزيادة
في اإليجار
من ( %8إلى
 )%10حسب
رغبة المؤجر
في السنتين
المتبقية.
 150,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين .
 120,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.

()132م2

()185م2

()100م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد
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74,800ريال
سعودي للسنة
األولى.

الخبر  -حي
الخزامى
38

شركة
استثمار
السعودية

39

شركة
أضواء
المخطط
العقارية

40

إيمان
بنت راشد
الراشد

41

شركة رتال
للتطوير
العمراني

42

محمد
فيصل
أحمد كردي

43

مجموعة
يمناك
للتطوير
واالستثمار
العقاري

44

شركة سعد
ومحمد
عثمان
العثيم
لالستثمار
والتطوير
العقاري

طريق
العزيزية
(مجمع
العزيزية
التجاري)
الرياض -
طريق الدمام
(محطةهـال)
الخبر  -حي
الحزام األخضر
(مجمع
ميركادو)

1438/12/20هـ
(الموافق
2017/09/11م)

 5سنوات

 88,000ريال
سعودي
للسنوات
المتبقية؛

()44م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

تدفع كل ستة
أشهر.
1438/11/14هـ
(الموافق
2016/08/06م)
1439/08/01هـ
(الموافق
2018/04/17م)

 5سنوات

 3سنوات
و 91
ً
يوما

 210,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.
 260,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.

()120م2

()150م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

302,400ريال
سعودي ألول
3سنوات.
األحساء
 حيالسليمانية
الشمالية
(ذا فالي)

1438/11/16هـ
(الموافق
2017/08/08م)

10
سنوات و
ً
يوما
141

 316,730ريال
سعودي لثاني
 3سنوات .
 332,500ريال
سعودي لثالث
 3سنوات.

()252م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

349,410
ريال سعودي
للسنة األخيرة
المتبقية.
الرياض  -حي
الفاخرية

1439/08/21هـ
(الموافق
2018/05/05م)

بريدة  -البصر

1436/10/20هـ

(ذا قروب
سنتر)

(الموافق
2015/08/05م)

بريدة  -حي
البساتين

1438/03/01هـ

طريق الدائري
الداخلي

(الموافق
2015/11/30م)

 5سنوات

 5سنوات

 5سنوات

 100,00ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.
 120,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.
190,000
ريال سعودي
للسنة الهجرية
الواحدة؛ تدفع
على دفعتين

()120م2

()150م2

()160م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.
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45

شركة أماكن الرياض  -حي
العزيزية
للتقسيط
والتطوير
العقاري
طريق محمد
المحدودة
رشيد رضا

46

شركة زيتي
للخدمات
البترولية

المنطقة
الوسطى
(محطة )49

47

مكتب
الرويضان
للخدمات
العقارية

الخبر  -شارع
أبها

48

شركة
الفاخري
المحدودة

49

شركة
المراكز
الراقية
المحدودة

50

شركة
بوابة أوان
للعقارات

51

الشركة
الخليجية
القابضة
لالستثمار
العقاري

52

مؤسسة
علي
عبدالوهاب
الفايز
للتجارة
والمقاوالت

المنطقة
الشرقية -حي
الدوحة
شارع عبد الله
عباس

الرياض -
شارع الجامعة
(أليجنت
سنتر)
الدمام  -شارع
األشرعة
(مجمع أوان
غاليري)
الرياض  -حي
القادسية
(القادسية
سنتر)
حائل  -طريق
األمير مقرن
بن عبد العزيز
(الفايز سنتر)

1437/12/20هـ
(الموافق
2016/09/21م)

 5سنوات
و  90يوم

1438/09/11هـ
(الموافق
2017/06/06م)

 5سنوات

 5سنوات

1439/03/26هـ
(الموافق
2017/12/14م)

 5سنوات

 5سنوات

1440/07/29هـ
(الموافق
2019/04/04م)

 3سنوات

1440/07/25هـ
(الموافق
2019/04/01م)

 5سنوات

تدفع على
قسطين
متساويين.
 140,000ريال
سعودي ألول
 3سنوات.
 145,000ريال
سعودي للسنة
الرابعة.
 150,000ريال
سعودي
للسنة
الخامسة.
تدفع كل ستة
أشهر.

()180م2

()162,72
م2

()115م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

تدفع على
قسطين
متساويين.
 165,000ريال
سعودي.

 90,000ريال
سعودي.

()120م2

()142م2

()124م2

ً
يجددتلقائيا.
ال

ً
تلقائيا.
يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

 180,000ريال
سعودي؛

1439/08/17هـ
(الموافق
2018/05/03م)

تدفع على
قسطين .

ال
يوجد****

ً
تلقائيا -
ال يجدد
الفرع مغلق.

 140,000ريال
سعودي؛

1439/06/26هـ
(الموافق
2018/03/14م)

 170,000ريال
سعودي؛

 210,000ريال
سعودي؛

1439/01/20هـ
(الموافق
2017/10/10م)

 150,000ريال
سعودي ألول
 3سنوات؛
تدفع على
قسطين.
والسنتان
الباقيتان بلتزم
بالسداد عن
كل سنة.

 5سنوات

تدفع على
قسطين
متساويين.

()200م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد
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الرياض  -حي
لبن

53

علي سعد
للعقارات

54

محمد وعبد
الله وفهد
أبناء سعد
السدحان

55

مؤسسة
ألألة
النجوم
التجارية

-

56

شركة كِ ن
العربية
للتجارة
والمقاوالت

الرياض -
طريق ديراب
العام

57

مكتب
الجنوبي
للعقارات

58

شركة نمو
المحدودة

59

شركة نمو
المحدودة

شارع الطائف
الرياض  -حي
الروضة
شارع خالد بن
الوليد

1437/01/01هـ
(الموافق
2015/10/14م)

 7سنوات

1439/03/05هـ
(الموافق
2017/11/23م)

 5سنوات

1439/06/01هـ
(الموافق
2018/02/17م)

 5سنوات

 125,000ريال
سعودي.
 130,000ريال
سعودي؛ تدفع
على قسطين
متساويين .
 150,000ريال
سعودي؛
يدفع على
قسطين.

()252م2

()140م2

()210م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

 80,000ريال
سعودي ألول
سنتين .و
1439/05/11هـ
(الموافق
2018/01/28م)

 5سنوات

100,000
ريال سعودي
للثالث سنوات
المتبقية؛

ال
يوجد****

ً
تلقائيا.
ال يجدد

تدفع كل سنة
هـجرية
الرياض -
السويدي
شارع بديع
الزمان

الرياض  -حي
الياسمين
طريق أبو بكر
الصديق

الجبيل  -حي
المرقاب
طريق الملك
عبد العزيز

1440/01/23هـ
(الموافق
2018/10/03م)

 5سنوات

1438/11/17هـ
(الموافق
2017/08/09م)

 5سنوات

1439/02/16هـ
(الموافق
2017/11/05م)

 ٦سنوات

 25,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.

()40م2

 184,800ريال
سعودي؛
السنة األولى
%50عند توقيع
العقد ،و %50
بعد مرور 6
أشهر من بداية
العقد.
باقي السنوات؛
ً
مقدما قبل
%50
بداية كل  6أشهر
إيجارية هـجرية.

()112م2

 224,070ريال
سعودي ألول
 ٣سنوات.
و246,477
ريال سعودي
للسنوات
الثالث
المتبقية.
تدفع كل ستة
أشهر.

()135,80م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد
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الرياض  -حي
قرطبة

60

شركة نجوم
السالم
القابضة

61

مكتب
عقارات
محمد بن
عبد الله
الشعالن

62

القارة
الذهبية
إلدارة
العقارات

(أفنيو حايل)

63

القارة
الذهبية
إلدارة
العقارات

الرياض-
الدائري
الشرقي
(حي الجزيرة)
(مركز سانية
التجاري)

64

شركة تراء
العقارية

65

حمد محمد
سعد
الدريس

حفر الباطن -
حي الواحة

66

حصة
عبدالرحمن
السميحي

الدمام  -حي
الفيصلية

67

فهد بن
عبد العزيز
السويلم

الرياض-
طريق الملك
فهد

طريق الثمامة
الرياض
الشفا_طريق ديراب

حائل  -حي
النقرة

1438/10/25هـ
(الموافق
2017/07/19م)

 ٥سنوات

1433/06/16هـ
(الموافق
2012/05/07م)

سنة

 ٥سنوات

 ٢سنتين

(أفنيو حايل)
الرياض -حي
الغروب
(طريق
نجم الدين
األيوبي)
(مركز الغروب
أفينيو)

1440/08/17هـ
(الموافق
2019/04/22م)

 ٥سنوات

 ٥سنوات

 5سنوات

1440/09/16هـ
(الموافق
2019/05/21م)

تدفع على
قسطين
متساوين.

()300م2

للسنة الهجرية
تدفع على
قسطين
متساويين.
 123,696ريال
سعودي سنويا
للسنوات
الثالث األولى،
و142,726
للسنتين
األخيرتين.

()70م2

()181.24م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

ً
تلقائيا.
ال يجدد

تدفع على
قسطين
متساويين.

()361.23م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

 140,000ريال
سعودي؛

1440/08/16هـ
(الموافق
2019/04/21م)

ال يوجد

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع:الموقع
ً
مؤقتا.
مغلق

 160,000ريال
سعودي؛

1440/08/19هـ
(الموافق
2019/04/24م)

 110,000ريال
سعودي.

 100,000ريال
سعودي؛

1440/07/24هـ
(الموافق
2019/03/31م)

تدفع على
قسطين.

()175م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

 100,000ريال
سعودي؛

1440/01/20هـ
(الموافق
2018/09/30م)

 160,000ريال
سعودي؛

 5سنوات

تدفع على
قسطين
متساويين.
250,000
ريال سعودي
للسنتين
االولى
و الثانية،
و270,000
للسنوات
الثالثة والرابعة
و الخامسة.

()134م2

()220م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد
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68

مكتب
إماري
العقاري

الرياض  -حي
الملقا

69

د/محمد
سعيد بن
ناجي

طريق
المدينة /حي
النور

70

حاتم محمد
تيسير
االيوبي

جدة /حي
البساتين

71

شركة جبل
أدساس

جدة /السارية
سكوير

72

شركة
أسواق عبد
الله العثيم

الرياض/حي
الخليج

73

سعود
محمد بن
غشيان

الرياض/
حي العريجاء
الغربي

74

عائشة علي
سليمان
الغريب

الرياض/الحزم

75

شركة
استثمار
السعودية

الرياض  -حي
قرطبة شارع
األمير سعود
بن مقرن

1435/08/17هـ
(الموافق
2014/08/13م)

 5سنوات

1440/01/15هـ
(الموافق
2018/09/25م)

 5سنوات

1440/11/04هـ
(الموافق
2019/07/07م)

 5سنوات

1440/10/24هـ
(الموافق
2019/06/27م)

 5سنوات

1441/04/25هـ
(الموافق
2019/12/22م)

سنتان

1441/05/03هـ
(الموافق
2019/12/29م)

 ٥سنوات

١٤٣٥/٠١/١٧هـ
(الموافق
٢٠١٣/١١/٢٠م)

تدفع على
قسطين.
 70,000ريال
سعودي
سنويا؛ تدفع
على دفعتين

()109م2

ال
يوجد****

ً
تلقائيا.
ال يجدد

160,000
ريال سعودي
سنويا؛تدفع
على دفعتين

()85م2

184,800
ريال سعودي
للسنوات
الثالث األولى،
و 207,900
للسنوات
الرابعة و
الخامسة

()140م2

 40,000ريال
سعودي للسنة
األولى ،و
 45,000ريال
سعودي للسنة
الثانية

()75م2

200,000
ريال سعودي
سنويا.

()105م2

تدفع على
دفعتين.

1441/03/27هـ
(الموافق
2019/11/24م)

 250,000ريال
سعودي؛

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

 ٥سنوات

 72,000ريال
سعودي
سنويا.

()65م2

تدفع على
دفعتين.

 ٣سنوات

السنة اإليجارية
األولى 90,000:
ريال سعودي؛
السنة اإليجارية
الثانية:
 95,000ريال
سعودي؛
السنة اإلجارية
الثالثة:
 95,000ريال
سعودي.

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ال يجدد
ً
تلقائيا  -العقد
وفق النموذج
اإللكتروني.
ال يجدد
ً
تلقائيا  -العقد
وفق النموذج
اإللكتروني

ً
تلقائيا
يتجدد
لمدة سنة
بزيادة (.)%10
()150م2

تم تجديد العقد
بموجب ايصال
دفع ،والموقع
ً
مؤقتا.
مغلق
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76

صالح ناصر
منصور
العوهلي

الرياض -
حي القدس
 الدائريالشرقي

١٤٣٥/٠٨/١٠هـ
(الموافق
٢٠١٤/٠٦/٠٨م)

 ٥سنوات

77

شركة
النادي
اللياقي

الرياض  -حي
المنصورة -
طريق الخرج

١٤٣٦/٠٦/١٩هـ
(الموافق
٢٠١٦/٠٣/٢٨م)

 ٥سنوات
مع فترة
مجانية ٩٠
يوم

78

خالد محمد
حمد
السليم

الرياض -
طريق الدمام

١٤٣٧/١١/٠٧هـ
(الموافق
٢٠١٦/٠٨/١٠م)

 ٥سنوات
مع فترة
مجانية ٩٠
يوم

79

محطة
الصالحية -
شركة الفهد
طريق الرياض
لالستثمار
المدينة
السريع

١٤٣٩/٠٦/١٧هـ
(الموافق
٢٠١٨/٠٣/٠٥م)

 ٥سنوات

80

شركة نمو
المحدودة

الدمام  -حي
النور طريق
الملك سعود

١٤٣٩/٠٧/٠٨هـ
(الموافق
٢٠١٨/٠٣/٢٥م)

 ٥سنوات

81

علي
فيصل
محمد صالح
آل جمعة

القطيف
 المجيدية -شارع القدس

١٤٤٠/٠٨/١٢هـ
(الموافق
٢٠١٩/٠٤/١٧م)

 ٥سنوات

82

شركة بيوت
األرجان

الجبيل  -حي
الحمرا -
سهول بالزا -
طريق الملك
عبد العزيز

١٤٤٠/٠٩/١٨هـ
(الموافق
٢٠١٩/٠٥/٢٣م)

 ٥سنوات

220,000
ريال سعودي
ألول سنتين.
و240,00
ريال سعودي
للثالث سنوات
الباقية .تدفع
على قسطين.
 120,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.
 170,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.
 118,300ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.
 136,920ريال
سعودي أول
 3سنوات.
و150,612
ريال سعودي
للسنتين
المتبقية.

ال يوجد

()77م2

()96م2

()169م2

()136.92م2

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
دفع.

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
دفع.

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

تدفع على
قسطين.
 100,00ريال
سعودي؛
تدفع كل 6
أشهر.
 158,365ريال
سعودي ألول
 3سنوات.
و174,201
ريال سعودي
للسنتين
المتبقية.
تدفع على
قسطين
متساويين.

()190م2

()148م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد
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 100,000ريال
سعودي؛

83

خالد
عبدالرحمن
صالح بن
كريديس

الرياض  -حي
القيروان -
طريق الملك
سلمان

١٤٤٠/١١/٠٥هـ
(الموافق
٢٠١٩/٠٧/٠٨م)

 ٣سنوات

84

شركة مكث
للتطوير
العقاري

مكث سنتر
 -جدة

١٤٤٠/١١/٠١هـ
(الموافق
٢٠١٩/٠٧/٠٤م)

 ٤سنوات

85

شركة
مجموعة
أبناء
سلمان
العليو

األحساء -
المبرز  -شارع
الظهران  -برج
العليو

١٤٤٠/١١/٢٠هـ
(الموافق
٢٠١٩/٠٧/٢٣م)

 ٥سنوات

86

شركة
مسارات
الفرسان
للعقارات

الدمام  -حي
الفرسان -
طريق الملك
فهد

١٤٤٠/١٢/٢٨هـ
(الموافق
٢٠١٩/٠٨/١٩م)

 ٥سنوات

87

شركة
منافع
األندلس
للتطوير
واالستثمار

المروة بالزا
 جدة  -طريقاألمير ماجد

١٤٤٠/١٢/٢٨هـ
(الموافق
٢٠١٩/٠٨/١٩م)

 ٥سنوات

88

مبارك
محمد آل
حبشان

األفالج  -حي
غصيبة -
طريق الملك
عبد العزيز

١٤٤١/٠١/٠١هـ
(الموافق
٢٠١٩/٠٨/٣١م)

 ٥سنوات

89

معتصم
حسن علي
فقيه

جدة  -طيبة

٢٠٢٠/٠١/٠١م

 ٤سنوات

تدفع على
قسطين.

175,000
ريال سعودي
ألول سنتين.
و190,000
ريال سعودي
للسنتين
المتبقيتين.

()111م2

()190م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

تدفع على
قسطين .
 110,000ريال
سعودي؛
تدفع كل ستة
أشهر.
218,900
ريال سعودي
للثالث سنوات
األولى.
و240,790
ريال سعودي
للسنتين
المتبقيتين.

()120م2

()199م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

ً
تلقائيا.
ال يجدد

تدفع على
قسطين
متساويين.
 99,900ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.

()54م2

 70,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين
متساويين.
 170,000ريال
سعودي؛
تدفع كل ستة
أشهر.

()220م2

()160م2

ً
تلقائيا.
يجدد
ً
سنويا

ً
تلقائيا.
ال يتجدد

ً
تلقائيا.
ال يتجدد
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شركة
أسواق عبد
الله العثيم

الرياض  -حي
السعادة

١٤٤١/٠١/١٨هـ
(الموافق
٢٠١٩/٠٩/١٧م)

91

إبراهيم
أحمد
إبراهيم
المحيش

الهفوف
 العويمرية -شارع فيصل
بن فهد بن
عبد العزيز

٢٠٢٠/٠١/٠١م

 ٤سنوات

92

شركة
فيصل بن
عبد الله بن
سعيدان

السالم بالزا
 الدلم  -حيالصحنة

١٤٤١/٠٢/٠٣هـ
(الموافق
٢٠١٩/١٠/٠٢م)

 ٥سنوات

93

عبدالمعين
بن سعيد
مسفر
الكثيري

الحمدانية
 شارعالحمدانية
العام

١٤٤١/٠٢/٢١هـ
(الموافق
٢٠١٩/١٠/٢١م)

 ٥سنوات

94

شركة
الرونق
الراقي
للمقاوالت

جدة  -حي
الصفا -
شارع سعود
الفيصل

٢٠١٩/١١/٢٠م

 ٣سنوات

95

عقار
المتطورة

مركز الدانوب
 جدة -األندلس

٢٠١٩/١١/١٤م

 ٣سنوات

األندلس
بالزا  -الدمام
 حي األثير -طريق األمير
نايف

١٤٤١/٠٥/١٩هـ
(الموافق
٢٠٢٠/٠١/١٤م)

المجمعة -
حي الملك
عبد العزيز -
طريق األمير
سلطان

٢٠٢٠/٠٣/٢٢م

90

96

97

الشركة
الموحدة
للتطوير
العقاري

سلطان
محمد
شنيف
المطيري

 ٥سنوات

 150,000ريال
سعودي سنويا
للسنوات
الثالث االولى.
و157,500
للسنوات
الرابعة
والخامسة.
 85,000ريال
سعودي؛
تدفع كل ستة
أشهر.
 100,000ريال
سعودي؛
تدفع على
دفعتين.
 120,000ريال
سعودي؛
تدفع كل ستة
أشهر

()150م2

()100م2

()164م2

()109م2

ً
تلقائيا.
يتجدد

ً
تلقائيا.
ال يتجدد

ً
تلقائيا.
ال يتجدد

ً
تلقائيا.
ال يتجدد

 300,000ريال
سعودي؛
تسدد في 6
أقساط القسط
الواحد 50,000
ريال سعودي.
 140,000ريال
سعودي؛
تدفع كل ستة
أشهر.

()142م2

ال
يوجد****

 215,437ريال
سعودي؛
 ٣سنوات

تدفع بداية
كل ستة أشهر
ميالدية.
250135.00
ريال سعودي
إجمالي قيمة
العقد

 ٥سنوات

سنويا50,027 :
ريال سعودي
تدفع كل ستة
أشهر.

()186.6م2

ال
يوجد****

ً
تلقائيا.
يتجدد

ً
تلقائيا.
يتجدد

ً
تلقائيا.
يتجدد

ً
تلقائيا
ال يتجدد
 ،.وتم إنهاء
العقد.

165

الرياض  -حي
المهدية -
شارع السيل
الكبير

٢٠٢٠/٠٣/١٧م

 ٤سنوات

أركان  -حي
الندى -
الرياض

٢٠٢٠/١١/٢٣م

 ٣سنوات

98

خلفهـديان
شويط
المطيري

99

شركة
الموحدة
للتطوير
العقاري

1

شركة ألف
حي الجامعة -
القاسم
لالستثمارات الخرج
العقارية

2

فواز زامل
السبهان.

3

شركة الفهد
لالستثمار.

4

مكتب
محمد عبد
العزيز بن
سعيد
للعقارات.

إجمالي قيمة
العقد 160,000
ريال سعودي.
سنويا 40,000:
ريال سعودي

()100م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

تدفع كل ستة
أشهر.
 140,400ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.

()93.60م2

ً
تلقائيا.
ال يجدد

مساكن عمال
 10,000ريل
سعودي؛
1440/05/30هـ
(الموافق
2019/02/05م)

سنة

1440/05/24هـ
النقرة  -حائل

عنيزة -
القصيم
طريق األمير
فيصل بن
بندر
الرياض -
حي النخيل
الغربي

(الموافق
2019/01/30م)

سنة

1439/06/17هـ
(الموافق
2018/03/05م)

 3سنوات

1438/09/24هـ
(الموافق
2017/06/19م)

سنة

يدفع في
أول  3شهور
ويدفع القسط
الثاني قبل 10
أيام من حلول
القسط.

قيمة اإليجار
السنوي
 18,000ريال
تدفع على
قسطين
متساويين.

ال
يوجد****

الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
الخرج.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
دفع.

ال
يوجد****

الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
حائل.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
دفع.

 15,000ريال
سعودي.

ال
يوجد****

قيمة اإليجار
 110,000ريال
سعودي؛ تدفع
على قسطتين
متساوييين.

ال
يوجد****

الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
عنيزة .تم تجديد
العقد بموجب
إيصال دفع.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.
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الخبر  -الثقبة
شارع أبها

5

شيخة حمد
القحطاني.

6

عبد الله
إبراهيم
الجماز.

7

مكتب عبد
الله محمد
القحطاني

المزاحمية -
شارع الملك
سعود

8

مكتب
عبد العزيز
للعقارات

الرياض  -حي
العزيزية

9

مكتب
التطوير
لالستثمار
العقاري

الرياض  -حي
الفيحاء

تبراك -
الشارع العام
شمال الخط

1440/03/15هـ
(الموافق
2018/11/23م)

سنة

1439/07/01هـ
(الموافق
2018/03/18م)

سنة

1438/11/02هـ
(الموافق
2017/07/25م)

سنة

1439/09/01هـ
(الموافق
2018/05/16م)

1438/03/05هـ
(الموافق
2016/12/04م)

سنة

سنة

 12,000ريال
سعودي؛
تدفع كل 6
أشهر

 7,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.

 6,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.

 45,000ريال
سعودي.

 15,000ريال
سعودي؛
تدفع دفعة
واحدة.

ال
يوجد****

الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
الخبر.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
دفع.
الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
تبراك.

ال
يوجد****

يجدد العقد
تلقائيا دون
الحاجة إلى
الرجوع للمالك.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع .الموقع
ً
مؤقتا.
مغلق

ال
يوجد****

الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
المزاحمية .تم
تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.الموقع
ً
مؤقتا.
مغلق

ال
يوجد****

الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
حي العزيزية.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

ال
يوجد****

الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
حي الفيحاء.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.
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10

صقر مطلق
الشدادي
الحارثي

الرياض  -حي
الوادي

11

مشعل
عويس
العتيبي

بريدة  -طريق
الروابي

12

مكتب دار
الحامي
للعقارات

الرياض  -حي
الندوة

13

مكتب صالح
للعقارات

الرياض  -حي
بن باز

14

مكتب المد
العقاري
للخدمات
العقارية

الجبيل  -شارع
األمير متعب

1438/03/01هـ
(الموافق
2016/11/30م)

 5سنوات

1438/10/11هـ
(الموافق
2017/07/05م)

 3سنوات

1439/08/28هـ
(الموافق
2018/05/14م)

 6أشهر

1438/07/04هـ
(الموافق
2017/04/01م)

سنة

1439/06/04هـ
(الموافق
2018/02/20م)

سنة

 320,000ريال
سعودي؛

ال
يوجد****

تدفع كل 6
أشهر.
 18,000ريال
سعودي؛
تدفع دفعة
واحدة.

قيمة اإليجار
 7000ريال؛
تدفع دفعة
واحدة.

 15,000ريال
سعودي؛
تدفع كل 6
أشهر.

 20,000ريال
سعودي؛
تدفع كل 6
أشهر.

ال
يوجد****

ال
يوجد****

ال
يوجد****

ال
يوجد****

الغرض من
العقد استئجار
عمارة بالكامل
لتوفير سكن
للموظفين.
الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
بريدة .تم تجديد
العقد بموجب
إيصال الدفع.
الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين.
يجدد العقد
ً
تلقائيا دون
الحاجة إلى
الرجوع للمالك.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.
الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين.
يجدد العقد
تلقائيا دون
الحاجة إلى
الرجوع للمالك.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.
الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
الجبيل .تم
تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.
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15

مكتب ناصر
بن فهد
بن عبيد
العقاري

الدرعية -
شارع األمير
سلطان

16

مكتب
السعيد
للعقارات

المزاحمية -
شارع الملك
سعود

17

مكتب
التجارة
للعقارات.

األحساء -
السليمانية
الشمالية.

18

مؤسسة
الفخامة
هـاوس

الرياض  -حي
المونسية

19

نايف
عبد الله
البقمي

الدمام  -حي
النور

1439/07/04هـ
(الموافق
2018/03/21م)

سنة

1440/02/27هـ
(الموافق
2018/11/05م)

سنة

1439/06/04هـ
(الموافق
2018/02/20م)

 6أشهر

٢٠١٨/١٠/٠٧م

تدفع كل 6
أشهر.

 8,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.

ال
يوجد****

 6أشهر

 6أشهر

الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
المزاحمية .جدد
ً
تلقائيا
العقد
دون الحاجة إلى
الرجوع للمالك.

ال
يوجد****

الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
األحساء .تم
تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع .الموقع
ً
مؤقتا.
مغلق

 9,000ريال
سعودي.

ال
يوجد****

الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين بفرع
المونسية .تم
تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع .الموقع
ً
مؤقتا.
مغلق

مبلغ اإليجار
النصف سنوي
 10,400ريال
سعودي؛

ال
يوجد****

قيمة اإليجار
النصف سنوي
 8,500ريال
سعودي؛
دفعة واحدة.

1438/09/06هـ
(الموافق
2017/06/01م)

 90,000ريال
سعودي؛

ال
يوجد****

الغرض من
العقد استئجار
عمارة بالكامل
لتوفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
الدرعية .يجدد
العقد تلقائيا
دون الحاجة إلى
الرجوع للمالك.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

دفعه واحدة.

الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفروع
الدمام.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
دفع .الموقع
ً
مؤقتا.
مغلق
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20

حمد
عبدالمحسن
محمد
السلطان

21

ملتقى
التداول
لالستثمارات
العقارية

22

شركة سعد
ومحمد
عثمان
العثيم
لالستثمار
والتطوير
العقاري

1

الرياض
فهد محمد
 صناعيةسعد المهنا
العاصمة

الهفوف -
السليمانية

الرياض  -حي
الوادي
شارع عبد الله
بن مخصوب

الرياض -
حي النسيم
الغربي

١٤٣٩/١١/٢٧هـ
(الموافق
٢٠١٨/٠٨/٠٩م)

سنة

1435/07/25هـ
(الموافق
2014/05/24م)

سنة

1438/11/22هـ
(الموافق
2017/08/14م)

 3سنوات

 20,000ريال
سعودي؛
تدفع نصف
سنوي.

 110,000ريال
سعودي؛
تدفع على
قسطين.
 17,000ريال
سعودي؛
تدفع على
دفعة واحدة.

ال
يوجد****

الغرض
من العقد
توفير سكن
للموظفين
العاملين بفرع
الهفوف
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
دفع.

ال
يوجد****

()70م2

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع .الموقع
ً
مؤقتا.
مغلق

تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

مستودع

1438/12/28هـ
(الموافق
2017/09/19م)

سنة

قيمة اإليجار
السنوي
 55000ريال؛
يتم السداد
على دفعتين
متساويتين.

ال
يوجد****

الغرض من
العقد استئجار
مستودع لآلالت
والمعدات.
يجدد العقد
ً
تلقائيا دون
الحاجة إلى
الرجوع للمالك.
تم تجديد العقد
بموجب إيصال
الدفع.

* تشــير تواريــخ بعــض العقــود إلــى أنهــا منتهيــة الصالحيــة إال أنــه وفقـ ًـا للعقــد األساســي فإنــه يتــم تجديد
العقــود تلقائيـ ًـا ،وقــد تــم ذلــك بموجــب إيصــاالت تفيــد بأنــه تــم ســداد قيمة اإليجــار الخاصــة بالتجديد.
** باســتثناء عقــد إيجــار المقــر الرئيســي القديــم والــذي انتهــى بنهايــة عــام (2019م) ،تؤكــد الشــركة علــى
أن جميــع المؤجريــن (ســواء أشــخاص اعتبارييــن أو طبعييــن) ال تربطهــم أي عالقــة (ســواء بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر) بــأي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن.
*** تجــدر اإلشــارة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )292وتاريــخ 1438/05/16ه المتضمــن عــدم اعتبــار عقــد
اإليجــار غيــر المســجل فــي الشــبكة اإللكترونيــة عقـ ً
ـدا صحيحـ ًـا منتجـ ًـا آلثــاره اإلداريــة والقضائيــة ،وحيــث
إنــه قــد تــم إطــاق الشــبكة اإللكترونيــة لخدمــات اإليجــار بالتعــاون بيــن وزارتــي العــدل واإلســكان
فــي تاريــخ 1439/05/17ه ،وقــد صــدر تعميــم وزارة العــدل باعتمــاد تطبيــق ذلــك علــى كافــة العقــود
المبرمــة بعــد بتاريــخ 1440/05/04ه (الموافــق 2019/01/10م).
**** هـذا العقد لم يذكر فيه مساحة العين المستأجرة وال يوجد أي مستند قانوني يوضح المساحة.
المصدر :الشركة
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 4-5-7القروض والتسهيالت االئتمانية:
فيمــا يلــي نبــذة عــن اتفاقيــات التســهيالت والقــروض التــي حصلــت عليهــا الشــركة
والتــي مــا زالــت قائمــة كمــا فــي تاريــخ هـــذه النشــرة:

الجدول ( :)16-7تفاصيل القروض والتسهيالت االئتمانية:
الجهة
الممولة

البنك
العربي
الوطني
البنك
العربي
الوطني
مصرف
الراجحي

بنك التنمية
االجتماعية
البنك
العربي
الوطني

تاريخ االتفاقية

مدة االتفاقية

الحد
االئتماني
بالريال

 3سنوات

5,750,000

المبالغ
المستخدمة
بالريال

المبالغ
المسددة
بالريال

المبالغ
المتبقية
بالريال*

حتى(31
ديسمبر
2020م)

حتى(31
ديسمبر
2020م)

كما في(31
ديسمبر
2020م)

5,750,000

2,375,000

3,375,000

1439/07/17هـ
(الموافق
2018/04/03م)
1438/08/18هـ
(الموافق
2017/05/14م)

 3سنوات

2,500,000

2,500,000

2,250,000

250,000

1439/09/20هـ
(الموافق
2018/06/04م)

 60شهر

8,000,000

8,000,000

1,053,496

6,946,504

 5سنوات

3,884,500

3,884,500

989,200

2,895,300

ضمان بنكي  -سنة
واحدة**

295,000

1439/01/25هـ
(الموافق
2017/10/15م)
1441/11/22هـ
(الموافق
2020/07/13م)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

* حتى تاريخ (2020/12/31م).
** الرجاء االطالع على تفاصيل خطاب ضمان الدفع المبرم مع البنك العربي أدناه.
المصدر :الشركة

1 .اتفاقيــة التســهيالت االئتمانيــة المتوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية المبرمــة مــع
البنــك العربــي الوطنــي
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية مــع البنــك
العربــي الوطنــي فــي 1439/07/17هـــ (الموافــق 2018/04/03م) ،وافــق بموجبهــا البنــك
العربــي الوطنــي علــى تقديــم تســهيالت ائتمانيــة متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية
للشــركة بقيمــة إجماليــة تبلــغ ( )5,750,000خمســة مالييــن وســبعمائة وخمســون ألــف
ريــال ســعودي ،تتضمــن مــا يلــي:
) أتمويــل تــورق محــدد المــدة بقيمــة ( )2,000,000مليونــان ريــال ســعودي يمثــل
ـهرا  )%3,5( +سـ ً
الرصيــد القائــم ،هامــش ربــح تكلفــة التمويــل ( )30ثالثون شـ ً
ـنويا.
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التمويــل جــزء مــن خطــة التوســع الفتتــاح ( )6فــروع جديــدة.
) بتمويــل تــورق محــدد المــدة بقيمــة بقيمــة ( )2,750,000مليونــان وســبعمائة
وخمســون ألــف ريــال ســعودي ،يمثــل الرصيــد القائــم هامــش ربــح تكلفــة
ً
()%3,5ســنويا.
التمويــل ( 36شــهر) +
) جتمويــل ( )%41مــن مــن خطــة التوســع الفتتــاح فــروع جديــدة فتــرة االتاحــة
(2019/03/31م) الســحب دفعــة واحــدة ،ويســمح بالســحب علــى شــرائح علــى أن
ال تقــل كل شــريحة عــن مبلــغ ( )250،٠٠٠مائتــان وخمســون ألــف ريــال ســعودي.
) دضمانــات الدفــع حــد التســهيالت ( )1,000,000مليــون ريــال ســعودي ،التأميــن
النقــدي ( ،)%50إلصــدار ضمانــات لصالــح المطــارات الســعودية والمستشــفيات.
) هيلتــزم العميــل ضامنـ ًـا للتســهيالت ولكافــة التزاماتــه األخــرى القائمــة أو التــي
قــد تنشــأ الحقـ ًـا بموجــب هــذه االتفاقيــة ومالحقهــا أو أي وثيقــة أخــرى ،بتقديــم
الضمانــات التاليــة:
) 1ســند ألمــر بمبلــغ ( )5,750,000ريــال ســعودي موقــع مــن العميــل والكفــاء
حســب األصــول وبالطريقــة التــي يقبلهــا البنــك.
) 2كفالــة غــرم وأداء كل بحســب حصتــه ،الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ
بنســبة ( ،)%43الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي بنســبة
( ،)%29الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد بنســبة ( ،)%10الســيد :علــي
بــن محمــد بــن علــي الرويــغ بنســبة (.)%18
) 3أي ضمانــات أخــرى يطلبهــا البنــك .يحــق للبنــك خــال ســريان هـــذه االتفاقيــة أو
عنــد تجديدهــا  /تعديلهــا أن يطالــب العميــل بــأي ضمانــات أخــرى فــي الوقــت
ً
مناســبا ،ويتعهــد العميــل بتقديــم تلــك الضمانــات للبنــك عنــد
الــذي يــراه
الطلــب وبالشــكل والمضمــون المقبوليــن للبنك.تشــمل التعهــدات الرئيســية
التــي قدمتهــا الشــركة بموجــب هـــذه التســهيالت الســعي للحصــول علــى
للمقـ ِرض
المقـ ِرض قبــل إجــراء أي تغييــر فــي هـــيكل الملكيــة .ويحــق ُ
موافقــة ُ
إلغــاء التســهيالت والمطالبــة بســداد جميــع المبالــغ المســتحقة علــى الفــور
فــي حــال حــدوث تغييــر فــي هـــيكل ملكيــة الشــركة.
2 .طلــب تمديــد اتفاقيــة التســهيالت االئتمانيــة المتوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية
المبرمــة مــع البنــك العربــي الوطنــي:
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية مــع البنــك
العربــي الوطنــي فــي 1441/12/05هـــ (الموافــق 2020/07/26م) ،وافــق بموجبهــا البنــك
العربــي الوطنــي علــى تقديــم تســهيالت ائتمانيــة متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية
للشــركة بقيمــة إجماليــة تبلــغ ( )4,625,000أربعــة مالييــن وســتمائة وخمســة وعشــرون
ألــف ريــال ســعودي ،تتضمــن مــا يلــي:
 .أتمويــل تــورق محــدد المــدة بقيمــة ( )1,625,000مليــون وســتمائة وخمســة
وعشــرون ألــف ريــال ســعودي يمثــل الرصيــد القائــم ،هامــش ربــح تكلفــة التمويــل
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ـدا جـ ً
( 36شــهر)  )%3,5( +تمويــل ()%41مــن تكاليــف افتتــاح ( )18فرعـ ًـا جديـ ً
ـزءا مــن
الخطــة التوســعية للعميــل خــال 2018م و2019م.
 .بتمويــل تــورق محــدد المــدة بقيمــة بقيمــة ( )2,000,000مليونــان ريــال ســعودي
يمثــل الرصيــد القائــم هامــش ربــح تكلفــة التمويــل ( )36ســتة وثالثــون شـ ً
ـهرا +
( )%3,5تمويــل ( )%47مــن تكلفــة فتــح ( )10عشــرة فــروع جديــدة كجــزء مــن الخطــة
التوســعية للعميــل لعــام 2019م.
 .جضمانــات الدفــع حــد التســهيالت ( )1,000,000مليــون ريــال ســعودي ،التأميــن
النقــدي ( ،)%50إلصــدار ضمانــات لصالــح المطــارات الســعودية والمستشــفيات.
ً
ضامنــا للتســهيالت ولكافــة التزاماتــه األخــرى القائمــة أو التــي
 .ديلتــزم العميــل
قــد تنشــأ الحقـ ًـا بموجــب هــذه االتفاقيــة ومالحقهــا أو أي وثيقــة أخــرى ،بتقديــم
الضمانــات التاليــة:
) 1ســند ألمــر بمبلــغ ( )4,625,000أربعــة مالييــن وســتمائة وخمســة وعشــرون
ألــف ريــال ســعودي موقــع مــن العميــل والكفــاء حســب األصــول وبالطريقــة
التــي يقبلهــا البنــك.
كل حســب حصتــه ،الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد
) 2كفالــة غــرم وأداء ّ
الرويــغ بنســبة ( )%43الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي
بنســبة ( ،)%29الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد بنســبة ()%10
الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ بنســبة (.)%18
) 3أي ضمانــات أخــرى يطلبهــا البنــك .يحــق للبنــك خــال ســريان هــذه االتفاقيــة
أو عنــد تجديدهــا  /تعديلهــا أن يطالــب العميــل بــأي ضمانــات أخــرى فــي
الوقــت الــذي يــراه مناسـ ً
ـبا ،ويتعهــد العميــل بتقديــم تلــك الضمانــات للبنــك
عنــد الطلــب وبالشــكل والمضمــون المقبوليــن للبنــك .
) 4تشــمل التعهــدات الرئيســية التــي قدمتهــا الشــركة بموجب هذه التســهيالت
المقـ ِرض قبــل إجــراء أي تغييــر فــي هيــكل
الســعي للحصــول علــى موافقــة ُ
للمقـ ِرض إلغــاء التســهيالت والمطالبــة بســداد جميــع المبالغ
الملكيــة .ويحــق ُ
المســتحقة علــى الفــور فــي حــال حــدوث تغييــر فــي هيــكل ملكيــة الشــركة.
3 .اتفاقية التسهيالت مع مصرف الراجحي:
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تســهيالت مــع مصــرف الراجحــي فــي 1439/09/20هـــ (الموافــق
2018/06/04م) ،وافــق بموجبهــا مصــرف الراجحــي علــى أن يمنــح تســهيالت مصرفيــة
بمبلــغ إجمالــي وقــدره ( )8,000,000ثمانيــة مالييــن ريــال ســعودي ،تتضمــن مــا يلــي:
 .أصيغــة التعامــل عقــود بيــع أجــل حــد التعامــل ( )8,000,000ثمانيــة مالييــن ريــال
ســعودي لمــدة ( )60ســتون شـ ً
ـهرا ،بهامــش ربــح ســايبور ( )5خمــس ســنوات +
( )%3.5تناقصــي.
 .بتبقــى جميــع الضمانــات المقبوضــة بيــد المصــرف ســارية ونافــذة طــوال مــدة
اتفاقيــة التســهيالت المذكــورة ،وال تنقضــي بانتهــاء مــدة التعامــل المشــار دون
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المساس بحق مصرف الراجحي بطلب ضمان جديد أو بديل أو تجديد ضمان قائم.
ـدال عن أي ســند ألمــر ينقضي
جوافــق العميــل علــى تقديــم سند/ســندات ألمــر بـ ً
ً
ً
ً
كليــا بالســداد (حتــى وإن كان تاريــخ اســتحقاقة ســاريا) وعــن أي ســند
جزئيــا أو
انتهــت صالحيتــه بانتهــاء مــدة ســريانه.
ديلتــزم العميــل بتوقيــع ســند ألمــر يغطــي جميــع االلتزمــات وســند ألمــر عنــد
تنفيــذ كل عمليــة ســحب.
هيلتــزم العميــل ويتعهــد بتركيــب نقــاط البيــع الخاصــة فــي مصــرف الراجحــي فــي
جميــع منافــذ البيــع الخاصــة بــه ،وجميــع الفــروع التــي تــم تمويلهــا مــن قبــل
مصــرف الراجحــي.
ويلتــزم العميــل ويتعهــد بموجــب االتفاقيــة بدفــع مقــدم الثمــن بنســبة ( )%2مــن
قيمــة بيــع آجــل وليــس مــن مبلــغ التســهيالت اإلجمالــي تخصــم مــن حســابه
عنــد تنفيــذ العقــد.
زإقــرار كفالــة تضامنيــة بالغــرم واألداء فــي تنفيــذ جميــع االلتزامــات المحــددة في
االتفاقيــة وجميــع المعامــات المتفرعــة عنهــا ،حيــث يمكــن لمصــرف الراجحــي
الرجــوع بموجــب االتفاقيــة علــى الشــركة او علــى أي واحــد مــن الكفــاء متمثلــه
فــي مطعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة (الشــركة) والموقعــة مــن قبــل
الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ بصفتــه شــريك ومفــوض بالتوقيــع
وكفيــل ضامــن ،ومــن الكفيــل الضامــن الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن
ناصــر المزينــي ،والكفيــل الضامــن الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد،
والكفيــل الضامــن الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ.
حســند ألمــر بمبلــغ ( )9,580,494تســعة مالييــن وخمســمائة وثمانــون ألــف وأربــع
مائــة وأربــع وتســعون ريــال ســعودي بتاريــخ 2018/06/04م متمثلــة فــي مطعــم
بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة (الشــركة) والموقعــة مــن قبــل الســيد :محمد
بــن علــي بــن محمــد الرويــغ بصفتــه شــريك ومفــوض بالتوقيــع وكفيــل غــرم،
ومــن الكفيــل غــرم الســيد :إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن ناصــر المزينــي ،والكفيــل
غــرم الســيد :ســامي بــن محمــد بــن ناصــر العبيــد ،والكفيــل غــرم الســيد :علــي
بــن محمــد بــن علــي الرويــغ.
طيقــر الطــرف الثانــي بــأن أي تغيــر فــي االســتمرارية أو المركــز القانونــي أو
الشــكل القانونــي أو الشــركاء أو النشــاط أو األهليــة أو الصفــة أو غيــر ذلــك لــن
يؤثــر بــأي حــال علــى اســتمرار نفــاذ هــذه االتفاقيــة مــا لــم يقــرر الطــرف األول
خــاف ذلــك ،ويلتــزم الطــرف الثانــي بإخطــار الطــرف األول فــور علمــه بحتميــة
حــدوث هــذا التغيــر ،كمــا يلتــزم الطــرف الثانــي أو خلفــه -الخــاص أو العــام-
حــال حــدوث ذلــك التغييــر بتقديــم مــا يطلبــه الطــرف األول مــن مســتندات
أو ضمانــات أو إجــراءات يراهــا الطــرف األول وفــق تقديــره كافيــة أو ضروريــة
لضمــان اســتمرار الوفــاء بأحــكام هــذه االتفاقيــة أو االتفاقيــات المتفرعــة عنهــا،
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فــإذا تخلــف الطــرف الثانــي عــن تقديــم شــيء ممــا طلبــه الطــرف األول فلــه
اتخــاذ أي مــن اإلجــراءات المشــار إليهــا فــي المــادة الســابعة مــن االتفاقيــة.
4 .عقد تمويل مشترك رقم ( )1149/1مع بنك التنمية االجتماعية:
 .أبتاريــخ 1439/01/25هـــ تــم االتفــاق مــع بنــك التنميــة االجتماعيــة والشــركاء
كل مــن الســيد :محمــد بــن علــي بــن محمــد الرويــغ بصفتــه
المتضامنــون مــع ٍ
شــريك ،ومفــوض بالتوقيــع والتمثيــل فــي جميــع إجــراءات العقــد واســتالم
الدفعــات التمويليــة والخاطبــات مــع البنــك وكل مــا يتعلــق بالعقــد مديــر
للمشــروع وكفيــل ضامــن ،ومــن الكفيــل ضامــن الســيد :إبراهيــم بــن عبــد
العزيــز بــن ناصــر المزينــي ،والكفيــل ضامــن الســيد :ســامي بــن محمــد بــن
ناصــر العبيــد ،والكفيــل ضامــن الســيد :علــي بــن محمــد بــن علــي الرويــغ علــى
تمويــل الشــركة مــن قبــل بنــك التنميــة االجتماعيــة مبلــغ وقــدره ()3,884,500
ثالثــة مالييــن وثمانمائــة وأربعــة وثمانــون ألــف وخمســمائة ريــال ســعودي
ً
اعتبــارا مــن تاريــخ اســتالم أول دفعــة بمــا
لمــدة تمويــل ( )5خمســة ســنوات
فيهــا ( )6ســتة أشــهر ســماح عــن التســديد.
بناء على توصية جهة اإلشراف من قبل البنك على ضوء
 .بيكون صرف الدفعات ً
ســير العمل في تنفيذ المشــروع والفواتير والعقود المبرمة من قبل الشــركة.
 .جيعتبــر الشــركاء فــي العقــد متضامنيــن ومســؤولين مســؤولية شــخصية مطلقة
فــي أموالهــم الخاصــة وتضامنيــة فيمــا بينهــم عــن الديــون وااللتزامــات،
وتنتقــل هــذه المســؤولية والضمانــة إلــى ورثتــه بعــد وفاتــه فــي حــدود تركتــه،
وللبنــك أن يطالــب بكامــل قيمــة التمويــل أو جــزء منــه منفـ ً
ـردا ،وكمــا يجــوز له أن
يطالــب الشــركاء مجتمعيــن ،وليــس للشــريك أن يدفــع مســؤوليته عــن الديــن
فــي حــدود حصتــه مــن رأس المــال ،أو البــدء بالتنفيــذ علــى أمــوال المشــروع،
أو علــى أمــوال شــريك آخــر قبــل الرجــوع عليــه ،أو تقســيم الديــن بينــه وبيــن
وفــى أحــد الشــركاء بكامــل الديــن ،كان لــه أن يطالــب اآلخريــن
الشــركاء ،وإذا ّ
بقــدر حصــة كل شــريك فيــه.
 .ديلتــزم جميــع الشــركاء بتنفيــذ بنــود العقــد ويظــل االلتــزام سـ ً
ـاريا حتــى ســداد
كامــل المبلــغ أو انتهــاء العقــد بشــكل قانونــي مقبــول لدى البنــك ،وال يحق ألي
شــريك االنســحاب مــن العقــد أو بيــع حصتــه فــي المشــروع أو رهنهــا أو التنــازل
عنهــا أو جــزء منهــا قبــل نهايــة مــدة العقــد وتســديد كامــل أقســاط التمويــل إال
بموافقــة البنــك كتابــة ،وأي تصــرف بخــاف مــا ســبق اليعــد صحيحـ ًـا أو نافـ ً
ـذا
فــي حــق البنــك مــع احتفاظــه بكامــل حقوقــة القانونيــة.
 .هقدمــت الشــركة لضمــان التمويــل صكــي رهن تملــك رقــم ( )310112050323رقم
( )810103036647تاريــخ 1438/11/08هـــ ،صــادر مــن كاتبة العــدل األولى بالرياض.
 .وال يجــوز للشــركة التنــازل عــن أي حــق أو التــزام تضمنــه العقــد دون موافقــة
الطــرف األول كتابــة.

175

خطاب ضمان دفع المبرم مع البنك العربي:
تــم تقديــم الضمــان لصالــح الشــركة الســعودية لحلــول القــوى البشــرية وتــم تغطيــة
الضمــان مــن قبــل البنــك العربــي بنســبة ( )%50بالنــص اآلتــي:
حيــث إنكــم منحتــم عمالءنــا الســادة شــركة مطاعــم بيــت الشــطيرة – برغرايــززر (المقــاول)
عقـ ً
ـدا لتنفيــذ أو توريــد اســتقدام عمالــة مســتأجرة.
 .أأن ندفــع لكــم فـ ً
ـورا وبمجــرد طلبكــم الكتابــي وبصــرف النظــر عــن أي اعتــراض مــن
المقــاول أو مــن أي جهــة أخــرى هــذا المبلــغ أو أي مبالــغ تطلبــون دفعهــا علــى
أال تتجــاوز فــي مجموعهــا المبلــغ المذكــور أعــاه وهــو ( )295,000مائتــان وخمســة
وتســعون ألــف ريـــال ســعودي ،وذلــك بالتحويــل إلــى حســابكم لــدى أي بنــك فــي
المملكــة العربيــة الســعودية أو بــأي طريقــة أخــرى مقبولــة لديكــم.
 .بأي مدفوعــات تتــم بنــاء علــى طلبكــم ســتكون صافيــة وخاليــة دون أي خصــم حالــي
أو مســتقبلي علــى ســبيل الوفــاء بــأي ضرائــب أو تنفيــذات أو رســوم أو نفقــات أو
أتعــاب أو اســتقطاعات أو حجــوزات مهمــا كانــت طبيعتهــا أو الجهــة التــي فرضتهــا.
 .جتشــكل التعهــدات الــواردة فــي هــذا الضمــان التزامــات أساســية مباشــرة علينــا غيــر
مشــروطة بــأي شــرط وغيــر قابلــة للنقــض ،ولــن نعفــى مــن كل هــذه االلتزامــات أو
بعضهــا ألي ســبب مــن األســباب أيـ ًـا كانــت طبيعتــه أو مصــدره مثــل :التغييــر فــي
شــروط ومتطلبــات وإجــراءات الترخيــص ،أو المــدد الزمنيــة المحــددة لتلــك اإلجراءات،
أو التغييــر فــي المعلومــات المقدمــة فــي طلــب الترخيــص ،أو التغييــر فــي نــوع
أو طبيعــة النشــاط أو األنشــطة المطلــوب الترخيــص بممارســتها ،أو التقصيــر أو
القيــام بــأي فعــل أو إجــراء مــن جانبكــم أو مــن جانــب طالــب الترخيــص أو مــن جانــب
الغيــر مــن شــأنه أن يعفــي أو يخلــي طرفنــا مــن التزاماتــه ومســؤولياته المنصــوص
عليهــا فــي هــذا الضمــان.
 .ديظــل هــذا الضمــان ســاري المفعــول ونافـ ً
ـذا حتــى نهايــة يــوم 2021/06/30م ،ووفــق
ً
ً
ً
وموقعــا أو قبــل التاريــخ
كتابيــا
إخطــارا
شــروط هــذا الضمــان أنــه إذا قدمتــم لنــا
المذكــور النتهــاء هــذا الضمــان (أو ألي تمديــدات الحقــة) – وفقــا للشــرط – بــأن
نمــدد هــذا الضمــان ،فإننــا ســوف نقــوم:
 .هبتمديــد هــذا الضمــان تلقائيـ ًـا للمــدة المطلوبــة (علــى أن ال تتعــدى ( )365ثالثمائــة
وخمــس وســتون يومـ ًـا) مــن التاريــخ األصلــي النتهــاء الضمــان أو مــن تاريــخ انتهــاء
التمديــدات الالحقــة حســب توضيــح تلــك المــدة فــي طلــب التمديــد ،أو (ب) بــأن
ندفــع لكــم قيمــة الضمــان.
 .ونتعهــد بموجــب هــذا الضمــان تعهـ ً
ـدا غيــر مشــروط و غيــر قابــل للنقــض بــأن ال يتــم
اإلفــراج عــن هــذا الضمــان أو التصــرف بــه يموجــب مطالبــة العميــل أو بتقديمــه
أصــل الضمــان لنــا إال بعــد موافقــة خطيــة مــن قبلكــم ،أو بانتهــاء مدتــه دون طلــب
تمديــد كتابــي مــن قبلكــم يســلم لنــا مناولــة أو عبــر الوســائل اإللكترونيــة.
 .زنقــر ونؤكــد بــأن قيمــة هــذا الضمــان ال تتجــاوز ( )%20مــن إجمالــي رأس مــال البنــك
المدفــوع واحتياطياتــه.
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 .حأي نــزاع بشــأن هــذا الضمــان يكــون الفصــل فيــه مــن اختصــاص الجهــات المختصــة
ً
وفقــا لألنظمــة والقــرارات واللوائــح
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وحدهــا
والتعليمــات الســعودية.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركة قامــت فــي 2019/05/31م بإبــاغ الجهــات المقرضــة برغبتها
بالتحــول إلــى مســاهمة مقفلــة وزيــادة رأس المــال؛ كمــا قامــت بتاريــخ 2019/11/12م
بإبــاغ الجهــات المقرضــة برغبتهــا بالتحــول إلــى مســاهمة عامــة لغــرض تســجيل أســهمها
واالدراج فــي الســوق الموازيــة (نمــو) ولــم تبــدي أي جهــة إعتراضها على التحــول واإلدراج
فــي ســوق نمــو .وبالنســبة لبنــك التنميــة االجتماعيــة ،تتطلــب االتفاقيــة الحصــول علــى
عــدم ممانعــة كتابـ ًـة ،وقــد حصلــت الشــركة علــى خطــاب عــدم ممانعــة علــى طــرح جــزء مــن
أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة بتاريــخ 2020/09/21م ،كمــا حصلــت الشــركة علــى
موافقــة خطيــة مــن قبــل البنــك العربــي الوطنــي وبتاريــخ 2021/03/01م.
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول مخاطــر عــدم الحصــول علــى موافقــة البنــوك علــى الطــرح
وموافقتهــم علــى التنــازل عــن الضمانــات المقدمــة مــن المســاهم البائــع ،الرجــاء
االطــاع علــى الفقــرة الفرعيــة ( )5-1-2المخاطــر المتعلقــة بالتمويــل مــن القســم رقــم
(" )2عوامــل المخاطــرة" مــن هــذه النشــرة.
 5-5-7العقود والتعامالت المتعلقة بالموردين
قامــت الشــركة بتوقيــع عــدد مــن االتفاقيــات مــع المورديــن حيــث يتــم التعامــل معهــم
مــن خــال اتفاقيــات أوامــر شــراء.

الجدول ( :)17-7تفاصيل عقود الموردين:
#

1

أطراف االتفاقية

الغرض من
العقد

شركة مطاعم بيت الشطيرة
ومصنع الجميح لتعبئة
المرطبات.

توريد
المرطبات.

تاريخ بداية االتفاقية

مدة
االتفاقية

1442/06/18هـ
1439/05/15هـ

 3سنوات

(الموافق
2018/02/01م)
2

شركة مطاعم بيت الشطيرة
وفرع شركة الخليج لالستيراد
المحدودة.

توريد أجبان
مستوردة.

3

شركة مطاعم بيت الشطيرة
وشركة المخابز السعودية
المحدودة.

توريد خبز.

تاريخ االنتهاء*

1440/03/06هـ
(الموافق
2018/11/14م)

1441/04هـ
 6أشهر

(الموافق
2019/12م)*
ً
تلقائيا
يجدد العقد

1439/04/14هـ
(الموافق
2018/01/01م)

(الموافق
2021/01/31م) *

سنة
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4

شركة مطاعم بيت الشطيرة

توريد
المرطبات
في منطقة
الرياض
والخبر.

شركة مطاعم بيت الشطيرة
وشركة المراعي.

توريد
الدواجن.

وفرع شركة الجميح
للمرطبات المحدودة.

5

6

7

8

9

10

شركة مطاعم بيت الشطيرة
ونواف صالح البطي
للتجارة.

توريد منتجات
التنظيف.

شركة مطاعم بيت الشطيرة
وشركة ثالجات المنجم.

توريد اللحوم.

(الموافق
2020/01/01م)

شركة مطاعم بيت الشطيرة
وشركة دواجن الوطنية.

شركة مطاعم بيت الشطيرة
وشركة فرسان لألغذية
والمنتجات االستهالكية
المحدودة.

توريد اللحوم.

(الموافق
2017/10/26م)

(الموافق
2017/11/17م)

شركة السعودية
المتخصصة للخدمات
الغذائية المحدودة.
شركة نابكو الوطنية.

توريد
ورقيات.

1443/06/28هـ
(الموافق
2022/01/31م)
1440/04/24هـ

سنة

1439/02/28هـ

(الموافق
2018/12/31م) *

1440/04/24هـ
ً
شهرا
14

1438/06/13هـ

(الموافق
2018/12/31م)*
1440/07/24هـ

سنتان

(الموافق
2019/03/31م)*

1437/07/11هـ
(الموافق
2016/04/18م)

سنة

ً
تلقائيا
يجدد العقد

1432/11/17هـ
(الموافق
2011/10/15م)

توريد
مايونيز.

سنتان

1439/04/01هـ

(الموافق
2017/03/12م)
توريد
الدواجن.

11

1441/05/06هـ

1442/05/17هـ

سنة

سنة

(الموافق
2021/01/01م)
1442/05/17هـ
(الموافق
2021/01/01م)

ً
تلقائيا
يجدد العقد
1443/05/26هـ
(الموافق
2021/12/31م).

سنة

1443/05/26هـ
(الموافق
2021/12/31م).

* العالقــة التعاقديــة مســتمرة مــع المورديــن مــن خــال أوامــر شــراء يتــم مــن خاللهــا تزويــد المــورد بطلــب
توريــد المنتجــات ويحــدد بهــا اســم البضاعــة والكميــة المطلوبــة.
المصدر :الشركة
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جدول ( :)18-7اتفاقيات تقديم خدمات توظيف:
أطراف
االتفاقية

الغرض من العقد

تاريخ االتفاقية مدة
االتفاقية

شركة مطاعم تقوم شركة كفاءات
بيت الشطيرة األولى بتقديم خدمات
وشركة كفاءات البحث والفرز والمقابلة
والتقييم لمرشحين
األولى
مالئمين للوظائف
للتوظيف.
الشاغرة لدى شركة
مطاعم بيت الشطيرة.

1440/02/06هـ
(الموافق
2018/10/15م) سنتان

2

شركة مطاعم
بيت الشطيرة
للوجبات
وشركة رسيل
السعودية
للتشغيل
والصيانة.

تقديم خدمات توفير/
تأجير عمال مالئمين
للوظائف الشاغرة لدى
شركة مطاعم بيت
الشطيرة.

سنتان

3

شركة مطاعم
بيت الشطيرة
للوجبات
والشركة
السعودية
لحلول القوى
البشرية
(سماسكو).

تقديم خدمات عمالية
للشركة.

1441/04/20هـ كامل
المدة التي
(الموافق
2019/12/17م) تلتزم فيها
سماسكو
بملئها
للوظائف
المتعاقد
عليها.

4

شركة مطاعم
بيت الشطيرة
للوجبات
وشركة الموارد
لالستقدام.

تقديم خدمات توفير/
تأجير عمال للشركة.

1438/12/28هـ سنتان قابلة
(الموافق
للتجديد
ً
2017/09/19م)
تلقائيا

1

1439/02/04هـ
(الموافق
2017/10/24م)

تاريخ االنتهاء

2020/10/15م
(الموافق
1442/02/28هـ)

2019/10/24م
(الموافق
1441/02/25هـ)*

-

1440/12/27هـ
(الموافق
2019/08/28م)*

* العالقة التعاقدية مستمرة كما في تاريخ هـذه النشرة.

المصدر :الشركة

العالمات التجارية
6-7
لــدى الشــركة عــدد مــن العالمــات التجاريــة تم تســجيلها لــدى وزارة التجــارة (إدارة العالمات
التجاريــة) فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبعــض الــدول العربيــة والشــرق أوســطية
تحــت الفئــة ( )43وهــي إحــدى فئــات العالمــات التجاريــة ،والتــي تختــص بخدمــات توفيــر
األطعمــة والمشــروبات واإليــواء المؤقــت ،وســيمكن ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها
وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو المكاتــب أو المحــات التجاريــة التــي
تشــغلها الشــركة ،كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة
الالزمــة وفقـ ًـا لنظــام العالمــات التجاريــة.
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جــدول ( )19-7تفاصيــل العالمــة التجاريــة المندرجــة تحــت
الفئــة( )43والخاصــة بالشــركة:
شكل العالمة

رقم الشهادة

الشركة
المالكة

تاريخ التسجيل

بداية الحماية

نهايةة الحماية

دولة
التسجيل

1438003018

مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1438/02/06هـ

1438/02/06هـ

1448/02/05هـ

(الموافق
2016/11/06م)

(الموافق
2016/11/06م)

(الموافق
2026/07/19م)

المملكة
العربية
السعودية

1436019612

مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1436/09/20هـ

1436/09/13هـ

1446/09/19هـ

(الموافق
2015/07/07م)

(الموافق
2015/06/30م)

(الموافق
2025/03/19م)

1436014442

مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

1436/07/07هـ

1436/07/04هـ

1446/07/06هـ

(الموافق
2015/04/26م)

(الموافق
2015/04/23م)

(الموافق
2025/01/06م)

278931

مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

2018/09/27م

1438/12/08هـ

1449/03/28هـ

(الموافق
2017/08/30م)

(الموافق
2027/08/30م)

299123

مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

2017/10/28م

1439/02/08هـ

1449/05/28هـ

ـ (الموافق
2017/10/28م)

(الموافق
2027/10/28م)

120280

مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

2017/09/07م

1439/08/01هـ

1449/04/05هـ

(الموافق
2018/04/17م)

(الموافق
2027/09/07م)

187285

مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

2017/08/21م

1438/12/09هـ

1449/03/29هـ

(الموافق
2017/08/31م)

(الموافق
2027/08/31م)

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

اإلمارات
العربية
المتحدة

إيران

البحرين

المغرب
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81149

مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

2017/09/11م

201778629

مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

2019/09/07م

181875

مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

2017/10/18م

117982

مطاعم بيت
الشطيرة
للوجبات
السريعة.

2018/12/24م

1438/12/20هـ

1449/04/10هـ

(الموافق
2017/09/11م)

(الموافق
2027/09/11م)

1438/12/16هـ

1449/04/06هـ

(الموافق
2017/09/07م)

(الموافق
2027/09/07م)

1439/01/28هـ
(الموافق
2017/10/18م)

1454/07/13هـ
(الموافق
2032/10/18م)

1439/01/29هـ

1449/05/18هـ

(الموافق
2017/10/19م)

(الموافق
2027/10/18م)

اليمن

الجمهورية
التركية

الجمهورية
اللبنانية

دولة قطر

المصدر :الشركة

التأمين
7-7
لــدى الشــركة وثيقــة تأميــن صحــي لموظفيهــا ُ
وأسـ ِرهم مبرمــة مــع شــركة بوبــا للتأميــن،
وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي المملكــة ،وذلــك بموجــب وثيقــة الضمــان الصحي
تبــدأ مــن تاريــخ 2019/06/06م وتنتهــي فــي 2021/06/05م ،وتُ غطي هـــذه الوثيقة الرعاية
الصحيــة مــن خــال شــبكة مقدمــي الخدمــة المعينيــن مــن ِقبــل الشــركة ،وبشــرط أن
تكــون الحالــة مشــمولة بالتغطيــة التأمينيــة.
باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي الفقــرة الفرعيــة (« )18-1-2مخاطــر عــدم وجــود غطــاء
تأميني"مــن القســم (« )2عوامــل المخاطــرة» مــن هــذه النشــرة ،فــإن الشــركة ملتزمــة
باســتخراج وثائــق التأميــن اإللزاميــة كمــا بتاريــخ هـــذه النشــرة.
التقاضي
8-7
يوجد لدى الشركة القضايا التالية كما في تاريخ هـذه النشرة.
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 1-8-7الشركة ضد أحد تطبيقات التوصيل (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)
أقامــت الشــركة (المدعــي) دعــوى فــي المحكمــة التجاريــة بالدمــام برقــم ( )1439وتاريــخ
1442/07/11هـــ ،الموافــق 2021/02/23م ضــد أحــد تطبيقــات التوصيــل (المدعــى عليــه)
مطالبــة بإلــزام المدعــى عليــه بدفــع مبلــغ وقــدره ( )637,144ســتمائة وســبعة وثالثــون
ألــف ومائــة وأربعــة وأربعــون ريــال ســعودي نتيجــة لمبلــغ فــي ذمــة المدعــى عليــه ،وال
تــزال الدعــوى قائمــة وقيــد النظــر.
 2-8-7الشركة ضد مالك العقار (فرد) ألحد الفروع المستأجرة
توجــد لــدى الشــركة (المدعــي) قضيــة قائمــة ضــد مالــك العقــار (فــرد) ألحــد الفــروع
المســتأجرة (المدعــى عليــه) دعــوى فســخ عقــد إيجــار (يبــدأ فــي 2018/01/01م
وينتهــي فــي 2022/12/31م) فــي المحكمــة العامــة بالخبــر برقــم ( )421433382وتاريــخ
1442/08/15هـــ ،الموافــق 2021/03/28م ،مطالبــة بإلــزام المدعــى عليــه بقبــول فســخ
عقــد اإليجــار وتحمــل أتعــاب المحامــي ،وذلــك بحجــة عــدم التــزام مالــك العقــار بواجباتــه
المنصــوص عليهــا فــي بنــود عقــد اإليجــار ،وال تــزال الدعــوى قائمــة وقيــد النظــر.
9-7

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية

إضافــة إلــى اإلقــرارات األخــرى المشــار إليهــا فــي هـــذه النشــرة ،يقــر أعضــاء مجلــس
اإلدارة بمــا يلــي:
ً
تأثيرا
 .ألــم يكــن هـــناك أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر
ملحوظـ ًـا فــي الوضــع المالــي خــال ال ( )12شـ ً
ـهرا األخيرة.
ي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن
 .بلــم تُ منــح أ ّ
قبــل الشــركة خــال الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ طلــب التســجيل وطــرح األســهم
فيمــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أســهم.
ي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للشــركة
 .جلــم يكــن هـــناك أ ّ
خــال الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األســهم.
 .دبخــاف مــا ورد فــي الفقــرة الفرعيــة (« )28-1-2المخاطــر المتعلقــة بحــاالت تعــارض
المصالــح» والفقــرة الفرعيــة (« )31-1-2المخاطــر المتعلقــة بالتعامــات والعقــود
المبرمــة مــع األطــراف ذات العالقــة» وفــي الفقــرة الفرعيــة (« )1-5-7عقــود
وتعامــات األطــراف ذات العالقــة» مــن هــذه النشــرة ،ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة
ي أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة.
ي مــن أقربائهــم أ ّ
أو أل ٍّ
كما يؤكد مجلس اإلدارة أنه حتى تاريخ هـذه النشرة:
 .أباســتثناء الفقــرة الفرعيــة (« )2-5-1-7فتــرة حظــر تــداول األســهم» مــن القســم ()7
«المعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة ،ال يوجــد أي قيــود أو رهونــات علــى
أســهم المســاهمين الحالييــن الــواردة أســماؤهم فــي هـــذه النشــرة.
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 .بلــم يســبق أن ُأشــهر إفــاس أي مــن المســاهمين الحالييــن فــي أي وقــت تحــت أي
واليــة قضائيــة ،ولــم يكــن أحـ ً
واق مــن اإلفــاس
ـح
ٍ
ـدا منهــم طرفـ ًـا فــي ترتيــب صلـ ٍ
فــي أي وقــت ولــم يخضعــوا إلجــراءات إفــاس.
 .جليــس ألي مــن أقــارب المســاهمين الحالييــن أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي
الشــركة ،باســتثناء مــا ورد فــي الفقــرة الفرعيــة (« )28-1-2المخاطــر المتعلقــة بحاالت
تعــارض المصالــح» والفقــرة الفرعيــة (« )31-1-2المخاطــر المتعلقــة بالتعامــات
والعقــود المبرمــة مــع األطــراف ذات العالقــة» ،وفــي الفقــرة الفرعيــة ()1-5-7
«عقــود وتعامــات األطــراف ذات العالقــة» مــن هــذه النشــرة.
ً
طرفــا فــي أي دعــوى قضائيــة أو مطالبــة أو تحكيــم أو إجــراءات
 .دالشــركة ليســت
إداريــة مجتمعــة أو منفــردة قائمــة أو مــن المحتمــل إقامتهــا ،عــدا مــا تــم ذكــره فــي
قســم ( )7المعلومــات القانونيــة «التقاضــي» مــن هــذه النشــرة ،مــن شــأنها أن
ً
جوهريــا علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي.
تؤثــر
ـا
 .هليــس لــدى الشــركة أي أصــول غيــر ملموســة فيمــا عــدا عالماتهــا التجاريــة .فضـ ً
راجــع الفقــرة الفرعيــة (« )6-7العالمــات التجاريــة» مــن القســم (« )7المعلومــات
القانونيــة» مــن هــذه النشــرة.
 .وإن المساهمين الحاليينهـم المالك القانونيون لألسهم وال يوجد مالك نفعيون.
 .زال يوجــد أي حــق خيــار علــى أســهم الشــركة باســتثناء مــا ورد فــي الفقــرة (-5-1-7
« )1التغييــرات التــي طــرأت علــى ملكيــة الشــركة» مــن القســم (« )7المعلومــات
القانونيــة» مــن هــذه النشــرة.
 .حال يحكم عالقة المساهمين إال النظام األساسي وعقد التأسيس.
 .طال يوجــد لــدى الشــركة أي قــروض أو تســهيالت بنكيــة ،ولــم تبــرم أي اتفاقيــات مــن
نــوع اإليجــار التمويلــي مــع أي مــن البنــوك الســعودية وغيــر الســعودية ،باســتثناء
مــا تــم ذكــره فــي الفقــرة الفرعيــة (« )4-5-7القــروض والتســهيالت االئتمانيــة» مــن
القســم(« )٧المعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة.
ً
ً
نقديــا مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا ،وأنهــا لــم
قرضــا
 .يلــم تقــدم الشــركة
تقــدم أي ضمانــات ألي قــروض ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفيهــا مــع الغيــر ،ولــم
ً
قروضــا ألي مــن الموظفيــن
تفتــح أي اعتمــادات بنكيــة ،كمــا أن الشــركة لــم تمنــح
باســتثناء الدفعــات المقدمــة علــى الراتــب ،والتــي تحتســب مــن بــدل الســكن و/أو
النقــل بحســب عقــد العمــل.
 .كتعيين مراجع داخلي خالل الربع الرابع من العام 2021م.
 .لأخــذ موافقــة الجمعيــة العموميــة علــى التعامــات ذات العالقــة التــي تــم ذكرهــا
فــي الفقــرة الفرعيــة (" )33-1-2المخاطرالمتعلقــة بالتعامــات والعقــود المبرمــة مــع
األطــراف ذات العالقــة" مــن القســم "عوامــل المخاطــرة" قبــل تاريــخ إدراج الشــركة.
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 -8المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح
وشروطه
تقدمــت الشــركة بطلــب لتســجيل وطــرح األســهم في الســوق الموازية حســب متطلبات
قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هـــيئة الســوق المالية،
وقــد تمــت الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هـــذه وتــم تقديــم كافــة المســتندات المؤيدة
التــي طلبتهــا الهيئــة ،كمــا تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات الرســمية الالزمــة
لعمليــة طــرح األســهم فــي الســوق الموازيــة.
يجــب علــى جميــع المســتثمرين المؤهليــن قــراءة شــروط وأحــكام الطــرح بعنايــة تامــة
قبــل اســتكمال تعبئــة نمــوذج طلــب االكتتــاب ،حيــث إن التوقيــع علــى نمــوذج طلــب
االكتتــاب وتســليمه إلــى مديــر االكتتــاب يعتبــر بمثابــة إقــرار بالقبــول والموافقــة علــى
شــروط وأحــكام الطــرح المذكــورة.
االكتتاب
1-8
ســوف يتــم طــرح ( )725,000ســبعمائة وخمســة وعشــرون ألــف ســهم عــادي ذات قيمــة
اســمية قدرهــا ( )10عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،تمثــل ( )%29مــن رأس
مــال الشــركة ،ســيتم طرحهــا لالكتتــاب فــي الســوق الموازيــة بســعر (●) ريــال ســعودي
للســهم الواحــد وبقيمــة إجماليــة قدرهــا (●) ريــال ســعودي ،ويقتصــر الطــرح علــى
فئــات المســتثمرين المؤهليــن ،ويقصــد بهــم فــي البــاب الثامــن مــن قواعــد طــرح
األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة ،وفــي المادتيــن ( )46السادســة واألربعــون و
( )47الســابعة واألربعــون مــن الئحــة صناديــق االســتثمار ،وفــي المــادة ( )45الخامســة
واألربعــون مــن الئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري ،أي مــن اآلتــي بيانهــم:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2 .عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة ،شــريطة
أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة قــد عينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات
الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن
العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3 .حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هـــيئة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو
الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
4 .الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة مباشــرة ،أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة
ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
5 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 .صناديق االستثمار.
7 .األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة ،والذيــن
يســتوفون المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار
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األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 .أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة
وحســاب لــدى مركــز اإليــداع.
	10.أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة ،وحســاب لــدى
مركــز اإليــداع ،ويســتوفون أي مــن المعاييــر اآلتيــة :
 .أأن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا
عــن ( )40,000,000أربعــون مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عن ( )10عشــرة صفقات
فــي كل ربــع ســنة خــال ( )12االثنــي عشــر شـ ً
ـهرا الماضيــة.
 .بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن ( )5,000,000خمسة ماليين ريال سعودي.
 .جأن يعمــل أو ســبق لــه العمــل مــدة ( )3ثــاث ســنوات علــى األقــل فــي القطــاع
المالــي.
ـا علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة المعتمــدة
 .دأن يكــون حاصـ ً
مــن قبــل الهيئــة.
ـا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة في مجــال أعمــال األوراق المالية
 .هأن يكــون حاصـ ً
ً
دوليا.
معتمــدة مــن جهــة معتــرف بهــا
	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
طريقة التقدم بطلب االكتتاب
2-8
كل مــن
ســوف يتــم توفيــر نمــاذج طلبــات االكتتــاب للمكتتبيــن خــال فتــرة الطــرح لــدى ٍ
المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب والشــركة ،ويجــب علــى المكتتــب تعبئــة طلــب
االكتتــاب وفقـ ًـا لتعليمــات االكتتــاب الموضحــة فــي نمــوذج االكتتاب وفي هـــذه النشــرة،
ويجــب علــى كل مكتتــب أن يوافــق علــى كافــة الشــروط واألحــكام ،وأن يســتكمل كافــة
األقســام ذات الصلــة فــي نمــوذج ااالكتتــاب ،تحتفــظ الشــركة بالحــق فــي رفــض أي
ـي أو كليـ ًـا ،فــي حالــة عــدم اســتيفاء أي مــن شــروط وأحــكام االكتتــاب
طلــب اكتتــاب ،جزئـ ً
وأحكامــه أو عــدم اتبــاع التعليمــات الالزمــة ،ال يجــوز إدخــال أي تعديــات علــى نمــوذج
طلــب االكتتــاب أو ســحبه بعــد تقديمــه ،حيــث يمــل نمــوذج طلــب االكتتــاب بمجــرد
تقديمــه اتفاقــا ملزمـ ًـا قانونيـ ًـا بيــن المكتتــب والشــركة.
يمكــن للمســتثمرين الحصــول علــى نســخة إلكترونيــة مــن نشــرة اإلصــدار هـــذه ونمــوذج
طلــب االكتتــاب مــن المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب مــن خــال معلومــات االتصــال
الموضحــة أدنــاه:
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ً
ســيبدأ مديــر االكتتــاب باســتالم نمــاذج طلبــات االكتتــاب بــدءا مــن يــوم األحــد
1443/01/07هـــ (الموافــق 2021/08/15م) ولغايــة يــوم اإلثنيــن 1443/01/15هـــ (الموافــق
2021/08/23م) .عنــد توقيــع وتقديــم نمــوذج طلــب االكتتــاب ســيقوم مديــر االكتتــاب
بمراجعــة الطلــب ومراجعــة المســتندات المطلوبــة ،وفــي حــال اكتمــال الطلــب يقــوم
بختــم النمــوذج وتزويــد المســتثمر بصــورة مــن نمــوذج االكتتــاب المســتوفي ،وفــي
حالــة عــدم اكتمــال طلــب االكتتــاب أو عــدم صحــة المعلومــات المقدمــة فيــه ،فــإن نمــوذج
ً
الغيــا.
طلــب االكتتــاب يعتبــر
يجــب علــى المســتثمر أن يوضــح فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب عــدد األســهم التــي يرغــب
االكتتــاب بهــا ،بحيــث يكــون إجمالــي مبلــغ االكتتــاب هـــو حاصــل ضــرب عــدد األســهم
التــي يرغــب االكتتــاب بهــا فــي ســعر الطــرح البالــغ (●) ريــال ســعودي للســهم الواحــد،
الحــد األدنــى لالكتتــاب هـــو ( )١٠أســهم ،بينمــا الحــد األقصــى لالكتتــاب هـــو ()124,999
ســهم لــكل مكتتــب.
ً
مرفقــا بالمســتندات التاليــة
يجــب تقديــم نمــوذج طلــب االكتتــاب خــال فتــرة الطــرح
(حســبما ينطبــق الحــال) ،علــى أن تتــم مطابقــة األصــل مــع الصــورة وإعــادة األصــل
للمكتتــب أو للوكيــل:
1 .أصل ونسخة عن بطاقة األحوال المدنية (للمكتتب الفرد).
2 .أصــل ونســخة عــن صــك الوكالــة الشــرعية ،عندمــا يكــون طلــب االكتتــاب مقدمـ ًـا مــن
الوكيــل بالنيابــة عــن المكتتــب.
3 .نســخة عــن الســجل التجــاري ونســخة عــن التفويــض بالتوقيــع نيابــة عــن الشــركة إذا
كان المكتتــب شــركة.

186

4 .نســخة عــن الســجل التجــاري وصــورة هـــوية المفــوض بالتوقيــع وصــورة تراخيــص
هـــيئة الســوق الماليــة (فــي حــال كان المكتتــب صنــدوق اســتثماري أو شــركة مرخصة
مــن هـــيئة الســوق الماليــة ،ويضــاف نســخة عــن االتفاقيــة بيــن المكتتــب والشــركة
المرخصــة فــي حــال المحافــظ أو اتفاقيــات االســتثمار بالنيابــة.
5 .أي مستندات أخرى يتم طلبها أو االطالع عليها.
يجــب أن تســدد كامــل قيمــة األســهم المكتتــب بهــا بإجــراء حوالــة مباشــرة إلــى حســاب
االكتتــاب ،ويحــق للشــركة أن ترفــض نمــوذج طلــب االكتتــاب كليـ ًـا أو جزئيـ ًـا إذا لم يســتوف
شــروط وأحــكام الطــرح ،وســيقبل المكتتــب عــدد األســهم المخصصــة لــه مــا لــم تــزد هـــذه
األســهم عــن األســهم التــي طلــب االكتتــاب بهــا.
اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض
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ســيقوم مديــر االكتتــاب بفتــح حســاب االكتتــاب بمســمى (الطــرح العــام األولــي لشــركة
مطاعــم بيــت الشــطيرة للوجبــات الســريعة) ،ويجــب علــى كل مكتتــب تحويــل المبالــغ
المكتتــب بهــا فــي حســاب االكتتــاب المذكــور ،والــذي ســيتم توضيحــه فــي نمــوذج طلــب
االكتتــاب.
يجــب علــى المكتتبيــن أن يقدمــوا إلــى مديــر االكتتــاب ،باليــد أو بالبريــد اإللكترونــي
أو الفاكــس ،مــع االلتــزام بتســليم النســخ األصليــة للمســتندات عــن طريــق البريــد،
ـاء
طلــب االكتتــاب موقعـ ًـا علــى أن يتــم تســليمه فــي موعـ ٍـد أقصــاه الســاعة ( )٤:٠٠مسـ ً
مــن تاريــخ يــوم اإلقفــال ،يجــب أن يرفــق بطلــب االكتتــاب فــي أســهم الطــرح جميــع
المســتندات المؤيــدة المطلوبــة حســب التعليمــات ،وبإكمــال طلــب االكتتــاب ،يقــر كل
ـاء عليــه يقــر برغبتــه فــي االكتتــاب فــي
مكتتــب بأنــه اســتلم هـــذه النشــرة وقرأهــا ،وبنـ ً
األســهم المطروحــة حســب ماهـــو مبيــن فــي طلــب االكتتــاب.
ســيتم االكتتــاب فــي أســهم الطــرح مــن خــال تقديــم طلــب االكتتــاب وتحويــل األمــوال
إلــى حســاب االكتتــاب الخــاص بعمليــة الطــرح مباشــرة حســب نمــوذج االكتتــاب ،وســيتم
تخصيــص األســهم المطروحــة لالكتتــاب وفقـ ًـا لمــا يقترحــه المستشــار المالــي ومديــر
االكتتــاب بالتشــاور مــع الشــركة ،وســيتم اإلعــان عن عمليــة التخصيص النهائي ألســهم
الطــرح فــي موعــد أقصــاه يــوم األربعــاء 1443/01/2٤هـــ (الموافــق 2021/0٩/٠١م)،
وســيكون رد الفائــض خــال ( )٦أيــام عمــل مــن تاريــخ التخصيــص ،ولــن تكــون هـــناك
أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن الجهــة المســتلمة لمتحصــات الطــرح أو المستشــار
المالــي ومديــر االكتتــاب أو الشــركة.
ســوف يقــوم المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب بإرســال إشــعارات للمكتتبيــن توضــح
العــدد النهائــي لألســهم المخصصــة لــكل منهــم والمبالــغ الفائضــة التــي ســيتم ردهــا
لهــم ،إن وجــدت ،ولمزيــد مــن المعلومــات يتعييــن علــى المكتتبيــن التواصــل مــع
المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب.
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أحكام متفرقة :
1 .يكــون طلــب االكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العالقــة ملزمــة
ولمنفعــة أطــراف االكتتــاب وخلفائهــم والمتنــازل لهــم ومنفــذي الوصايــا ومديــري
التــركات والورثــة ،وال يجــوز التنــازل عــن طلــب االكتتــاب أو عــن أي حقــوق أو مصالــح
أو التزامــات ناشــئة عنــه أو تفويــض أي منهــا مــن ِقبــل األطــراف فــي االكتتــاب دون
الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن الطــرف اآلخــر.
2 .تخضــع هـــذه التعليمــات والبنــود وأي اســتالم لنمــاذج طلــب االكتتــاب أو العقــود
ً
طبقــا لهــا.
المترتبــة عليهــا ألنظمــة الممكلــة وتفســر وتنفــذ
3 .سيتم نشر نشرة اإلصدار هـذه باللغة العربية بعد موافقة هـيئة السوق المالية عليها.
4 .مــع مراعــاة متطلبــات المــادة ( )79التاســعة والســبعون مــن قواعــد طــرح األوراق
الماليــة وااللتزامــات المســتمرة ،تلتــزم الشــركة بتقديــم نشــرة إصــدار تكميليــة إلــى
الهيئــة فــي أي وقــت بعــد تاريــخ نشــرة اإلصــدار األوليــة وقبــل اكتمــال الطــرح ،إذا
تبيــن مــا يلــي:
 .أوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار.
 .بظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يحــق للمكتتــب الــذي قــدم طلــب اكتتــاب فــي أســهم
الطــرح قبــل نشــرة اإلصــدار التكميليــة أن يلغــي أو يعـ ّـدل طلــب اكتتابــه فــي تلــك
األســهم قبــل انتهــاء فتــرة الطــرح ،وذلــك وفقـ ًـا للفقــرة (د) مــن المــادة ( )79التاســعة
والســبعون مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.
الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه
5-8
 .أيجــوز للهيئــة تعليــق تــداول األســهم أو إلغــاء إدراجهــا فــي أي وقــت حســبما تــراه
مناسـ ً
ـبا فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة:
1 .إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.
2 .إذا أخفقــت الشــركة إخفاقـ ًـا تــراه الهيئــة جوهريـ ًـا فــي االلتــزام بنظــام الســوق
الماليــة ،أو لوائحــه التنفيذيــة أو قواعــد الســوق.
3 .إذا لــم تســدد الشــركة أي مقابــل مالــي مســتحق للهيئــة أو الســوق أو أي
غرامــات مســتحقة للهيئــة فــي مواعيدهــا.
4 .إذا رأت أن الشــركة أو أعمالهــا أو مســتوى عملياتهــا أو أصولهــا لــم تعــد مناســبة
الســتمرار إدراج األســهم في الســوق الموازية.
5 .عنــد اإلعــان عــن اســتحواذ عكســي ال يتضمــن معلومــات كافية بشــأن الصفقة
المقترحــة ،وفــي حــال أعلنــت الشــركة عــن معلومــات كافيــة تتعلــق بالكيــان
المســتهدف ،واقتنعــت الهيئــة بعــد إعــان الشــركة ،بأنــه ســتتوافر معلومــات
كافيــة متاحــة للجمهــور حــول الصفقــة المقترحــة لالســتحواذ العكســي ،فللهيئــة
اتخــاذ قــرار بعــدم تعليــق التــداول فــي هـــذه المرحلــة.
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6 .عنــد تســرب معلومــات عــن الصفقــة المقترحــة لالســتحواذ العكســي ،ويتعــذر
علــى الشــركة تقييــم وضعــه المالــي بدقــة ويتعــذر إبــاغ الســوق وفقـ ًـا لذلــك.
7 .إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة المحــددة فــي الفقــرة (ب) مــن المــادة ()41
الحاديــة واألربعــون مــن قواعــد اإلدراج بعــد مضــي المــدة المحــددة فــي الفقــرة
الفرعيــة ( )1مــن الفقــرة (د) مــن المــادة ( )42الثانيــة واألربعــون مــن قواعــد
اإلدراج.
للمصــدر الــذي بلغــت
8 .عنــد قيــد طلــب افتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي
ُ
خســائره المتراكمــة ( )%50فأكثــر مــن رأس مالــه لــدى المحكمــة بموجــب نظــام
اإلفــاس.
للمصــدر لــدى
9 .عنــد قيــد طلــب افتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء التصفيــة اإلداريــة
ُ
المحكمــة بموجــب نظــام اإلفــاس.
	10.عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بإنهــاء إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي وافتتــاح
للمصــدر بموجــب نظــام اإلفــاس.
إجــراء التصفيــة ،أو إجــراء التصفيــة اإلداريــة ُ
	11.عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بافتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء التصفيــة
للمصــدر بموجــب نظــام اإلفــاس.
اإلداريــة
ُ
 .بيخضــع رفــع تعليــق التــداول المفــروض بموجــب الفقــرة (أ) المذكــورة أعــاه
لالعتبــارات التاليــة:
1 .معالجــة األوضــاع التــي أدت إلــى التعليــق بشــكل كاف ،وعــدم وجــود ضــرورة
الســتمرار التعليــق حمايــة للمســتثمرين.
 2 .إن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
3 .التزام
ُ
4 .عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بافتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي
ً
وقفــا عــن مزاولــة نشــاطاته
للمصــدر بموجــب نظــام اإلفــاس مــا لــم يكــن ُم
ُ
مــن قبــل الجهــة المختصــة ذات العالقــة ،وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق
الفقــرة الفرعيــة ( )8مــن الفقــرة (أ) أعــاه.
5 .عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي برفــض افتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء
ً
وقفــا عــن مزاولــة
التصفيــة اإلداريــة بموجــب نظــام اإلفــاس مــا لــم يكــن ُم
نشــاطاته مــن قبــل الجهــات المختصــة ذات العالقــة ،وذلــك فــي حــال كان
التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة ( )9مــن الفقــرة (أ) أعــاه.
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للمصدر في أي من الحاالت االتية:
 .جتعلق السوق تداول األوراق المالية
ُ
1 .عنــد عــدم التــزام الشــركة بالمواعيــد المحــددة لإلفصــاح عــن معلوماتهــا الماليــة
الدوريــة وفــق متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة
إلــى حيــن اإلفصــاح عنهــا.
2 .عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو
امتنــاع عــن إبــداء الــرأي إلى حين إزالة الــرأي المعارض أو االمتناع عن إبداء الرأي.
3 .إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة المحــددة فــي البابيــن الثانــي والثامــن
مــن قواعــد اإلدراج بعــد مضــي المهلــة التــي تحددهــا الســوق الماليــة للشــركة
لتصحيــح أوضاعهــا مــا لــم توافــق الهيئــة علــى خــاف ذلــك.
4 .عنــد صــدور قــرار عــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة بتخفيــض رأس مالــه
وذلــك ليومــي التــداول التالييــن لصــدور القــرار.
 .دترفــع الســوق التعليــق المشــار إليــه فــي الفقــرات الفرعيــة ( )1و ( )2و ( )3مــن
الفقــرة (ج) أعــاه ،بعــد مضــي جلســة تــداول واحــدة تلــي انتفــاء ســبب التعليــق،
المصــدر خــارج المنصــة ،ترفــع الســوق التعليــق
وفــي حالــة إتاحــة تــداول أســهم
ُ
خــال مــدة ال تتجــاوز خمــس جلســات تــداول تلــي انتفــاء ســبب التعليــق.
 .هيجــوز للســوق فــي أي وقــت أن تقتــرح علــى الهيئــة تعليــق تــداول أي أوراق ماليــة
مدرجــة أو إلغــاء إدراجهــا إذا رأت مــن المرجــح حــدوث أي مــن الحــاالت الــواردة فــي
الفقــرة (أ) أعــاه.
المصــدر الــذي ُعلــق تــداول أوراقــه الماليــة االســتمرار فــي االلتــزام
 .ويجــب علــى
ُ
بالنظــام ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد الســوق.
 .زإذا اســتمر تعليــق تــداول األوراق الماليــة مــدة ( )6ســتة أشــهر مــن دون أن يتخــذ
ـراءات مناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق ،فيجــوز للهيئــة إلغــاء إدراج األوراق
ٍ
المصــدر إجـ
ُ
للمصــدر.
الماليــة
ُ
المصــدر ،وإذا
المصــدر لعمليــة اســتحواذ عكســي ،يلغــى إدراج أســهم
 .حعنــد إكمــال
ُ
ُ
المصــدر فــي إعــادة إدراج أســهمه ،فعليــه تقديــم طلــب جديــد إلدراج أســهمه
رغــب
ُ
وفقـ ًـا لقواعــد اإلدراج واســتيفاء المتطلبــات ذات العالقــة المنصــوص عليهــا فــي
قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.
ـاء
 .طال تخــل هـــذه البنــود بتعليــق التــداول أو إلغــاء اإلدراج الناتــج عــن خســائر الشــركة بنـ ً
علــى اللوائــح التنفيذيــة وقواعــد الســوق ذات العالقــة.
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اإللغاء االختياري لإلدراج
1 .ال يجــوز للشــركة بعــد إدراج أوراقهــا الماليــة فــي الســوق الموازيــة إلغــاء اإلدراج إال
بموافقــة ســابقة مــن الهيئــة ،وللحصــول علــى موافقــة الهيئــة ،يجــب علــى الشــركة
تقديــم طلــب اإللغــاء إلــى الهيئــة مــع تقديــم إشــعار متزامــن للســوق الماليــة بذلــك،
وأن يشــمل الطلــب المعلومــات اآلتيــة:
 .أاألسباب المحددة لطلب اإللغاء أو التعليق.
 .بنسخة من اإلفصاح المشار اليه في البند ( )4أدناه.
 .جنســخة مــن المســتندات ذات العالقــة ونســخة مــن أي وثيقــة مرســلة إلــى
المســاهمين ،إذا كان إلغــاء اإلدراج نتيجــة لعمليــة اســتحواذ أو أي إجــراء آخــر
تتخــذه الشــركة.
2 .يجوز للهيئة أن تقبل وترفض طلب التعليق أو اإللغاء حسب تقديرها.
3 .يجــب علــى الشــركة الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة (غيــر العاديــة) علــى
إلغــاء اإلدراج بعــد حصولــه علــى موافقــة الهيئــة.
ـاء علــى طلــب الشــركة ،يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور
4 .عنــد إلغــاء اإلدراج بنـ ً
عــن ذلــك فــي أقــرب وقــت ممكــن ،ويجــب أن يتضمــن اإلفصــاح علــى األقــل ســبب
اإللغــاء وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات الشــركة.
التعليق المؤقت
1 .يجــوز للشــركة أن تطلــب مــن الســوق الماليــة تعليــق تــداول أوراقهــا الماليــة مؤقتـ ًـا
عنــد وقــوع حــدث خــال فتــرة التــداول يجــب اإلفصــاح عنــه مــن دون تأخيــر بموجــب
نظام الســوق المالية ،أو لوائحه التنفيذية أو قواعد الســوق ،وال تســتطيع الشــركة
تأميــن ســريته حتــى نهايــة فتــرة التــداول ،وتقــوم الســوق الماليــة بتعليــق تــداول
المصــدر فــور تلقيهــا للطلــب.
األوراق الماليــة لذلــك
ُ
المصــدر ،يجــب علــى الشــركة أن تفصــح
ـاء علــى طلــب
ُ
2 .عنــد تعليــق التــداول مؤقتـ ًـا بنـ ً
لللجمهور-فــي أقــرب وقــت ممكــن -عــن ســبب التعليــق والمــدة المتوقعــة لــه،
وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات الشــركة.
ً
مؤقتــا مــن دون طلــب مــن الشــركة عندمــا يكــون
3 .يجــوز للهيئــة أن تعلــق التــداول
لديهــا معلومــات أو تكــون هـــناك ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات الشــركة ،وتــرى أن
تلــك الظــروف ربمــا تؤثــر فــي نشــاط الســوق الماليــة أو تخــل بحمايــة المســتثمرين،
ويجــب علــى الشــركة عندمــا تخضــع أوراقهــا الماليــة للتعليــق المؤقــت للتــداول
االســتمرار فــي االلتــزام بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد الســوق
4 .للســوق أن تقتــرح علــى الهيئــة ممارســة صالحيتهــا وفــق البنــد ( )3المذكــورة أعــاه
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إذا تبيــن لهــا معلومــات أو ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات الشــركة ،ومــن المحتمــل
أن تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو فــي حمايــة المســتثمرين.
5 .يرفــع التعليــق المؤقــت للتــداول عنــد انتهــاء المــدة المحــددة فــي اإلفصــاح المشــار
إليــه فــي البنــد ( )2المذكــور أعــاه ،مــا لــم تــر الهيئــة أو الســوق الماليــة خــاف ذلــك.
إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
المصــدر فــي إدراج أوراق ماليــة ســبق إلغــاء طلــب إدراجهــا ،يجــب عليــه تقديــم
إذا رغــب
ُ
طلــب جديــد وفــق اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة
وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج.
القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها
6-8
تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات الرســمية الالزمــة لعمليــة طــرح األســهم بمــا فــي
ذلك:
1 .قــرار مجلــس إدارة الشــركة الصــادر بتاريــخ (2020/10/10م) بالموافقــة علــى طــرح
عــدد ( )725,000ســبعمائة وخمســة وعشــرون ألــف ســهم تمثــل نســبة ( )%29مــن
رأس مــال الشــركة فــي الســوق الموازيــة وذلــك بعــد الحصــول علــى الموافقــات
النظاميــة الالزمــة.
2 .موافقــة الهيئــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه وكافة المســتندات المؤيدة التــي طلبتها
الهيئــة وذلــك بتاريــخ إعالنهــا فــي موقعهــا الرســمي يــوم االثنيــن 1442/11/11هـــ
(الموافــق 2021/06/21م).
3 .موافقــة مــن الســوق الماليــة الســعودية "تــداول" علــى اإلدراج بتاريــخ اإلثنيــن
1442/06/12هـــ (الموافــق 2021/01/25م) ،وهــذه الموافقــة مشــروطة بالحصــول
علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة.
4 .موافقــة بنــك التنميــة االجتماعيــة علــى طــرح األســهم فــي الســوق الموازيــة نمــو
بتاريــخ 2020/09/21م.
إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة
7-8
يحظــر علــى كبــار المســاهمين الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي هـــذه النشــرة -الرجــاء مراجعة
المســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة فــي صفحــة (ص)-
التصــرف فيمــا يملكونــه مــن أســهم قبــل مضــي فتــرة ( )12اثنــي عشــر شـ ً
ـهرا مــن تاريــخ
تســجيل وإدراج أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة (فتــرة الحظــر) ،وبخــاف فتــرة
الحظــر المفروضــة مــن الهيئــة علــى المســاهمين الكبــار ،ال توجــد أي ترتيبــات قائمــة
أخــرى تمنــع التصــرف فــي أســهم معينــة.
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 -٩التعهدات الخاصة باالكتتاب
اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب
1-9
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه ،فإن المكتتب يقر بما يلي:
1 .الموافقــة علــى اكتتابــه فــي الشــركة بعــدد األســهم الموضحــة فــي نمــوذج طلــب
االكتتــاب.
2 .إنــه قــد اطلــع علــى نشــرة اإلصــدار وعلــى كافــة محتوياتهــا ودرســها بعنايــة وفهــم
مضمونهــا.
3 .الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار.
4 .عــدم التنــازل عــن حقــه بمطالبــة الشــركة والرجــوع عليهــا بــكل ضــرر ينجــم بشــكل
مباشــر مــن جــراء احتــواء نشــرة اإلصــدار علــى معلومــات جوهريــة غيــر صحيحــة أو غيــر
كافيــة أو نتيجــة إغفــال معلومــات جوهريــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى قبــول المكتتــب
باالكتتــاب فــي حــال إضافتهــا فــي النشــرة.
5 .أنــه لــم يســبق لــه وألي مــن أفــراد عائلتــه المشــمولين فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب،
التقــدم بطلــب لالكتتــاب فــي األســهم المطروحــة ويوافــق علــى أن للشــركة الحــق
فــي رفــض طلبــات االكتتــاب المزدوجــة.
6 .قبولــه األســهم المخصصــة بموجــب نمــوذج طلــب االكتتــاب وقبولــه كافــة شــروط
وتعليمــات االكتتــاب الــواردة فــي الطلــب وفــي نشــرة اإلصــدار.
7 .ضمان عدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة.
سجل األسهم وترتيبات التعامل
2-9
تحتفــظ تــداول بســجل للمســاهمين يحتــوي علــى أســمائهم وجنســياتهم وعناويــن
إقامتهــم ومهنهــم واألســهم التــي يمتلكونهــا والمبالــغ المدفوعــة مــن هـــذه األســهم.
سوق األسهم السعودية (تداول)
3-9
تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق
الماليــة اإللكترونــي ،وبــدأ تــداول األســهم اإللكترونيــة فــي المملكــة عــام 1990م ،تتــم
ـاء
ـداء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهـ ً
عمليــة التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتـ ً
بتســويتها ،ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع مــن يــوم األحــد حتــى يــوم
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الخميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة ( )10:٠٠صباحـ ًـا وحتــى الســاعة ( )3:٠٠عصـ ً
ـرا،
ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر ،أمــا خــارج هـــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا
وإلغائهــا مــن الســاعة ( )9:30صباحـ ًـا وحتــى الســاعة ( )10:٠٠صباحـ ًـا .
ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتحديــد أولوية
أوال وهــي األوامــر المشــتملة
األوامــر وفقـ ًـا للســعر ،وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق ً
علــى أفضــل األســعار ،وتليهــا األوامــر محــددة الســعر ،وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر
بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا وفقـ ًـا لتوقيــت اإلدخــال.
يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة
أبرزهــا موقــع «تــداول» علــى اإلنترنــت ،ويتــم توفيــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري
آليـ ًـا خــال
لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل «رويتــرز» ،وتتــم تســوية الصفقــات ّ
يوميــن أي أن نقــل الملكيــة لألســهم يتــم بعــد يوميــن عمــل مــن تنفيــذ الصفقــة.
وينبغــي للشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات الجوهريــة المهمة بالنســبة
ـغال
للمســتثمرين عبــر نظــام «تــداول» ،وتتولــى تــداول مســؤولية مراقبــة الســوق مشـ ً
لآلليــة التــي يعمــل مــن خاللهــا الســوق بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وانســيابية
عمليــات التــداول فــي األســهم.
تداول أسهم الشركة في السوق الموازية
4-9
تــم تقديــم طلــب لــدى هـــيئة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح أســهم الشــركة فــي
الســوق الموازيــة ،كمــا تــم تقديــم طلــب إلــى الســوق الماليــة الســعودية إلدراج أســهم
الشــركة فــي الســوق الموازيــة.
يتوقــع البــدء بتــداول أســهم الشــركة بعــد التخصيــص النهائــي لتلــك األســهم ،وإعــان
تــداول عــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة ،وتعتبــر التواريــخ واألوقــات المذكــورة فــي
هـــذه النشــرة تواريــخ مبدئيــة ،ذكــرت لالســتدالل فقــط ويمكــن تغييرهــا أو تمديدهــا
بموافقــة هـــيئة الســوق الماليــة.
وال يمكــن التــداول فــي األســهم المطروحــة إال بعــد اعتمــاد تخصيــص األســهم فــي
حســابات المكتتبيــن فــي «تــداول» ،وتســجيل الشــركة وإدراج أســهمها فــي الســوق
ً
ً
تامــا قبــل التــداول الرســمي،
حظــرا
الموازيــة ،ويحظــر التــداول فــي أســهم الشــركة
ويتحمــل المكتتبــون الذيــن يتعاملــون فــي تلــك األنشــطة المحظــورة مــن التــداول
المســؤولية الكاملــة عنهــا ،ولــن تتحمــل الشــركة أو أي مــن مستشــاريها أي مســؤولية
قانونيــة فــي هـــذه الحالــة.
يقتصــر تــداول األســهم المدرجــة فــي الســوق الموازيــة علــى المســتثمرين المؤهليــن.
ـا راجــع القســم (« )1التعريفــات والمصطلحــات» مــن هــذه النشــرة.
فضـ ً
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 -10إجراءات عدم اكتمال الطرح
إذا لــم يكتمــل الطــرح فــي التاريــخ المحــدد النتهــاء عمليــة الطــرح المبيــن فــي نشــرة
ـا راجــع «التواريــخ المهمــة وإجــراءات الطــرح» فــي صفحــة (ظ) مــن
اإلصــدار هـــذه .فضـ ً
هـــذه النشــرة ،ســيقوم المستشــار المالــي خــال ( )10عشــرة أيــام مــن انتهــاء فتــرة
كتابيـ ًـا بعــدم اكتمــال الطــرح ومــن ثــم ســيقوم بإشــعار المكتتبيــن،
الطــرح بإشــعار الهيئــة
ّ
وبالتنســيق مــع مديــر االكتتــاب ســتتم إعــادة المبالــغ التــي تــم جمعهــا مــن المكتتبيــن -إن
وجــدت -مــن دون خصــم أي عمــوالت أو رســوم.
وتؤكــد الشــركة التزامهــا بــأي قــرارات أو تعليمــات أو إجــراءات تصــدر مــن هـــيئة الســوق
الماليــة فــي حــال عــدم اكتمــال الطــرح.

 -11المستندات المتاحة للمعاينة
ســتكون جميــع مســتندات الشــركة المتعلقــة بطــرح أســهم الشــركة وقبــول إدراجهــا
فــي الســوق الموازيــة متاحــة للمعاينــة فــي المقــر الرئيســي للشــركة الواقــع فــي
الريــاض  -حــي لبــن  -شــارع العيينــة (ص.ب ،7277 .الريــاض  ،12562المملكــة العربيــة
الســعودية) وفــي المقــر الرئيــس للمستشــار المالــي ،ومديــر االكتتــاب فــي مدينــة
ً
ً
ابتــداء مــن
عصــرا
صباحــا وحتــى الســاعة ()٤:٠٠
الريــاض وذلــك بيــن الســاعة ()١٠:٠٠
ً
يــوم األحــد 1443/01/07هـــ (الموافــق 2021/08/15م) حتــى يــوم اإلثنيــن 1443/01/15هـــ
(الموافــق 2021/08/23م) خــال أيــام العمــل (مــن األحــد إلــى الخميــس) ،علــى أال تقــل
تلــك الفتــرة عــن ســبعة ( )7ســبعة أيــام قبــل نهايــة فتــرة الطــرح ،ومــن تلــك المســتندات
 علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:.
.
.
.
.
.
.
.

1السجل التجاري الرئيس للشركة.
2النظام األساسي للشركة.
3عقــد تأســيس الشــركة وآخــر تعديــل لــه بموجــب قــرار الشــركاء بتحويــل الشــركة
مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة.
4قــرار مجلــس إدارة الشــركة بالموافقــة علــى طــرح وإدراج أســهم الشــركة فــي
الســوق الماليــة الســعودية (الســوق الموازيــة – نمــو).
5موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب التســجيل والطــرح فــي الســوق
الموازيــة.
6تقرير العناية المهنية القانوني المؤرخ في 2020/10/18م.
7القوائم المالية المراجعة للشركة لألعوام 2018م2019 ،م و 2020م.
8خطابــات الموافقــة علــى تضميــن االســم والشــعار واإلفــادة فــي نشــرة
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لــكل مــن:
اإلصــدار
ٍ
 .أالمستشار المالي للشركة "شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية".
 .بالمستشــار القانونــي للشــركة "الصالــح والســهلي للمحامــاة واالستشــارات
القانونيــة بالتعــاون مــع مكتــب ضاهــر محامــون ومستشــارون"
 .جالمحاســب القانونــي للشــركة شــركة محمــد العمــري وشــركاه بــي دي أو –
محاســبون قانونيــون.
 .دالمحاســب القانونــي للشــركة شــركة طــال أبــو غزالــة وشــركاه – محاســبون
قانونيــون.
9 .خطــاب موافقــة مــن المحاســب القانونــي للشــركة" :شــركة محمــد العمــري
وشــركاه بــي دي أو – محاســبون قانونيــون" علــى نشــر القوائــم الماليــة
المدققــة للشــركة.
	10.موافقــة مــن المحاســب القانونييــن للشــركة" :شــركة طــال أبــو غزالــة وشــركاه
– محاســبون قانونيــون" علــى نشــر القوائــم الماليــة المدققــة.

 -١٢تقرير المحاسب القانوني

تــم تغييــر المحاســب القانونــي الســابق للشــركة ،وتــم تعييــن محاســب قانونــي
مســتوفي للشــروط المطلوبــة وفــق األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة ،وســوف يقــوم
المحاســب القانونــي الجديــد بتقديــم القوائــم الماليــة للشــركة فــي الســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2019م والســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م.

 -١٣المالحق
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