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 املحرتمني                          "                   الغذائية ريدانلسادة مساهمى " رشكة ا

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،

 السنويأن أقدم لكم التقرير  رشكة ريدان الغذائيةأعضاء مجلس إدارة  السادةنيابة عن  يرسين
يستعرض نتائج أعامل الرشكة والقوائم املالية  الذي م،2020ديسمرب  31 يفاملنتهى  املايلللعام 

 املوحدة.السنوية 

والذي أثر  2020ديسمرب  31لقد واجهت الرشكة تحديات كبرية خالل العام املايل املنتهي يف 
عىل النتائج املالية وأداء الرشكة التشغييل والتسويقي والبيعي وخطة التوسع للرشكة نتيجة 

سلباً عىل االقتصاد العاملي وتسببت بدورها يف نقص السيولة األمر  جائحة كورونا التي أثرت
الذي تطلب منا رضورة مواجهة التحديات وإيجاد الحلول ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً يف 

 ذلك.

كام أشكر أعضاء مجلس  ،الرشكةإدارة  يفأتقدم بخالص الشكر والتقدير عىل ثقتكم  ويرسين أن
لجان الرشكة  التنفيذية وكافة اللجنة يفوالشكر إىل الزمالء هوداتهم عاونهم ومجاإلدارة عىل ت

 الصادقة متمنني للجميع التقدم والنجاح.عىل جهودهم  ومنسوبيها هاإداراتو 

 التوفيق، ، ، والله ويل
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 تنفيذياللخص امل

 

تخفيف العمل عىل  اإلدارات التنفيذية للرشكة بالتعاون مع املستشارين الخارجيني يف قامتلقد 

 ( معCOVID-19كورونا )ومازالت تواجهها نتيجة جائحة اثار التحديات التي واجهتها الرشكة 

  .التأكيد عىل رضورة االهتامم بعميل الرشكة للمحافظة عىل ثقة العميل

حجم التحديات ورضورة مضاعفة الجهود املالية ستدركون  النتائجوال شك أنه بعد اطالعكم عىل 

والعمل عىل استمرار منح اإلمتياز التجاري )الفرانشايز( وزيادة فروع الرشكة  لتعويض الخسائر

من خالله يف ظل عدم توفر السيولة للتوسع الداخيل )وجود خطة مرتبطة بزيادة رأس املال( 

 ريال. 85,517,135 مببلغ خسائروحسب القوائم املالية املعتمدة حققت الرشكة 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

 8 

 

  

 



 

 9 

 ريدانرشكة 
 

 الرشكةنشاط  1-3

كرشكة مساهمة مقفلة سعودية مبوجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم  ريدان الغذائيةتأسست رشكة 

رقم  التجاريأسيس الرشكة وفقا للسجل م بإعالن ت5/5/2008هـ املوافق 29/4/1429ق وتاريخ /149

م ويبلغ رأس مال الرشكة 15/6/2008هـ املوافق 11/6/1429الصادر من مدينة جدة بتاريخ  4030180055

وعرشون  اثنان)سهم  22,500,000 وعرشون مليون ريال( مقسم إىل ةريال )مائتان وخمس225,000,000

 .عرشة رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل10بقيمة إسمية قدرها  (مليون وخمسامئة ألف سهم

 

 : عند الطرح العام  املساهمون ىف الرشكة

 القيمة بالريال السعودي النسبة عدد األسهم املساهم م

 27,697,500 %12.31 2,769,750 عوض الله أحمد السلمى 1

 66,150,000 %29.40 6,615,000 منصور عوض الله أحمد السلمى 2

 18,900,000 %8.40 1,890,000 عوض الله أحمد السلمى نارص 3

 16,312,500 %7.25 1,631,250 مشعل عوض الله أحمد السلمى 4

 11,250,000 %5 1,125,000 محمد عوض الله أحمد السلمى 5

 8,595,000 %3.82 859,500 خالد عوض الله أحمد السلمى 6

 8,595,000 %3.82 859,500 نصار عوض الله أحمد السلمى 7

 67,500,000 %30 6,750,000 مساهمي الطرح العام 8

 

حصلت الرشكة عىل موافقة هيئة السوق املالية عىل تحول الرشكة من السوق املوازي اىل السوق 

 م.2019نوفمرب  17الرئييس وبالتايل تم ادراج أسهمها يف السوق املايل الرئييس بتاريخ 
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 ريدانرشكة 
 

  :الرئيسيةاألنشطة 

 املطاعم مع الخدمة ومطابخ اعداد الوالئم للحفالت .إقامة  يفيتمثل نشاط الرشكة 

  الرؤية:

 رواد صناعة الجودة والتميز لتقديم األطعمة العربية وفق أحدث األساليب العاملية.

  :الرسالة

 .املنتجات والخدمات املقدمة مع الحرص عىل تلبية رغبات العمالء كافةالتميز يف 

  رشكة:أهداف ال

تهدف رشكة ريدان إىل الوصول ملوقع ريادي يف السوق املحلية واإلقليمية والعاملية بتخصصها يف األطعمة 

وإعداد الحفالت وتقديم خدمات التموين الغذايئ وذلك لتحقيق الرتكيز عىل ثقة العمالء وتلبية رغباتهم 

نح مبيافة وذلك من خالل التوسع واالنتشار والتميز يف توفري أعىل مستويات الجودة والنوعية والخدمة والض

االمتياز التجاري )الفرانشايز( بجميع مناطق اململكة وخارجها مع حسن انتقاء الكوادر البرشية السعودية 

باإلضافة إىل املشاركة واملساهمة يف دعم  2030واالرتقاء بهم دعامً لربامج التوطني ومتشياً مع رؤية اململكة 

 ع الخريية ضمن مسئولياتنا املجتمعية.األعامل واملشاري
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 ريدانرشكة 

  الرشكة: اسرتاتيجية

 السوق. احتياجات لتلبية أقرص وقت يف تحضريها ميكن وجبات استحداث -

 منح فروع امتياز تجاري )فرانشايز( يف مناطق جغرافية بخالف فروع الرشكة.  -

 تطبيق الهوية الجديدة للرشكة. طريق نع للفروع الداخلية التصميامت تحسنيو  العمل عىل تطوير -

 محلياً وخارجياً.التجارية سم والعالمة لال عرب الرتويج املحافظة عىل العالمة التجارية للرشكة  -

 .والتسويقية وجودة املنتجات واملشاركة املجتمعية التشغيليةتحسني العمليات االستمرار يف  -

 ساسيني مع تنويع مصادر احتياجات الرشكة التشغيلية.إبرام اتفاقيات اسرتاتيجية مع موردي الرشكة األ  -

 رشكة يف النمو والتوسع.لل االسرتاتيجيةخطة المؤهله تدعم سعودية استقطاب موارد برشية  -

 

 :والزميلة الرشكات التابعة 2-3

  مرص "رشكة ذات مسئولية  مطابخ ومطاعم ريدانابعة تحت مسمى رشكة رشكة ت رشكة ريدانمتتلك
 وبيانها كام يىل : من رأس املال % 99قدرها مهورية مرص العربية بنسبة محدودة " بج

 التجاريرقم السجل  تاريخه عدد الفروع الرئييسالنشاط  رأس املال

 71123 21/01/2014 1 مطاعم عربية مرصيجنيه  50,000
 

  الرشكة الزميلة( رشكة الجونة املتميزة للحلويات والحفالت املحدودة% يف 30متتلك الرشكة حصة قدرها(. 

 السعودية: ريدان

أداء أهم أقسام وإدارات فروع الرشكة ونوجز عمل تلك اإلدارات وأهم انجازاتها وأهدافها ييل إيضاح وفيام 
 التايل:عىل النحو 

 
 : فروع الرشكة

 البيان جدة مكة املكرمة الدمام الرياض املدينة املنورة القنفذة
 املجموع 13 5 1 1 1 1

 

املختصة ضاح أنه تم إغالق فرع األهدل نهائياً بسبب إزالة املنطقة للتطوير حسب توجيهات الجهات مع إي
وذلك ينة جدة نتيجة الخسائر التشغيلية فرعي حي االندلس مبدينة الرياض وفرع االندلس مول مبد وإغالق

 م.2020خالل العام 
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  ريدانرشكة 
 

 املراجعة الداخلية:

تقديم آراء مستقلة وموضوعية للرشكة بشأن القضايا  يفاملراجعة الداخلية إلدارة  الرئيسيةاملهمة تتمثل 

ىف  الرشكةملخاطر والرقابة والحوكمة إضافة إىل دورها الفعال ودعمها املتواصل لجميع قطاعات بااملتعلقة 

جراءات املعتمدة راجعة وتقييم الضوابط اإلدارية والخطط واإل مب تحقيق األهداف االسرتاتيجية لها كام تقوم

من قبل الرشكة لتوجيه أنشطتها وتوفري املعلومات الالزمة لتمكينها من التحكم عىل نحو فعال بأصول 

إضافة إىل تقديم التوصيات املستقلة واملوضوعية بهدف دعم املديرين التنفيذيني  هاوعمليات قطاعات

 لتحسني فاعلية آليات املخاطر والرقابة والحوكمة .

 لقانونية:ا اإلدارة

اىل  الرشكةتقديم املشورة القانونية لكافة وحدات األعامل ىف يف القانونية  لإلدارةالرئيسية  املهمةمثل تت

جانب معالجة مختلف األمور القانونية اليومية للرشكة ومتابعة كافة املسائل القانونية مع الجهات املعنية 

 .لترشيعات املعمول بها باململكةمبا يضمن امتثال كافة قطاعات الرشكة للقوانني وا

القانونية نشاطا كبريا فيام يتعلق باملخاطر القانونية ىف جميع وحدات األعامل بالرشكة  اإلدارةوقد بذلت 

 .مع كافة األطراف فضال عن املراجعة الدقيقة للعقود واالتفاقيات املختلفة 

 املوارد البرشية :

كافة  يفللسعوديني رتاتيجيتها الهادفة اىل توفري فرص عمل اسخططها و  م2020العام  يف الرشكةواصلت 

 الرشكةوذلك بهدف جعل  لديها،تنمية الكفاءات البرشية تطوير و الرشكة وتحسني بيئة العمل و إدارات 

مكان العمل املفضل، إضافة إىل متابعة تطوير برنامج تنمية املهارات بهدف توفري فرص متميزة لألفراد 

أو املوجودين ضمن قامئة  إرشافيهمناصب إدارية أو  يفعالية سواء أولئك العاملني اإلمكانات ال ذوي

 ت إعادة الهيكلة الخاصة بكافة قطاعات الرشكةمع األخذ يف االعتبار بأنه قد مت الرشكة يفالكفاءات املؤهلة 

 .( COVID-19كورونا )نتيجة جائحة 
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 ريدانرشكة 

 

 التدريب والتطوير:

استمرار تقديم ملنسويب الرشكة وذلك بهدف الربامج التدريبية والتطويرية العديد من فري بتو  الرشكةقامت 

 الخدمة املتميزة لعمالء الرشكة. 

 تقنية املعلومات:

وعىل األخص إدخال برامج تطورات الحسينات و بالعديد من الت الرشكةتقنية املعلومات ىف  إدارةشهدت  

التوافق مع البيئة املحلية مع االستمرار يف تطوير النظام اآليل والتقني ذات تقنية عالية عاملية املصدر مع 

استحداث برامج التوصيل لدعم عمليات البيع عن طريق خدمة توصيل الطلبات للرشكة من خالل 

اإللكرتونية الخاصة بالرشكة أو من خالل التعاقد مع الرشكات املتخصصة يف ذلك ألهمية هذا النشاط يف 

 .(COVID-19كورونا )حة ظل ظروف جائ

  والتموين:مداد إل ا

واد الخام بأفضل جودة وأقل تكلفة وذلك يف ظل واصلت الرشكة البحث والتفاوض عىل جلب أفضل امل

 ارتفاع أسعار املواد الخام األساسية.
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 األداء املايل

 كالتايل:  الرشكة يفملخص نتائج العمليات والتشغيل  1-4

 

 

 

 

 

 إيضاح الخسائر املرتاكمة 

% من  29.796ريال بنسبة  67,041,225م مبلغ  2020ديسمرب  31بلغت الخسائر املرتاكمة كام يف   -

 املال )إجاميل الخسارة الشاملة مخصوماً منها األرباح املرحلة(.رأس 

2019ديسمبر  -يناير   2020ديسمبر  -يناير   
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 األداء املايل
 

 

 إستعراض لعنارص قوائم الدخل وامليزانيات  2-4

  ريال( باأللف) األرباح / الخسائر وصايفاملبيعات 

 

 

 
 

 الخسائرصايف  صايف األرباح املبيعات السنوات

2016 299,993 42,449 - 

2017 227,485 26,218 - 

2018 233,687 15,212 - 

2019 230,483 - (5,294) 

2020 133,895 - (85,517) 
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 األداء املايل

 

 ريال( األلفب)والغري متداولة املتداولة  املوجودات

 

 
 

 املوجودات الغري متداولة املتداولة املوجودات السنوات

2016 63,880 259,578 

2017 46,391 262,716 

2018 26,682 314,786 

2019 24,976 398,941 

2020 20,404 314,220 
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 األداء املايل

 

 ريال( )باأللفامللكية  وحقوق املطلوبات

 
 

 امللكية حقوق املطلوبات السنوات

2016 74,653 248,806 

2017 36,357 272,750 

2018 64,756 276,712 

2019 152,499 271,418 

2020 148,723 185,901 
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 األداء املايل

 

 ريال( )باأللف األنشطة التشغيلية منالنقدية املتولدة 

 

 

 ليةيالنقدي املتوفر من األنشطة التشغالتدفق صايف  السنوات

2016 72,830 

2017 40,769 

2018 35,603 

2019 18,836 

2020 (7,257) 
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 األداء املايل

 

  :ريال( باأللف) الرشكةالتحليل الجغرايف لنشاط  3-4

 م2020 م2019
 املنطقة الجغرافية

 املبيعات املبيعات
 املنطقة الغربية  121,499 205,466
 املنطقة الوسطى  564 4,190
 ة الرشقيةاملنطق 3,707 7,174
 جمهورية مرص العربية 6,079 12,632
 أخرى 2,046 1,022

 اإلجاميل 133,895 230,484
 

  :ية السهمربح 4-4

 البيان 2020 2019

(0.21) (3.7)  ) الربح / خسارة (  صاىف الدخل 

 

انخفاض املبيعات وااليرادات يرجع إىل م 9120مقارنة بعام  م2020يف عام السهم  خسارةسبب 

وارتفاع تكلفة املبيعات )املبارشة والغري مبارشة(  ((COVID-19كورونا )خرى )من األسباب جائحة األ 

وارتفاع التكاليف التشغيلية )االقفال املؤقت والنهايئ لبعض الفروع(. وارتفاع املصاريف التمويلية. 

دات. وحصة وخسائر هبوط يف قيمة عقارات وآالت ومعدات. وخسائر استبعاد عقارات وآالت ومع

  .الرشكة من خسائر الرشكة الزميلة
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 األداء املايل

 

 : القروض 5-4

 متوييل تأجري شكل عىل سعودي ريال مليون 35,1 مببلغ األجل طويل قرض املجموعة لدى
 من ارايض قطع رهن بضامن ممنوح القرض هذا نإ . مالية رأس توسعات لتمويل االجل طويل

 االعباء اجاميل %، إن8 يبلغ سنوي فائدة ملعدل القرض هذا يخضع. (4 ايضاح) املجموعة

 املبلغ يسدد. املستلم املبلغ من مقدما بالكامل خصمت قد القرض بهذا املتعلقة التمويلية

 28 بتاريخ، السعودي بالريال مقوم األجل طويل القرض سنوية. إن ربع اقساط عىل املسحوب

 متويلية اعباء تتضمن القرض اقساط جدولة عادةإل  اتفاق اىل الرشكة توصلت ،2020 اكتوبر

 تم عليه، وبناءً  الجديدة، القرض مدة خالل تدفع سعودي ريال 3,216,731 مببلغ اضافية
 .م 2024اكتوبر 15 بتاريخ لتنتهي القرض سداد فرتة وزيادة سنوية الربع االقساط تخفيض

 

 : دعم املؤسسات املجتمعية 6-4

من  املتبقي باستالمكة ريدان الغذائية بالتعاون مع جمعية حفظ النعمة وذلك قامت رش 
 وتوزيعها.األطعمة املعدة بنهاية اليوم وتعبئتها 

 :حكومية والعقوبات والجزاءاتالزكاة واملدفوعات للجهات ال 7-4

 31نتهية يف قدمت الرشكة إقراراتها الزكوية عن األعوام منذ بداية النشاط حتى السنة املالية امل

والدخل وحصلت الرشكة عىل  اةوتم الربط النهايئ من طرف الهيئة العامة للزك م2018ديسمرب 

ومل ترد للرشكة أي استفسارات أو ربوطات ، م2021ابريل  30حتى  شهادة الزكاة والدخل سارية

  م حتى تاريخه.2019زكوية عن العام 
 

 بهذا املتعلقة التالية القامئة االرصدة املجموعة لدى كان
 : ريال( )باأللفديسمرب 31 يف كام التمويل

 هو االجل طويل التمويل استحقاق جدول ان 
 :  ريال( )باأللفديسمرب 31 يف كام ييل كام

 
2020 

 ريال سعودي
2019 

 ريال سعودي

 2020 
 ريال سعودي

2019 
 ريال سعودي

2020 - 7,598 
 7,598 4,000 2021 28,098 27,415 متويل طويل األجل 

 7,598 6,000 2022 )4,049( )4,948( املؤجلة التمويل تكاليف :ينزل
 4,453 7,000 2023 24,049 22,467 الصايف
 851 10,415 2024 )7,597( )4,000( املتداول الجزء :ينزل
 28,098 27,415 اإلجاميل 16,452 18,467 متداول الغري الجزء
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 األداء املايل

 

 :ريال( باأللفالقيمة ) النظاميةعات للجهات بأهم املدفو  بيانوفيام يىل 

 البيان 2020

 والدخل )الزكاة ورضيبة القيمة املضافة( لزكاةالهيئة العامة ل 4,488

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية 802

 البلديات واألمانات 236

 رسوم حكومية وتصديقات 66

 وزارة الداخلية –إدارة الجوازات  992

 تب العمل مك 5,272

 اإلجاميل 11,856

  

 وفيام ييل إيضاح الغرامات املفروضة عىل الرشكة خالل األربع سنوات السابقة.

  تعرضت الرشكة للمساءلة من قبل الهيئة وتم فرض عقوبات من هيئة السوق املالية
 ( وفق االيت: 2019-2018-2017) الثالثخالل السنوات 

  ول سهم الرشكة يف السوق املالية السعودية )تداول( م تم تعليق تدا30/03/2017بتاريخ
م( حتى إعالن الرشكة قوامئها 2/4/2017هـ )املوافق 5/7/1438ابتداًء من يوم األحد 

 .م31/12/2016املالية السنوية للفرتة املالية املنتهية يف 

  م تم رفع تعليق تداول سهم الرشكة ابتداًء من يوم الثالثاء 24/04/2017بتاريخ
هـ 26/7/1438م وذلك بعد أن أعلنت الرشكة بتاريخ 25/4/2017هـ املوافق 28/7/1438

م( عن القوائم املالية السنوية للفرتة املالية املنتهية يف 23/4/2017)املوافق 
 م31/12/2016

  م صدر قرار مجلس الهيئة القايض بفرض غرامة مالية مقدارها 04/10/2017بتاريخ
( 2017-29-1عىل الرشكة وذلك ملخالفتها قرار املجلس رقم )( عرشون ألف ريال 20,000)

م(، والفقرة )هـ( من املادة الثانية واألربعني 16/3/2017هـ )املوافق 17/6/1438وتاريخ 
 واملادة الثالثة واألربعني من قواعد التسجيل واإلدراج، 
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 األداء املايل

 
( املتعلق بااللتزام 8 رقم )منوذج اإلفصاح اإللكرتوين ملئ( من تعليامت 4والفقرة )

بحوكمة الرشكات، وذلك لعدم التزام الرشكة بتزويد الهيئة بالوثائق واإلعالن للمساهمني 
م 31/12/2016عن القوائم املالية السنوية وتقرير مجلس اإلدارة للفرتة املالية املنتهية يف 

 .خالل املهلة النظامية املنصوص عليها يف قرار املجلس

  م صدر قرار مجلس الهيئة القايض بفرض غرامة مالية مقدارها 11/09/2019بتاريخ
( عرشة آالف ريال، عىل رشكة ريدان الغذائية ملخالفتها املادة الخامسة والستني 10.000)

من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة 
م 31/12/2018ارتها للعام املايل املنتهي يف واإلفصاح للمساهمني عن تقرير مجلس إد

 م.07/04/2019خالل الفرتة النظامية املحددة، إذ مل تفصح الرشكة عن ذلك إال بتاريخ 
أي عقوبات أو جزاءات خالل العام  السوق املالية هيئةمن قبل الرشكة  تفرض عىل ومل

 .م2020املايل 
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 امللكية  رأس املال واملستثمرون وإبالغات 

 :رأس املال  1-5

 كام يىل: م31/12/2020 يفرأس مال الرشكة واألسهم الحرة كام  باختصاريلخص  التايلالجدول 

 البيان القيمة بالريال

 رأس املال املرصح به 225,000,000

 عدد األسهم املصدرة ) جميعها أسهم عادية ( 22,500,000

 تداول يف الرشكة عدد األسهم الحرة وفقا لسجل 22,500,000

 رأس املال املدفوع 225,000,000

 القيمة األسمية للسهم 10

 القيمة املدفوعة للسهم 10

 

 تحت اإلجراء( الطلب % )50تم تقديم طلب لهيئة السوق املالية لزيادة رأس مال الرشكة بنسبة 

 

 ري ىف حصص امللكية:لتغالرئيسيني وا املساهمني 2-5

% 5ن بأسامء وعدد ونسبة ملكية املساهمني الرئيسيني الذين ميلكون بيا التايلالجدول  يف

 :م2020وتغريها خالل العام  فام فوق

يف  نسبة امللكية
 )%(2020نهاية 

 يف نسبة امللكية
 )%(2020بداية 

 اسم املستثمر

 السيد / عوض الله بن أحمد بن عايض الهميعى السلمى 11,29 1,77

 عوض الله بن أحمد الهميعى السلمىالسيد / نارص بن  8,40 4,84

 السيد / منصور بن عوض الله بن أحمد الهميعى السلمى 20,64 13,33

 السيد / مشعل عوض الله بن احمد الهميعى السلمى 6,85 3,44



 

 26 

 رأس املال واملستثمرون وإبالغات امللكية  

 :املستثمريننوع  3-5

 النوع عدد املستثمرين عدد األسهم نسبة امللكية ) % (
 رشكات ومؤسسات 7 269,918 1,20
 أفراد 7720 22,230,082  98,80
 اإلجاميل 7727 22,500,000 100

 

 امللكية:لحجم  وفقاً  املستثمرون 4-5

 حجم امللكية ) سهم ( عدد املستثمرين عدد األسهم نسبة امللكية ) % (

 أكرث من مليون 2 4,090,000 %18.18
 ألف : أقل من مليون 500من  3 2,340,000 %10.40
 ألف 500ألف : أقل من  100من  11 2,586,475 %11.50
 ألف 100ألف : أقل من  50من  11 725,428 %3.22
 ألف 50آالف : أقل من  10من  259 4,541,277 %20.18
 آالف 10آالف : أقل من  5من  358 2,347,151 %10.43
 آالف 5من ألف : أقل من  2311 4,652,451 %20.68
 أقل من ألف 4772 1,217,218 %5.41

 اإلجاميل 7727 22,500,000 %100.00
 

 :وفقاً لفئاتهم  املستثمرون 5-5

 حجم امللكية ) سهم ( عدد املستثمرين عدد األسهم نسبة امللكية ) % (

 مستثمرين أفراد سعوديني 7292 21,917,812 %97.41
 مستثمرين أجانب مقيمني 422 302,712 %1.35
 رشكات ومؤسسات سعودية  4 250,631 %1.11
 مؤسسات حكومية وشبه حكومية  0 0 %0.00
 صناديق استثامرية سعودية  2 16,516 %0.07
 اتفاقيات مبادلة  0 0 %0.00
 مستثمرين أجانب غري مقيمني  7 12,329 %0.05
 جمعيات خريية ووقفية  0 0 %0.00

 اإلجاميل 7,727 22,500,000 %100.00
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 املخاطر 

 : الرشكةاملخاطر التي قد تتعرض لها  1-6

تتم إدارة املخاطر يف ريدان من قبل اإلدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس 
اإلدارة حيث تقوم اإلدارة بتحديد وتقييم املخاطر، والتحوط لها من خالل تعاون وثيق بني 

 اتخاذدوثها وتقدير ما قد يرتب عليها من آثار ومن ثم يتم ح احتاملياتوتقييم  ريدان،إدارات 
قدر اإلمكان لتاليف أي أرضار قد تتسبب  واحتوائهاالتدابري الالزمة للحد من تلك املخاطر وتجنبها 

 وقوعها.فيها حال 
 من املخاطر املرتبطة بأنشطة ريدان ومنها :  العديدوهناك 

 

 :  اقتصاديةمخاطر  (أ
لها االقتصاد بصفة عامة سواء داخل اململكة أو خارجها ، مام يكون لها املخاطر التي يتعرض 

 أثر عىل اإلنفاق لألفراد واملؤسسات، وما يكون لها أثر عىل املوردين واملصنعني .
  اسرتاتيجية:مخاطر   (ب

عدم اإلحاطة باملتغريات االقتصادية ، وإتخاذ قرارات إسرتاتيجية خاطئة، أو تطبيق اإلسرتاتيجية 

ل خاطئ ورشكة ريدان تحرص عىل اإلحاطة باملتغريات اإلقتصادية من خالل دراسة السوق بشك

 والوضع االقتصادي، واإلستعانة بالخربات املتميزة لتاليف أي مخاطر إسرتاتيجية .

 :مخاطر تشغيلية   (ج
 جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة عىل العمل بالبيئة التنافسية

 ومن هذه املخاطر : 
   ئتامن:اال مخاطر  -1

 مام بالتزاماته الوفاء عىل املالية األدوات أطراف أحد قدرة عدم يف االئتامن مخاطر مثلتت
 من مطلوب عىل االئتامن ملخاطر الرشكة مالية تتعرض لخسارة اآلخر الطرف تكبد إىل يؤدي
 :ييل كام(ريال القيمة باأللف)البنوك  وارصدة التجاريون واملدينون عالقة ذات جهات

 الرشكة تقومو  االئتامن ملخاطر للتعرض األقىص الحد املالية لألصول لدفرتيةا القيمة متثل
  التجاريون واملدينون عالقة ذات أطراف من باملطلوب يتعلق فيام االئتامن مخاطر بإدارة
 بشكل املحصلة غري املدينة الذمم ومراقبة عميل ائتامنية لكل حدود وضع خالل من

 .ةجوهري معدومة ديون املجموعة تتكبد ال بحيث املدينة رصدةاأل  مراقبة يتم .مستمر

 البيان
م2020ديسمرب  31 م2019ديسمرب  31   

 ريال سعودي ريال سعودي
 7,652 6,217 عالقة ذات أطراف من مطلوب

 532 1,423 تجاريون مدينون
 2,270 2,320 اخرى مدينة وذمم موظفني ذمم

 867 4,615 البنوك ارصدة
 11,321 14,575 اإلجاميل
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 املخاطر 

 .عال   ائتامين تصنيف ذات مالية مؤسسات لدى البنوك لدى النقد بأرصدة االحتفاظ يتم
  السيولة:مخاطر  -2

 للوفاء األموال تحصيل يف صعوبة املنشأة تواجه أن مخاطر هي لسيولةا مخاطر
 بيع عىل القدرة عدم عن مخاطر السيولة تنتج قد. املالية باألدوات املتعلقة بااللتزامات

 نهاية يف التعاقدية االستحقاقات ييل فيام. العادلة قيمته يقارب مببلغ برسعة مايل أصل
 :ريال( باأللفالقيمة ) ليةاملا لاللتزاماتالتقرير  فرتة

 
 أموال توفر من والتأكد منتظم أساس عىل املراقبة طريق عن السيولة مخاطر إدارة تتم

 .للرشكة بااللتزامات املستقبلية للوفاء كافية مرصفية وتسهيالت
 : سعر السوقمخاطر  -3

 رأسعا يف للتغريات نتيجة املالية األدوات قيمة تقلب مخاطر هي السوق سعر مخاطر
 الرشكة ربح عىل يؤثر مام وأسعار الفائدة، األجنبية العمالت رصف أسعار مثل السوق،

 التعرض وإبقاء إدارة هو السوق مخاطر إدارة من الهدف إن. املالية أصولها قيمة أو
 .العائد تحسني مع مقبولة، حدود السوق ضمن ملخاطر

 مخاطر العملة:  -4
 رصف أسعار يف للتغريات نتيجة املالية دواتاأل  قيمة تقلب مخاطر هي العملة مخاطر إن

 واألصول املستقبلية التجارية املعامالت عندما تكون العمالت مخاطر تنشأ. األجنبية العمالت
 تعرض إن. الوظيفية ة املجموع عملة عن مختلفة بعملة مقومة بها املعرتف وااللتزامات

 األمرييك بالدوالر املعامالت عىل األوىل لدرجةبا يقترص األجنبية العمالت ملخاطر الرشكة
 األمرييك بالدوالر املرتبطة العمالت ملخاطر تعرضها الرشكة أن إدارة وتعتقد املرصي والجنية

 التزامات مالية

 م2020ديسمرب  31

 أقل من سنة القيمة الدفرتية
أكرث من سنة وأقل من 

 خمس سنوات
أكرث من خمس 

 اتسنو 
 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

 - 18,467 4,000 22,467 قرض طويل األجل
 - - 21,916 21,916 دائنون تجاريون

 - - 11,208 11,208 مطلوب إىل أطراف ذات عالقة
 - 18,467 37,124 55,591 اإلجاميل

 التزامات مالية

 م2019ديسمرب  31

 سنةأقل من  القيمة الدفرتية
أكرث من سنة وأقل من 

 خمس سنوات
أكرث من خمس 

 سنوات
 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

 - 16,452 7,598 24,049 قرض طويل األجل
 - - 23,860 23,860 دائنون تجاريون

 - - 10,184 10,184 مطلوب إىل أطراف ذات عالقة
 - 16,452 41,642 58,093 اإلجاميل
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 املخاطر 

 يف مراقبة التذبذب يتم. األمرييك بالدوالر مرتبط السعودي الريال رصف سعر ألن محدودة
 .مستمر بشكل األخرى العمالت مقابل الرصف أسعار

 :مخاطر أسعار الفائدة -5
 عىل السائدة الفائدة أسعار يف التقلبات بتأثري املرتبط التعرض هي الفائدة أسعار مخاطر إن

 لدى يكن مل م، 2020 ديسمرب 31 يف كام. النقدية وتدفقاتها للرشكة املوحد املايل املركز
 طويل القرض إن. (يشء : ال2019) متغري معدل ذات مالية التزامات أو أصول أي املجموعة

 .ثابت فائدة معدل يحمل األجل
  البرشية:مخاطر املوارد  -6

وتقوم الرشكة  عليهم،الكوادر البرشية املؤهلة واملميزة واملحافظة  استقطابالقدرة عىل 
مكافأة تحفيزية لدعم  الوطنية، وتطوير الكوادربصورة مستمرة بتوظيف وتدريب 

 .مع مواكبة التطورات املتعلقة بنظام العمل والعامل وكفاءة املوظفني استمرارية
 اطر قانونية :مخ -7

املخاطر املتعلقة بالتغريات الترشيعية والقانونية باململكة أو الدول التي متارس ريدان 
  وغريها.نشاطها فيها، سواء من رضائب أو قوانني العمل 

 التقنية:مخاطر  -8
 فني،العمليات التشغيلية املرتبطة بالربامج التقنية يف حالة وجود خلل  استمراريةمخاطر 

 البديلة.والحلول التقنية ان مستمرة يف تطوير ودعم برامجها التقنية فرشكة ريد

 :املستقبلية النظرة 2-6
ريدان اتبعت  نبناء عىل ما تقدم وملا شهدته السعودية من تغريات يف سلوك املستهلك إال أ 

تخفيض هامش الربح أحياناً لكسب حصة أكرب يف السوق يف ظل  جديدة تقوم عىل اسرتاتيجية
لظروف االقتصادية والسعي للحصول عىل أسعار منافسة من املوردين، وسوف تستمر ريدان هذه ا

قترص خدمة التوسع عىل فتح مناطق جديدة وذلك من خالل توقيع ، وستاالسرتاتيجيةعىل ذات 
 .)الفرانشايز(التجاري  االمتيازعىل العديد من عقود 

ل للوصول إىل أكرب رشيحة ممكنة من العمالء إن مستقبل ريدان يبدو واعداً يف ظل سعينا املتواص
نحن ملتزمون باإلرتقاء بأداء الرشكة وتحقيق النمو املنشود،  جديدة،وخدمتهم بطرق وأساليب 

 باإلضافة إىل تقديم أعىل مستويات خدمة العمالء وبأفضل قيمة. 
ذلك تواصل تدرك ريدان متاماً أن تحقيق هذه األهداف يعتمد عىل فريق عمل قوي ومؤهل، ول

كوادر برشية مؤهلة لتقديم أفضل قيمة لعمالئها  واستقطابيف رأس املال البرشي  استثامرها
  ومستثمريها.

وبناء عىل هذه املعطيات والخطط ويف ظل ظروف السوق الحالية واملتوقعة ويف ضوء التحديات 
املحافظة عىل تسعى الرشكة عىل  (COVID-19) حيطة بالقطاع خاصة يف ظل جائحة كوروناامل

 .الحصة السوقية الخاصة بها وتطوير األداء وإيجاد الحلول البديلة لتقليل التكلفة
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 :م 31/12/2020خالل عام  مجلس اإلدارة تكوين 1-7

( من النظام األسايس لرشكة ريدان 16يتكون مجلس اإلدارة من مثانية أعضاء وفقاً للامدة )
( من الئحة 17مجلس اإلدارة متوافق مع التعليامت الواردة باملادة ) كام أن تكوين الغذائية،

 .الحالينيوفيام ييل أعضاء مجلس اإلدارة  حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية

 الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم عدد
 عوض الله أحمد السلمي 1

 )غري تنفيذي(
 دارةرئيس مجلس اإل 

 لرشكة ريدان الغذائية 
 

لرشكة  رئيس مجلس اإلدارة
 ريدان الغذائية 

 واملطاعمالعقاري  االستثامر االبتدائية

 نارص عوض الله السلمي 2
 )غري تنفيذي(

 

نائب رئيس مجلس 
لرشكة ريدان  اإلدارة

الغذائية ورجل اعامل 
يف مجال املقاوالت 

 واملطاعم

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
يدان الغذائية ورجل لرشكة ر

اعامل يف مجال املقاوالت 
 واملطاعم

إدارة  –الثانوية التجارية 
 أعامل 

خربة يف مجال املقاوالت 
 واملطاعم

 منصور عوض الله السلمي 3
 ) تنفيذي(

العضو املنتدب لرشكة 
ريدان الغذائية ورجل 
اعامل يدير مجموعة 
 من رشكاته الخاصة 

العضو املنتدب لرشكة ريدان 
غذائية ورجل اعامل يدير ال

 مجموعة من رشكاته الخاصة

دكتوراه يف الجامعة 
 األمريكية

بكالوريوس إدارة أعامل 
من جامعة النيلني 

 بالسودان 

إدارة الرشكات واملؤسسات 
واالستثامرات والتطوير 
العقاري والخدمات 

البرتولية ومحطات الوقود 
والخدمات الطبية 

 والتجارية 
 السلميمشعل عوض الله  4

 )غري تنفيذي(
رجل اعامل يف مجال 
 تجارة التجزئة والجملة

رجال اعامل يف مجال تجارة 
 التجزئة والجملة

بكالوريوس إدارة أعامل 
من جامعة امللك 

 عبدالعزيز

تجارة التجزئة والجملة 
 والصناعات الغذائية

 خالد عوض الله السلمي 5
 )غري تنفيذي(

رجل أعامل ويدير 
 مجموعة مؤسساته

 الخاصة 

رجل أعامل ويدير مجموعة 
 مؤسساته الخاصة 

بكالوريوس علوم إدارية 
يف جامعة امللك 

 عبدالعزيز 
دبلوم التقنية اإلدارية يف 

 الكلية التقنية .

العقاري  االستثامر
 والخدمات البرتولية

 سعود سعيد عقل العجيفي 6
 )مستقل(

مدير مكتب املحاماة 
واالستشارات القانونية 

لدى الرشكة ورشيك 
 األوىل للمحاماة.

رئيس دائرة ) محقق ( لدى 
 التحقيق واالدعاء العام

ماجستري العدالة الجنائية 
 معهد اإلدارة العامة
بكالوريوس أنظمة 

 بجامعة امللك عبدالعزيز

سنة التحقيق  23اكرث من 
خربة يف ،واالدعاء العام 

املحاماة  مجال
 واالستشارات القانونية

 لح الصحفيحسن شاكر صا 7
 )مستقل(

رجل اعامل ويدير 
مؤسسة لبيع املالبس 

 الرياضية

عضو مجلس إدارة الغرفة 
 التجارية يف جدة 

 –دبلوم ثانوي تجاري 
املعهد العايل التجاري 

 تخصص محاسبة

إدارة استثامرات والتجارة 
 والرشكات

عبد الرؤوف الصادق  8
 القايدي
 )مستقل(

رجل اعامل ويدير 
 مؤسسة متخصصة يف

 اعامل الديكور

عمل يف وزارة العمل وكيل 
وزارة مساعد)تفتيش وعالقات 

وكيل مساعد  –العمل( 
مدير  –)توظيف السعوديني( 

عام التخطيط وتنمية القوى 
مدير عام مكتب  –العاملة 

وزارة مدير  –العمل بجدة 
العمل والشؤون االجتامعية 

مدير  –مبنطقة مكة املكرمة
وزارة العمل والشؤون 

مبنطقة املدينة  جتامعيةاال 
 املنورة 

ماجستري إدارة مكتبات 
ومعلومات من جامعة 
وسرتن متشيجن من 

الواليات املتحدة 
 .األمريكية

بكالوريوس إدارة 
مكتبات من جامعة امللك 

 عبدالعزيز
 

سنة خربة يف  23اكرث من 
وزارة العمل والشؤون 

 االجتامعية.
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 : اإلدارة اجتامعات مجلس حضورسجل  2-7

 ملجلس اإلدارة وفق الجدول أدناه : تاجتامعا انعقاد م2020 العامكام تم خالل 

 صفة العضوية العضو

ول
اال
ع 
ام
جت
اال

 
20

-0
7-

20
20

 

اين
الث
ع 
ام
جت
اال

 
01

-0
9-

20
20

 

ث
ثال
 ال
امع

جت
اال

 
07

-0
9-

20
20

 

بع
لرا
ع ا
ام
جت
اال

  
21

-1
2-

20
20

 

ع 
ام
جت
اال

س
ام
لخ
ا

 
30

-1
2-

20
20

 

ت
ظا
الح
م

 

      5/5 غري تنفيذي )رئيس مجلس اإلدارة( حمد السلميعوض الله أ 
      5/5 غري تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة نارص عوض الله السلمي

      5/5 تنفيذي )العضو املنتدب( منصور عوض الله السلمي
      5/5 غري تنفيذي مشعل عوض الله السلمي
      5/5 ري تنفيذيغ خالد عوض الله السلمي

      5/5 مستقل سعود سعيد عقل العجيفي
      5/5 مستقل حسن شاكر صالح الصحفي
      5/5 مستقل عبدالرؤوف الصادق القايدي

 
 :الجمعية العامة للمساهمني اجتامعات  حضورسجل  3-7

، وفيام ييل تواريخها رة واحدة فقطمم 2020خالل العام انعقدت الجمعية العامة للمساهمني 
 :لها اإلدارةأعضاء مجلس  ونسبة حضور

 صفة العضوية صفة العضوية صفة العضوية م

م17/06/2020 جمعية عامة عادية 1  75.64%  
 

 :الرشكة لسجل املساهمني  طلباتعدد  4-7

 أسباب الطلب تاريخ ملف امللكيات تاريخ الطلب عدد 

 ) رفع رأس املال( أخرى 09-12-2020  10-12-2020 1
 ) رفع رأس املال( أخرى 25-11-2020 26-11-2020 2
 الجمعية العامة 25-09-2020 12-10-2020 3
 ) رفع رأس املال( أخرى 08-10-2020 11-10-2020 4
 الجمعية العامة 16-06-2020 17-06-2020 5
 الجمعية العامة 14-06-2020 15-06-2020 6
 الجمعية العامة 17-06-2020 15-06-2020 7
 اجراءات الرشكات 31-12-2019 26-03-2020 8
 اجراءات الرشكات 31-12-2019 26-03-2020 9
 اجراءات الرشكات 05-03-2020 08-03-2020 10
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 من مجلس اإلدارة: املنبثقةاللجان  5-7

  املراجعة:لجنة  -1

ئحـة حوكمـة الشـركات الصـادرة عـن هيئـة ال مـن  (54)شـكلت لجنـة املراجعـة وفقـا للمـادة 
اللجنــة  وتتولــىاملعتمـدة  -ئحـة عمـل لجنـة املراجعـة ال و  (2)السـوق املاليـة، وطبًقا للمـادة 

دارة، إل دراســة املوضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تحــال إليهــا مــن مجلــس ا
فــوض  تخــاذ القــرار بشــأنها، أو أن تتخــذ القــرارات إذاإل وترفــع توصياتهــا إلــى املجلــس 

دارة مبــا تتوصــل إليــه مــن نتائــج أو إل إليهــا املجلــس ذلــك، واللجنــة تبلــغ مجلــس ا
  .تتخــذه مــن قــرارات أو توصــي بهــا

مة ونزاهـة التقاريـر ال ن سـكمـا تختـص اللجنـة باملراقبـة علـى أعمـال الشـركة والتحقـق مـ
والقوائـم املاليـة وأنظمـة الرقابـة الداخليـة فيهـا، وتشـمل مهـام اللجنـة بصفـة خاصـة مـا 

 :يلـي
 التقارير املالية: 

 اإلدارةوالسـنوية للشـركة قبـل عرضهـا علـى مجلـس  األوليةدراسـة القوائـم املاليـة  -1
 .ها؛ لضمـان نزاهتهـا وعدالتها وشـفافيتهاوإبـداء رأيهـا والتوصيـة فـي شـأن

فيمـا إذا كان تقريـر مجلـس  –بنـاء علـى طلـب مجلـس اإلدارة  –إبـداء الـرأي الفنـي   -2

اإلدارة والقوائـم املاليـة للشـركة عادلـة ومتوازنـة ومفهومـة وتتضمـن املعلومـات التـي 

ملالـي للشـركة وأدائهـا ومنـوذج عملهـا تتيـح للمسـاهمني واملسـتثمرين تقييـم املركـز ا

 .واسـرتاتيجيتها

 .دراسة أي مسائل مهمة أو غري مألوفة تتضمنها التقارير املالية -3
البحـث بدقـة فـي أي مسـائل يثريهـا املديـر املالـي للشـركة أو مـن يتولـى مهامـه أو  -4

 .فـي الشـركة أو مراجـع الحسـابات اإللتزاممسـؤول 

 .التقديرات املحاسبية يف املسائل الجوهرية الواردة يف التقارير املالية التحقق من -5

دراسة السياسات املحاسبية املتبعة يف الرشكة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف  -6

 .شأنها

 ةاملراجعة الداخلي 
 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف الرشكة -1
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التصحيحية للملحوظات  اإلجراءاتدراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ  -2

 .الواردة فيها

أداء وأنشـطة املراجـع الداخلـي وإدارة املراجعـة الداخليـة فـي  عـىل واإلرشافالرقابـة  -3
م عمـال واملهـااال وفعاليتهـا فـي أداء  الالزمةالشـركة، للتحقـق مـن توافـر املـوارد 

 .املنوطـة بها

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع  -4

 .الداخيل واقرتاح مكافآته

 مراجع الحسابات 
التوصيــة ملجلــس اإلدارة برتشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد  -1

هم ومراجعــة نطــاق اللســتقاأتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التحقــق مــن 

 .عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم

مراجـع الحسـابات وموضوعيتـه وعدالتـه، ومـدى فعاليـة  اللالتحقـق مـن اسـتق -2

 .عتبـار القواعـد واملعاييـر ذات الصلـةاإل خـذ فـي األ أعمـال املراجعـة، مـع 
 والتحقـق مـن عـدم تقدميـه أعمـاالً مراجعـة خطـة مراجـع حسـابات الشـركة وأعاملـه،  -3

 .فنيـة أو إداريـة تخـرج عـن نطـاق أعمـال املراجعـة، وإبـداء مرئياتهـا حيـال ذلـك

 .جابة عن إستفسارات مراجع حسابات الرشكاتاإل  -4

 .التحقق من متكني مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب املعلومات عنه -5

 .ذ بشأنهاالقوائم املالية ومتابعة ما اتخ حظاته عىلال مدراسة تقارير مراجع الحسابات و  -6

  لتزاماإلضامن 
زمة مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الرشكة اإلجراءات الال  -1

 .بشأنها

 .ةالقنظمة واللوائح والسياسات والتعليامت ذات العاأل التحقق من إلتزام الرشكة ب -2

قـة، ال طـراف ذوي العأل املقتـرح أن تجريهـا الشـركة مـع ا تال مراجعـة العقـود والتعامـ -3

 .وتقديـم مرئياتهـا حيـال ذلـك إلـى مجلـس اإلدارة
رفـع مـا تـراه مـن مسـائل تـرى ضـرورة إتخـاذ إجـراء بشـأنها إلـى مجلـس اإلدارة،  -4

 .وإبـداء توصياتهـا باإلجراءات التـي يتعيـن اتخاذها
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 الحضور:وفيام ييل سجل  م،2020إجتامعات للجنة خالل  خمسةوقد إنعقدت 

 صفة العضوية العضو
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      5/5 نة عضو مجلس إدارة مستقلرئيس اللج سعود سعيد عقل العجيفي

      5/5  عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس االدارة عمر رابح سرت السلمي

      5/5 عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس االدارة زاهر فضل السيد حميدة الدايب

 

 الخربات 
خرباتال املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم عدد  

1 
سعود سعيد 
 عقل العجيفي

مدير مكتب املحاماة 
واالستشارات القانونية 
ورشيك لدى الرشكة 

 األوىل للمحاماة.

رئيس دائرة 
)محقق( لدى 

التحقيق واالدعاء 
 العام

ماجستري العدالة الجنائية 
 معهد اإلدارة العامة

بكالوريوس أنظمة بجامعة 
 امللك عبدالعزيز

خربة  ق واالدعاء العام،سنة التحقي 23ن اكرث م
 املحاماة واالستشارات القانونية يف مجال

2 
عمر رابح 
 السلمي

 ماجستري  مستشار مايل مستشار مايل

عضو اللجنة الوطنية التجارية مبجلس الغرف 
عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة   -السعودية  

عضو مجلس اإلدارة جمعية الرب الخريية  -
القتصاد السعودية  عضو جمعية ا –بالغريف 

  -عضو الجمعية السعودية لإلدارة والتطوير -
ملسات الدولية  -مالك مؤسس لكالً من : 

 -بناء االقتصاد للعقار ،  -للتجارة والتعهدات ، 
 مركز التميز لإلستشارات.

3 
زاهر فضل 
 السيد حميده

 دبلوم الرشف )محاسبة( محاسب أول محاسب أول
عمل يف مجال الفنادق والسياحة محاسب وله 

سنة محاسب يف رشكة ريدان  15اكرث من 
 الغذائية

 
 لجنــة فــإن م2020 العــام اللخــ أعمــال مــن اللجنــة بــه قامــت مــا ضــوء وفــى

املراجعة تــرى أنــه ليــس هنــاك أي قصــور أو أي تغيــر جوهــري فــي أنظمــة املراجعة 
و الرقابــة الداخليــة، وأنها فعالة ملنع واكتشاف األخطاء الجوهرية، وأنه مل يحدث أي خرق 

 .مجوهري، أو إخالل بأنظمة الرقابة الداخلية خالل عام 2020

 
 

  :والرتشيحاتملكافآت ا لجنة -2

 (7) والفقــرة ، (64)واملــادة  ،(60)شــكلت لجنــة املكافــآت والرتشــيحات وفقــا للمــادة 
 .حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة الئحةمــن  (50)مــن املــادة 

تتولـى  .بالرشكةاملعتمـدة  -لرتشـيحات ئحـة عمـل لجنـة املكافـآت واال  مـن (2)وطبقـا للمـادة 
 دارة، وترفـع إل اللجنـة دراسـة املوضوعـات التـي تختـص بهـا أو التـي تحـال إلىهـا مـن مجلـس ا
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هـا املجلـس يخـاذ القـرار بشـأنها، أو تتخـذ القـرارات إذا فـوض إلإلتتوصياتها إلـى املجلس 
مـن نتائـج أو تتخـذه مـن قـرارات أو  يهدارة مبـا تتوصـل إلإل ذلـك، وتبلـغ اللجنـة مجلـس ا

 .توصـي بهـا
 

 : وتختص اللجنة فيام يتعلق باملكافآت مبا ييل
قة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف ال توضيح الع -1

 .جوهري

هداف املتوخاة أل ا يف تحقيق ااملراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليته -2

 .منها

دارة واللجان املنبثقة عنه وكبار إل دارة مبكافآت أعضاء مجلس اإل التوصية ملجلس ا -3

  .التنفيذيني بالرشكة وفقا للسياسة املعتمدة
 

 : وتختص اللجنة فيام يتعلق بالرتشيحات مبا ييل

 .ارة التنفيذيةدإل دارة واإل اقرتاح سياسات ومعايري واضحة للعضوية يف مجلس ا -1

دارة برتشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات واملعايري إل التوصية ملجلس ا -2
 .املعتمدة

دارة وشغل وظائف إل ت املطلوبة لعضوية مجلس اال إعداد وصف للقدرات واملؤه -3

 .دارة التنفيذيةإل ا

 .دارةإل عامل مجلس األ تحديد الوقت الذي يتعني عىل العضو تخصيصه  -4

زمة من املهارات أو الخربات املناسبة لعضوية مجلس حتياجات الال ال جعة السنوية لاملرا -5

 .دارة التنفيذيةإل دارة ووظائف اإل ا
دارة التنفيذية وتقديم التوصيات يف شأن التغيريات إل دارة واإل مراجعة هيكل مجلس ا -6

 .التي ميكن إجراؤها

وجود أي تعارض مصالح  عضاء املستقلني، وعدمأل ل االالتحقق بشكل سنوي من استق -7

 .إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة رشكة أخرى

عضاء املستقلني أل عضاء غري التنفيذيني واأل عضاء التنفيذيني واأل وضع وصف وظيفي ل -8
 .وكبار التنفيذيني

دارة أو كبار إل جراءات الخاصة يف حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإل وضع ا -9

 .التنفيذيني
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دارة التنفيذية سنويا، ورفع نتائجه اإل دارة واللجان املنبثقة عنه و إل م أداء مجلس اتقيي -10

 .دارة مع التوصية بخطة ملعالجة الجوانب التي تحتاج إىل تطويراإل إىل مجلس 

، واقرتاح الحلول ملعالجتها مبا يتفق مع اإلدارةتحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس  -11
 .مصلحة الرشكة

 

 :م 2020أعضاء اللجنة خالل العام املايل ان بأسامء وسجل حضور وفيام ييل بي
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    3/3 رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل سعود سعيد عقل العجيفي

    3/3 رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة تنفيذي السلميخالد عوض الله أحمد 

    3/3 عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس االدارة جامل نارص أحمد عبدالكريم

 

 الخربات 
 الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم عدد

1 
سعود سعيد 
 عقل العجيفي

مدير مكتب املحاماة 
نية واالستشارات القانو 
ورشيك لدى الرشكة 

 األوىل للمحاماة.

رئيس دائرة 
)محقق( لدى 

التحقيق واالدعاء 
 العام

ماجستري العدالة الجنائية 
 معهد اإلدارة العامة

بكالوريوس أنظمة بجامعة 
 امللك عبدالعزيز

خربة ,سنة التحقيق واالدعاء العام  23اكرث من 
 يف مجال املحاماة واالستشارات القانونية .

2 
الد عوض الله خ

 أحمد السلمي

رجل أعامل ويدير 
مجموعة مؤسساته 

 الخاصة 

رجل أعامل ويدير 
مجموعة مؤسساته 

 الخاصة 

بكالوريوس علوم إدارية يف 
 جامعة امللك عبد العزيز
دبلوم التقنية اإلدارية يف 

 الكلية التقنية .

 والخدمات البرتوليةالعقاري  االستثامر

3 
جامل نارص أحمد 

 يمعبدالكر
املدير املايل لرشكة 
 ريدان الغذائية

 رئيس حسابات
تجارة شعبة  بكالوريوس

 محاسبة

حاصل عىل بكالوريوس تجارة قسم املحاسبة 
منصب املدير املايل التنفيذي  وحاليا يشغل

لرشكة ريدان. كان قد شغل منصب رئيس 
حتى  2004الحسابات لرشكة ريدان من عام 

قد عمل الروشة. و  ورئيس حساباتتاريخه 
 مبكتب حسن ربيع للمحاسبة يف مرص.
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 اللجنة التنفيذية : -3

 وفقا لالئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية:اللجنة التنفيذية شكلت 
 وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيام يىل :

 اإلدارةوالسياسات واألهداف العامة للرشكة بالتنسيق مع مجلس  االسرتاتيجياترسم  .1
والسياسات العامة  واالستثامراتللمشاريع  االقتصاديةاألهداف  واقرتاحودراسة 
 .للرشكة

 .هابالرشكة حول املوازنات التقديرية لتحقيق أهداف اإلدارينيمتابعة  .2
وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الرشكة من خالل توجهات األسواق بهدف  .3

 .تحقيق مردود أفضل للمساهمني
 .واملوافقة عليها التنفيذيراجعة توصيات الرئيس م .4

 : م2020أعضاء اللجنة خالل العام املايل وفيام ييل بيان بأسامء وسجل حضور 
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      5/5 رئيس اللجنة من خارج أعضاء مجلس االدارة فوزان عبدالله سعد الحاريث

      4/5  عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس االدارة منصور نارص عوض الله السلمي

      5/5 عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس االدارة جامل نارص أحمد عبدالكريم

 3/3 انتهاء عضويته    عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس االدارة زياد سعد سعيد املولد

 1/3 انتهاء عضويته    عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس االدارة حاتم سامل حسن با نارص 

 الخربات 
 الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم عدد

1 
فوزان عبدالله 
 سعد الحاريث

رئيس تنفيذي لرشكة 
 ريدان الغذائية 

مدير عام املوارد 
البرشية و الشؤون 

دارية و العمليات اإل 
و املناطق برشكة 

 السواين

 دكتوراه إدارة أعامل

مدير عمل الرئيس التنفيذي لرشكة ريدان. 
 والشؤون اإلداريةعام املوارد البرشية 
 24السواين مدة  والعمليات واملناطق برشكة

عام. كذلك عمل يف املبارشة يف تصفية رشكة 
م أسس 1996. يف عام والتوزيعسام للنقل 

 وعمل األنظمةمثار ملواد الغذائية 2ع مصن
خربة يف  لتنفيذ األعامل. اإلجرائيةواللوائح 

 تأسيس الرشكات واملؤسسات .

2 
جامل نارص أحمد 

 عبدالكريم
املدير املايل لرشكة 
 ريدان الغذائية

 رئيس حسابات
تجارة شعبة  بكالوريوس

 محاسبة

حاصل عىل بكالوريوس تجارة قسم املحاسبة 
منصب املدير املايل التنفيذي  لوحاليا يشغ

لرشكة ريدان. كان قد شغل منصب رئيس 
حتى  2004الحسابات لرشكة ريدان من عام 

الروشة. وقد عمل  ورئيس حساباتتاريخه 
 مبكتب حسن ربيع للمحاسبة يف مرص.
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3 
منصور نارص عوض 

 الله السلمي

مدير عام التشغيل 
والعمليات لرشكة ريدان 

  الغذائية

مدير عام الرقابة 
لرشكة  واملتابعة

 ريدان الغذائية
 ماجستري إدارة ا عامل

أعوام من الخربة يف تنفيذ  8أكرث من 
اسرتاتيجيات الرقابة واملتابعة الناجحة من 
تحقيق خطة العمل وفقاً ملسارها الصحيح 
وتحفري فرق العمل عىل تحقيق اكرب النتائج ، 

طط لها ذو خربة يف متابعة الوظائف املخ
والكشف عن األخطاء عند حدوثها ومعالجتها 
بارع يف تعزيز التعاون بني كافة اإلدارات 
واالقسام لتنفيذ مهام العمل عىل الوجه 
املطلوب التواصل املثايل مع فريق العمل 
واملساهمة يف الحفاظ عىل حقوق كافة 
العاملني والعمالء وأصحاب املصالح الذي 

ل حالياً عىل مدير يتعاملون مع املنشأة يعم
لرشكة ريدان  التشغيل والعملياتعام 

الرقابة عام  مدير ةالغذائية كام عمل بوظيف
املكلف ومدير عام  واملتابعة لرشكة ريدان

 تشغيل الروشة ومرشف تسويق .

4 
زياد سعد سعيد  

 املولد
 مدير املوارد البرشية

مدير املوارد 
 البرشية

 دبلوم موارد برشية

نة من الخربة حيث شغل عدة س 13اكرث من 
وظائف منها مساعد محاسب لدى رشكة 
القايض للدواجن ومندوب تسويق وخدمة 
عمالء لدى رشكة افراس  الوطن ويعمل حالياً 
مدير املوارد البرشية لدى رشكة ريدان 

 الغذائية.

5 
حاتم سامل حسن 

 بانارص

مدير عام املشاريع 
والفرانشايز لرشكة 
 ريدان الغذائية

رئيس قطاع 
التشغيل يف املركز 
 الطبي الدويل

بكالوريوس الهندسة 
 املعامرية

عام من الخربة ، خربة كبرية يف  17أكرث من 
اإلدراك والتخطيط لخدمات الضيافة والفندقة 
املختلفة ،  خربة يف إعداد كراسات املواصفات 

صياغة االنظمة واالجراءات واملقاييس و 
للرشكات واملنظامت ، وإدارة عقود التشغيل 
عمل بها رئيس قطاع التشغيل يف املركز الطبي 
الدويل ، مستشار تطوير وتنمية املوارد يف مركز 
السالم الداخيل ، مدير عام صيانة املمتلكات 
يف رشكة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير 

الصيانة والتشغيل العقار )سارد( ومدير عام 
 لدى الخطوط السعودية الجوية بجدة .

 
 : لجنة الحوكمة واملخاطر -4

 (72( واملادة )71( واملادة )70) ملادةاالتوافق مع  بهدفواملخاطر شكلت لجنة الحوكمة 
 مسئولياتها فيام ييل:وتتلخص  الصادرة عن هيئة السوق املاليةمن الئحة حوكمة الرشكات 

 العمل عىل حضور اجتامعات اللجنة. .1
 ضامن النزاهة يف تنفيذ شئون اللجنة واجتامعاتها. .2
 اللجنة. الحصول عىل املهارات الكافية والتدريب الالزم للمشاركة يف تنفيذ شئون .3
 املشاركة يف قرارات اللجنة والتصويت عليها. .4
تزويد رئيس اللجنة )ونائبه( بالدعم الكامل يف تحضري جداول أعامل  .5

 االجتامعات وتأكيد محارض االجتامعات.
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 كمةالحو 
 

عالم أعضاء اللجنة اآلخرين بأية تغيريات يف اللوائح واملامرسات التي تؤثر إ  .6
 عىل أدوار ومسئوليات اللجنة.

يجوز حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضاءها للجمعيات العامة  .7
 لإلجابة عىل أسئلة املساهمني.

 :م 2020أعضاء اللجنة خالل العام املايل وفيام ييل بيان بأسامء وسجل حضور 
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    3/3 رئيس اللجنة من خارج أعضاء مجلس االدارة فهد نارص عوض الله السلمي

      3/3  عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس االدارة عبدالله عيل عبدالله العلوي

    3/3 عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس االدارة منصور نارص عوض الله السلمي

 

  اتالخرب 
 الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم عدد

1 
فهد نارص عوض 
 الله السلمي

مدير شؤون وعالقات 
 املساهمني

مدير شؤون وعالقات 
 املساهمني

بكالوريوس ادارة 
 عامة

سنة يف مجال العمل حيث شغل منصب  13أكرث من 
ي مدير الشؤون اإلدارية واملالية لدى مجموعة السلم

ومدير عام مؤسسة حلويات الروشة ويشغل حالياً 
مدير شؤون وعالقات املساهمني برشكة ريدان 

 الغذائية

2 
عبدالله عيل 
 عبدالله العلوي

مدير الشؤون 
 التطويرية

مدير الشؤون 
 التطويرية

بكالوريوس إدارة 
 أعامل

عاماً من الخربة يف مجال العمل يف تنفيذ  20أكرث من 
ارة يف املاركات العاملية واملطاعم وتحفيز اسرتاتيجيات اإلد

فرق العمل عىل تحقيق أكرب النتائج ذو خربة يف توظيف 
وتطوير املوظفني ماهر يف التفاوض وبناء الفريق واإلدارة 
وإدارة األداء والتواصل مع أعضاء الفريق لتعزيز 
العالقات املهنية واملربحة مع الحفاظ عىل الثقة. لديه 

ل االفصاح عىل مواقع تداول وهيئة السوق الخربة يف مجا
املالية وتداواليت، محرتف موارد برشية قوي حاصل عىل 
درجة البكالوريوس يف إدارة األعامل من جامعة بريشام 

 الدولية.

3 
منصور نارص  

 عوض الله السلمي
مدير عام التشغيل 

 والعمليات
مدير عام الرقابة 

 واملتابعة
ماجستري إدارة ا 

 عامل

أعوام من الخربة يف تنفيذ اسرتاتيجيات الرقابة  8 من أكرث
واملتابعة الناجحة من تحقيق خطة العمل وفقاً ملسارها 
الصحيح وتحفري فرق العمل عىل تحقيق اكرب النتائج ، 
ذو خربة يف متابعة الوظائف املخطط لها والكشف عن 
األخطاء عند حدوثها ومعالجتها بارع يف تعزيز التعاون 

فة اإلدارات واالقسام لتنفيذ مهام العمل عىل الوجه بني كا
املطلوب التواصل املثايل مع فريق العمل واملساهمة يف 
الحفاظ عىل حقوق كافة العاملني والعمالء وأصحاب 
املصالح الذي يتعاملون مع املنشأة يعمل حالياً عىل مدير 

لرشكة ريدان الغذائية كام عمل  التشغيل والعملياتعام 
املكلف  الرقابة واملتابعة لرشكة ريدانعام  مدير ةبوظيف

 ومدير عام تشغيل الروشة ومرشف تسويق .
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 : اإلفصاح عن املكافآت  6-7

ولجانــه  ريدان الغذائيةأعــدت الشــركة "سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة شــركة 

ئحـة ال مـن  (61)مـن املـادة  (1)حـكام الفقـرة أل  إعمـاالً "دارة التنفيذيــةاإل املنبثقــة عنــه و 
حوكمـة الشـركات الصـادرة عـن مجلـس هيئـة السـوق املاليـة، وأقرتهـا الجمعيــة العامــة 

دارة وكبــار التنفيذييــن اإل عضــاء مجلــس أل للشــركة، وروعــي باملكافــآت املمنوحــة 

يوجـد أي إنحـراف جوهـري  الؤكـد الشـركة علـى أنـه مطابقتهـا للسياسـة املعتمـدة، كمـا ت

 .عـن هـذه السياسـة
 
 للمكافآت العامةاملعايري  7-7

ســـرتاتيجية وأهـــدافها طويلة املدى وقصيـرة املدى ال انسجـــامها مع خطط الشـــركة ا -1

درجة دارتها، وحجم وطبيعة و إل زمة لال ونشاطاتها والقطـاع الذي تعمـل فيه واملهارة ا
 .املخاطر لدى الرشكة

دارة التنفيــــذية عىل إنجــاح الشــــركة إل دارة ولجــــانه واإل حـــث أعضاء مجلــــس ا -2

 .داء عىل املدى الطويلأل وتنميتها عىل املـــدى الطويل، وربـــط الجزء املتغري من املكافآت با

ؤوليات املنوطة بشاغلها، د املكافآت بناء عىل مستوى الوظيفة، واملهام واملسأن تحـد -3

املراد تحقيقها  اإلدارةهداف املحددة من قبل مجلس إىل األ ضــافة اإل داء، باأل ومســتوى 

 السنة املالية خالل

خـرى فـي تحــديد املكافـآت، مـع تفــادي مـا أل مامرســات الشـركات ا االعتبارفـي  األخذ -4
 .آت والتعويضاتقـد ينشـأ عن ذلـك من ارتفاع غري مبــرر للمكاف

 أن تستهدف استقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها -5

 أن تعد بالتنسيق مع لجنة املكافآت والرتشيحات يف الرشكة عند التعيينات الجديدة -6
إيقـــاف صـــرف املكافأة أو اسرتدادها إذا تبني أنها تقـــررت بنــــاء عىل معلومات  -7

 لدارة التنفيذية؛ وذلك ملنع استغالإل أو ا اإلدارةيــــر دقيقـــة قدمهــا عضو يف مجلــس غ

 .الوضع الوظيفي للحصول عىل مكافآت غري مستحقة

 

 



 

 43 

 الحوكمة

 

  :ونصت السياسة عىل أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه املنبثقة عنه وفق ما ييل

دارة ولجـــانه املنبثقـــة عنه من مبلـغ معني وبدل إل تتكـون مكافــأة أعضـاء مجلــس ا (أ

يتجاوز ما نص عليه نظام الرشكات ولوائحه  حضـــور عن الجلســـات أو املصــروفات ومبا ال

 :للرشكة، وذلك عىل التفصيل التايل سايسأل والنظام ا

   اإلدارةلكل عضو من أعضاء مجلس  ( ريـال50,000تبلغ )مكافأة سنوية.  

  لكل عضو من أعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس  ريـال (5000)أة سنوية تبلغ مكاف

 دارةإل ا

   ريـال للجلسـة لـكل عضـو سـواء فـي  (1000)بــدل حضـور جلسـات يبلـغ
 .أو فـي لجانـه املنبثقة عنه اإلدارةمجلـس 

  فه حسب سياسة الرشكةال خرى مثل مصاريف السفر وخأل ت واملزايا اتضاف البدال. 

 

  :التنفيذية وفق ما ييل اإلدارةعىل أن تكون مكافأة  كام نصت السياسة أيضاً 
متنح الرشكة كبار التنفيذيني فيها مزايا مالية محددة بناء عىل سلم الرواتب وسياساتها  (ب

 : التنفيذية عىل ما ييل اإلدارةوتشتمل مكافآت  .يف هذا الشأن ةاملعتمد

 . راتب أسايس 

 . بدل نقل 

 . بدل سكن 

 م (2020) ما يخص العام املايل  مكافاة ترك الخدمة 

باإلضافة إىل اإلمتيازات املنصوص عليها يف نظام مكتب العمل والعامل والتي ترسي 
 عىل كافة منسويب الرشكة.
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دارة التنفيذين وغري التنفيذين، وخمسة اإل عضاء مجلس أل بيان يتضمن املكافآت  ييلوسنعرض فيام 
 ييل:وفقاً ملا  )القيمة باأللف ريال( م2020خالل عام  التنفيذين بالرشكة من كبار

 م 2020عام  خالل اإلدارةمجلس  ألعضاءاملكافآت 

 البيان

 املكافآت الثابتة

 مبلغ معني
بدل حضور جلسات 

 املجلس
بوصفهم عاملني او  أعضاء املجلس ما قبضه 

 يةنظري اعامل فنية او استشار قبضوهوما اداريني 
 املجموع

 أوالً : األعضاء املستقلني
 55 0 5 50 سعود سعيد عقل العجيفي
 55 0 5 50 حسن شاكر صالح الصحفي
 55 0 5 50 عبدالرؤوف الصادق القايدي

 165 0 15 150 املجموع

 ثانياً : األعضاء غري التنفيذيني
 55 0 5 50 عوض الله أحمد السلمي
55 0 5 50 نارص عوض الله السلمي  
 55 0 5 50 مشعل عوض الله السلمي
 55 0 5 50 خالد عوض الله السلمي

 220 0 20 200 املجموع

 اً : األعضاء التنفيذينيثالث
 55 0 5 50 منصور عوض الله السلمي

 55 0 5 50 املجموع

 م2020املكافآت ألعضاء لجان مجلس اإلدارة خالل عام 
 اإلجاميل بدل حضور جلسات ةاملكافآت السنوية الثابت بيان اللجان 

 اللجنة التنفيذية
 10 5 5 فوزان عبدالله سعد الحاريث

 9 4 5 منصور نارص عوض الله السلمي
 10 5 5 جامل نارص أحمد عبدالكريم

 6 3 3 زياد سعد سعيد املولد
 4 1 3 سامل حسن بانارصحاتم 

 39 18 21 املجموع 

 لجنة املراجعة
 10 5 5 سعود سعيد عقل العجيفي

 10 5 5 يعمر رابح سرت السلم
 10 5 5 زاهر فضل السيد حميدة الدايب

 30 15 15 املجموع 

 لجنة الرتشيحات واملكافآت
 8 3 5 سعود سعيد عقل العجيفي

 8 3 5 خالد عوض الله أحمد السلمي
 8 3 5 جامل نارص أحمد عبدالكريم

 24 9 15 املجموع 

 لجنة حوكمة الرشكات واملخاطر
 8 3 5 فهد نارص عوض الله السلمي
 8 3 5 عبدالله عيل عبدالله العلوي

 8 3 5 منصور نارص عوض الله السلمي
 24 9 15 املجموع 
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 م 2020عام  خالل مكافآت كبار التنفيذيني

 البيان

 املكافآت الثابتة

 بدالت رواتب
مزايا 
 عينية 

 املجموع
مكافآت 
 دورية

 املجموع
مكافاة 
نهاية 
 الخدمة 

مجموع 
  مكافاة

التنفيذيني عن 
املجلس إن 
 وجدت

 اإلجاميل

 منصور عوض الله السلمي 
)العضو املنتدب ، عضو مجلس 

 اإلدارة (
827 289 0 1,116 0 0 93 50 1,259 

كبار التنفيذيني  من بينهم 
 1,702 0 107 0 0 1,595 0 373 1,222 الرئيس التنفيذي واملدير املايل 

 

 ألف ريال 350ة بخالف العضو املنتدب بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدار 
 

 م.2020جميع الرواتب واملكافآت عىل مصاريف العام  تحميلتم 

 - يىل:عىل ما  الرشكةوىف هذا الصدد تؤكد إدارة 

 أيتنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني عن  اتفاقترتيبات أو  أيال توجد  -

 تعويض.راتب أو 

 األرباح. يفحقوق  أيالرشكة عن  مساهميتنازل مبوجبه أحد  اتفاقترتيبات أو  أيال توجد  -

 الرشكة. موظفيأخرى تم إنشاؤها ملصلحة  احتياطاتأو  استثامرات أيال توجد  -

 وأوالدهم القرص دارة وكبار التنفيذيني وأزواجهماإل  عضاء مجلسأل سهم وتغريها أل ملكية انسبة  8-7
 اجهم وأوالدهم القرصوأزو  اإلدارةأعضاء مجلس 

 :م2020ل العـام الدارة خـاإل عضـاء مجلـس أل اململوكـة  ريدانأسـهم  نسبةالجـدول التالـي يوضـح 

 اسم العضو م 
األسهم يف  نسبة
 )%( م2020بداية 

األسهم يف  نسبة
 )%(م2020نهاية 

التغري خالل 
 السنة

 نسبة التغري %

 0,84 9,52 1,77 11,29 عوض الله أحمد السلمي 1
 0,42 3,56 4,84 8,40 نارص عوض الله السلمي 2
 0,35 7,31 13,33 20,64 منصور عوض الله السلمي 3
 0,50 3,41 3,44 6,85 مشعل عوض الله السلمي 4
 0,45 0,89 1,11 2 خالد عوض الله السلمي 5
 - - - - سعود سعد العجيفي 6
 - - - - حسن شاكر الصحفي 7
 - - - - القايدي ف الصادقو عبدالرؤ  8
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  :وأزواجهم وأوالدهم القرص )بدون العضو املنتدب( كبار التـنفيذيـني

 .م2020ال يوجد اسهم مملوكة لكبار التنفيذيني وازواجهم وأوالدهم القرص خالل العام 

 مع االطراف ذوى العالقة: التعامالت 9-7

طرفا فيها وبعض هذه  الرشكةكانت  لتيوابعض املعامالت  استمرت م2020املاىل  العامخالل 

لعالقات مستمرة بدأت قبل العام  امتداداعليها منذ سنوات سابقة وتأىت  االتفاقاملعامالت تم 

  م.2018املاىل 

 التايل:ونوجز تلك املعامالت ىف الجدول أدناه وذلك عىل النحو 

  :)القيمة باأللف ريال( عالقةمستحق من أطراف ذات  أ(

 مبلغ املعاملة خالل السنة فالرصيد االق
 طبيعة املعاملة أسامء املعنيني باألعامل

اسم الطرف ذات 
 العالقة

 م
 م2020 م2019 م2020 م2019

3,989 6,217 2,814 2,732 

الرشكاء بالرشكة السيد / 
نصار عوض الله السلمي 
والسيد / مشعل عوض 
الله السلمي. مساهمني 
مؤسسني برشكة ريدان 

 ة الغذائي

ايرادات االيجارات 
مبيعات 

ومرصوفات سددت 
بالنيابة عن طرف 

 ذو عالقة

رشكة الجونة 
املتميزة للحلويات 
 والحفالت املحدودة

1 

34 - - - 

السيد / نارص عوض الله 
نائب رئيس السلمي ، 

مجلس اإلدارة برشكة 
ريدان الغذائية  ميلك 

% من رشكة القلزم 50
 املتميزة

 مبيعات
ملتميزة رشكة القلزم ا
 2 املحدودة للأمكوالت

3,449 - 2,107 2,313 

السيد / منصور عوض 
الله السلمي ، ميلك 

املؤسسة املالكة لقاعة 
 فرح للحفالت.

مبيعات 
ومرصوفات سددت 
بالنيابة عن طرف 

 ذو عالقة

 3 قاعة فرح للحفالت

180 - 9 - 

السيد / منصور عوض 
الله السلمي ، ميلك 

 املؤسسة

مبيعات 
ات سددت ومرصوف

بالنيابة عن طرف 
 ذو عالقة

مطعم الكباب 
 4 والكبدة البلدي

 اإلجاميل 5,045 4,930 6,217 7,652
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 : )القيمة باأللف ريال( عالقةمستحق ألطراف ذات  ب(

 رصيد االقفال
مبلغ املعاملة خالل 

 أسامء املعنيني باألعامل السنة
طبيعة 
 املعاملة

اسم الطرف ذات 
 العالقة

 م

 2020 م2019 2020 م2019

السيد / خالد عوض الله السلمي ، عضو  - 835 - 175
 مجلس اإلدارة ، مالك املؤسسة 

 مشرتيات
مؤسسة خالد السلمى 

 1 التجارية

9,837 9,892 455 507 

الرشكاء بالرشكة السيد / نصار عوض الله 
السلمي والسيد / مشعل عوض الله السلمي. 

كة ريدان الغذائية  مساهمني مؤسسني برش 
رشكة % من 30ومتلك رشكة ريدان الغذائية 

 الجونة املتميزة للحلويات والحفالت املحدودة

 مشرتيات

رشكة الجونة 
املتميزة للحلويات 

والحفالت 
 املحدودة

2 

- - 20 - 
السيد / نارص عوض الله السلمي، نائب رئيس 
مجلس اإلدارة برشكة ريدان الغذائية  ميلك 

 رشكة القلزم املتميزة% من 50
 مشرتيات

رشكة القلزم املتميزة 
 3 املحدودة للأمكوالت

 4 السلمى منصور معامالت - - - 238 172

- 1,078 - - 
السيد / منصور عوض الله السلمي ، ميلك 

 معامالت املؤسسة املالكة لقاعة فرح للحفالت.
قاعة فرح 
 للحفالت

5 

 اإلجاميل 507 1,310 11,208 10,184
 

م وفقا للمعايري املحاسبية 2020 املايلتؤكد الرشكة عىل أنه تم إعداد القوائم املالية خالل العام 

 القانونيني.من الهيئة السعودية للمحاسبني الدولية واملعتمدة 

  الرشكة:حسابات  مراجعي 10-7
وفقـا ملعاييـر املحاسـبة  م2020العـام املالـي  خاللعلـى أنـه تـم إعـداد القوائـم املاليـة  ريدانتؤكـد 

 .الدوليـة للتقريـر املالـي املعتمـدة مـن مجلـس إدارة الهيئـة السـعودية للمحاسـبني القانونييـن

 اإلدارة:إقرارات مجلس  11-7
 :ييليقر مجلس إدارة الرشكة مبا 

  الصحيح.أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل 

 بفاعلية.مة ونفذ أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سلي 

  نشاطها.قدرة الرشكة عىل مواصلة  يفشك يذكر  أيأنه ال يوجد 

 عىل: الرشكةإدارة  مجلسكام يؤكد 

 من هيئة السوق املالية  ريدانمفروض عىل  احتياطيتوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد  أنه ال

 .بهذا التقرير ما ذكرسوى  أو تنظيمية أو قضائية إرشافيهأو أي جهة 
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  وإيضاحاتها.األداء التشغييل ونتائجه كام هو معلن عنه بالقوائم املالية 

  الرشكة التزمت بتطبيق معايري املحاسبة الدولية ويلتزم مجلس اإلدارة بتزويد هيئة السوق

  املالية.املالية بأي معلومات إضافية يف أي وقت بخصوص الرأي املتحفظ بالقوائم 

 : الرشكة حوكمة 12-7

الشـركة بصفـة مسـتمرة  قواعدهـا الخاصـة بحوكمـة الشـركات وتقـوم ريدان رتأصـد

 :نظمـة واللوائـح ذات الصلـة؛ وهياأل  مبراجعـة هـذه السياسـات وتحديثهـا مبـا يتفـق مـع

 .ئحة عمل لجنة املراجعةال  - 1

  .ئحة عمل لجنة املكافآت والرتشيحاتال  - 2

  .األدارة لسسياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف مج - 3

 .دارة التنفيذيةإل دارة ولجانه املنبثقة عنه وااإل سياسة مكافآت أعضاء مجلس  - 4

 .دليل حوكمة الرشكة - 5

  .رباحاأل ياسة توزيع س - 6

 .دارةاإل سياسة إجراءات العمل مبجلس  - 7

 .فصاحإل سياسة وإجراءات ا - 8

 .ت تعارض املصالحال سياسة معالجة حا - 9

  .املصالح قة مع أصحابسياسة وإجراءات تنظيم العال  - 10

 .قيةخال أل سياسة السلوك املهني والقيم ا - 11
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 .كام جرى العمل عىل أن تُراجع سياسات ولوائح الرشكة بشكل سنوي

  :وتشمل ما ييل ريدانتنطبق عىل  والجدير بالذكر أن هناك بعض البنود ال

  هـا، كمـا لـم مـن أعضـاء مجلـس إدارت يأل أي قـرض نقـدي مـن أي نـوع  ريدانلـم تقـدم

 .تضمـن أي قـرض عقـده أحـد أعضـاء مجلس إدارتها مع الغري

 أدوات للديـن قابلـة للتحويـل أو أي أوراق ماليـة تعاقديـة أو مذكـرات  ريدانيوجـد لـدى  ال

 م2020ل العام الخ ريدانحـق إكتتـاب أو حقـوق مشـابهة أصدرتها أو منحتها 

  تـاب مبوجـب أدوات ديـن قابلـة للتحويـل أو أوراق ماليـة يوجـد حقـوق تحويـل أو إكت ال

العام  خاللتعاقديـة أو مذكـرات حـق إكتتـاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ريدان 

 .م2020

 سرتدادال لأي إسرتداد أو رشاء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة  ريدانيوجد لدى  ال. 

  و أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت أســهم إمتيــاز أ  ريدانليــس لــدى

عبـارة عـن أسـهم  ريداندارة، وأن كل أسـهم إل ســواء للمســاهمني أو أعضــاء مجلــس ا

يـت وغريهـا من الحقوق سـمية ومتسـاوية فـي حقـوق التصوإل عاديـة متسـاوية القيمـة ا

 م.حسب النظا

  الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل فـي اململكـة العربيـة  نظمـةأل للـزكاة وفقـا  ريدانتخضـع

الــزكاة املســتحقة سـنويا وتحميلـه علــى قامئـة الدخـل  صة، وتقـوم بقيـد مخصـالسـعودي

يف الفرتة  –إن وجدت  –ت التــي تطـرأ عنـد الربـط النهائـي للــزكاة ال ويتـم قيـد التعديـ

 .التي يتم فيها الربط

  بتقديـم أي خدمـات ذات صبغـة  م2020ل العـام الـم املراجـع الخارجـي للشـركة خـلـم يق

 للشـركة ولـم يتلق أي أتعاب يف هذا الخصوص استشارية
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 الحوكمة

 :تطبق الرشكة جميع أحكام الئحة حوكمة الرشكات الصادرة من هيئة السوق املالية، باستثناء ما ييل

رقم املادة 
 الفقرة /

 أسباب عدم التطبيق الفقرة نص املادة /

الحادية 
 واألربعون

 التقييم
 –بناء عىل إقرتاح لجنة الرتشـــيحات  –دارة إل يضـــع مجلـــس ا .أ

زمة لتقييـــم أداء املجلـــس وأعضائه ولجــانه ليــــات الال آلا
مؤرشات قياس أداء  لدارة التنفيذيـــة ســـنويا وذلك من خالإل وا

سرتاتيجية للشـركة إل هداف األ حقيق امناسبة ترتبط مبدى ت
وجـودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغريهــا، 
عىل أن تحدد جوانب القوة والضعف وإقرتاح معالجتها مبا يتفق 

 .مع مصلحة الرشكة

 اسرتشاديهمادة 
املجلس بصدد دراسة 
الخيارات املتوفرة 

ختيار جهة مستقلة ال 
يم ليات لتقيآللوضع ا

املجلس وأعضائه 
دارة إل ولجانه وا

 التنفيذية

الخامسة 
 والثامنون

 تحفيز العاملني 
داء للعاملني يف أل تضع الرشكة برامج تطوير وتحفيز املشاركة وا

 :ما ييل -بصفة خاصة  -الرشكة، عىل أن تتضمن 
ستامع إىل آراء شكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لال ت -1

قشتهــم يف املســائل واملوضوعات العاملني يف الشـركة ومنا
 .محــل القرارات املهمـة

رباح أل بــرامج منح العاملني أسهمــا ً يف الشـــركة أو نصيبا من ا -2
نفاق إل لالتي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل 

  .عىل تلك الربامج
  .إنشاء مؤسسات اجتامعية للعاملني يف الرشكة -3

ولدى  اسرتشاديهمادة 
 الرشكة برامج تحفيزية 

الثامنة 
 والثامنون

  االجتامعيمبادرات العمل 
زمة لطرح مبادرات دارة الربامج ويحدد الوسائل الال إل يضع مجلس ا

 :، ويشمل ذلك ما ييلاالجتامعيالرشكة يف مجال العمل 
وضع مؤرشات قياس تربط أداء الرشكة مبا تقدمه من مبادرات  -1

خرى ذات أل ة ذلك بالرشكات اجتامعي، ومقارنال يف العمل ا
 .النشاط املشابه

جتامعية التي تتبناها الشـركة فصاح عن أهداف املسؤولية اال اإل  -2
 .للعامليـــن فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها

جتامعيـة يف التقارير ال فصاح عن خطط تحقيق املسؤولية اإل ا -3
 .الــدورية ذات الصلة بأنشطة الرشكة

جتامعية ال لتعريف باملسؤولية اوضع برامج توعية للمجتمع ل -4
 .للرشكة

 اسرتشاديهمادة 
وتقوم الرشكة ببعض 
املبادرات؛ ولكن مل 
تضع الرشكة برامج 
معينه أو مؤرشات 

 إلخ  ... قياس
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 حقوق املساهمني وآلية التواصل معهم 

 

 ومالحظاتهم مقرتحات املساهمني  1-8

عضـاء غيـر التنفيذييـن بكافـة أل طـة أعضـاءه خاصـة ابإحا م2020 العـامخالل دارة إل قـام مجلـس ا

واملقرتحـات التـي وردت مـن املسـاهمني، وتـم إحاطـة املجلـس بهـا لدراسـتها  ستفساراتال ا

 الومبـا  ريدانمنهـا مـع سياسـة  ما يتناسبقـرار إل وأخـذ الـرأي بشـأن كل منهـا علـى حـدة، 

 .ذات الصلـةنظمـة واللوائـح أل مـع ا يتعارض

 التواصل مع مساهمينا اتآلي 2-8

بتضميـن كافـة  ريدانبحقـوق مسـاهميها فقـد قامـت  واهتاممها ريدانمـن حـرص  قاانطال 

للشـركة وتـم الرتكيـز علـى تلـك  سـايسأل الحقـوق للمسـاهمني وأصحـاب املصالـح فـي النظـام ا

ع ال طـإل وإجراءاتهـا، وميكـن ا ريدانكمـة الحقـوق بشـكل تفصيلـي فـي مبـادئ وسياسـات حو 

، كمـا توجـد  www.Raydan.com.sa لكرتونـيإلا ريدانعلـى كافـة هـذه الوثائـق علـى موقـع 

مـن  ريدانملتابعـة شـئون املسـاهمني والتـي تقـوم بواجبهـا نحـو مسـاهمي  ريدانإدارة خاصـة ب

ومتابعــة أي مشــاكل محتملــة قــد تواجــه  ستفساراتال اخـال التواصـل املسـتمر والـرد علــى 

ربــاح أو غريهــا، وميكـن التواصـل مـع إدارة شـئون أل املســاهمني بخصــوص عمليــات توزيــع ا

 لكرتونـيإلل الربيـد االلكرتونـي أو مـن خـإلاملسـاهمني مباشـرة عبـر موقـع الشـركة ا

info.raydan.com.sa 966126780505 الفاكس +966126782277هاتف ل أو من خال+ 

 

 

 

 

 

http://www.raydan.com.sa/
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 حقوق املساهمني وآلية التواصل معهم 

 ل العام الحداث والتطورات خأل أهم ا  3-8
 :يتآل حداث والتطورات التي نوضحها يف الجدول األ م العديد من ا2020العام  خالل ريدانشهدت 

 أو التطور الحدث التاريخ

م31/12/2020  
 إىل األولوية حقوق أسهم طرح طريق عن الرشكة مال رأس زيادة طلب ملف تقديم عن الغذائية ريدان رشكة إعالن
املالية السوق هيئة  

م28/12/2020  
 لتقديم الهيال ومطبخ مطعم مؤسسة مع عقد توقيع بخصوص التطورات آخر عن الغذائية ريدان رشكة إعالن

 الوجبات

م03/12/2020  
 مجموعة مؤسسات إحدى السياحية املرىس أحالم نزل مؤسسة مع عقد توقيع عن الغذائية ريدان رشكة إعالن

 التجارية الحناوي
م11/11/2020  ( أشهر تسعة)  30-09-2020 يف املنتهية للفرتة األولية املالية النتائج عن الغذائية ريدان رشكة اعالن 
م04/11/2020  التجارية للحلويات البندقية برج مؤسسة مع عقدين توقيع بخصوص التطورات آخر عن الغذائية ريدان رشكة إعالن 
م28/10/2020  التموييل للتأجري السعودية أوركس رشكة مع مرابحة متويل عقد جدولة إعادة عن الغذائية ريدان رشكة اعالن 

م26/10/2020  
 رحيم جالل مؤسسة مع( فرانشايز) تجاري امتياز عقد وقيعت بخصوص الغذائية ريدان رشكة من إلحاقي إعالن

 للمقاوالت املغريب عبدالرحمن
م14/10/2020  مكوش آل أحمد الحافظ عبد مؤسسة مع تجاري امتياز عقد توقيع بخصوص الغذائية ريدان رشكة من إلحاقي إعالن 
م11/10/2020  جدة مبدينة الوزيرية بحي هدلباأل  الكائن فرعها إغالق عن الغذائية ريدان رشكة إعالن 

م29/09/2020  
 بقيمة للرشكة مملوكه إنشاءات( عليها مقام غري) خام أرايض بيع بخصوص الغذائية ريدان رشكة من إلحاقي إعالن

 املضافة القيمة رضيبة شامل سعودي ريال 4,140,000

م24/09/2020  
 ريال 4,140,000 بقيمة للرشكة مملوكه إنشاءات( ليهاع مقام غري) خام أرايض بيع عن الغذائية ريدان رشكة إعالن

 املضافة القيمة رضيبة شامل سعودي
م08/09/2020  أولوية حقوق أسهم طرح طريق عن الرشكة مال رأس بزيادة اإلدارة مجلس توصية عن الغذائية ريدان رشكة إعالن 
م24/08/2020  ( أشهر ستة)  30-06-2020 يف املنتهية للفرتة يةاألول املالية النتائج عن الغذائية ريدان رشكة اعالن 

م27/07/2020  
 جائحة انتشار من الحد بشأن املتخذة االحرتازية اإلجراءات تأثري مدى عن الغذائية ريدان رشكة من إلحاقي إعالن
 أعاملها عىل (COVID-19) كورونا

م20/07/2020  املحدودة املتقدمة سول رشكة مع عقد توقيع عن الغذائية ريدان رشكة إعالن 
م22/06/2020  ( أشهر ثالثة)  31-03-2020 يف املنتهية للفرتة االولية املالية النتائج بخصوص الغذائية ريدان رشكة من إلحاقي إعالن 
م22/06/2020    ()ثالثة أشهر 31-03-2020اعالن رشكة ريدان الغذائية عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف  
م18/06/2020  ( األول االجتامع)  ةالعادي العامة الجمعية اجتامع نتائج عن الغذائية ريدان رشكة إعالن 
م14/06/2020  اإللكرتوين التصويت بخصوص الغذائية ريدان رشكة من تصحيحي إعالن 

م11/06/2020  
 الجمعية اجتامع أعامل جدول بنود عىل اإللكرتوين التصويت بداية تاريخ عن ملساهميها الغذائية ريدان رشكة تعلن
 األول( االجتامع) رقم العادية العامة

م19/05/0202  ( األول االجتامع)  العادية العامة الجمعية اجتامع حضور إىل مساهميها دعوة عن الغذائية ريدان رشكة إعالن 
م27/04/2020  31-12-2019 يف املنتهية السنوية املالية النتائج عن الغذائية ريدان رشكة اعالن 

م15/04/2020  
 املالية نتائجها نرش من متكنها عدم عن الغذائية ريدان رشكة نتعل لـ التطورات آخر عن الغذائية ريدان رشكة اعالن

 املحدد الوقت يف( تداول) عىل م2019-12-31 يف املنتهية املوحدة السنوية

م09/04/2020  
ً  الصادرة االحرتازية القرارات من نشاطاتها تأثري عن الغذائية ريدان رشكة تعلن  كورونا فريوس انتشار من للحد مؤخرا

 (COVID-19) املستجد

م31/03/2020  
 عىل م2019-12-31 يف املنتهية املوحدة السنوية املالية نتائجها نرش من متكنها عدم عن الغذائية ريدان رشكة تعلن

 املحدد الوقت يف( تداول)

م24/03/2020  
 واقتصار ة،التجاري املجمعات داخل تقع التي ملطاعمها مؤقت إغالق عن(  ريدان)  الغذائية ريدان رشكة تعلن

 املنزيل التوصيل وخدمة ، التجارية املجمعات خارج باملطاعم الخدمة
م13/01/2020  التجارية للحلويات البندقية برج مؤسسة مع عقدين توقيع عن الغذائية ريدان رشكة إعالن 

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZLBcpswEIZfJRcfM1oJjElvBAhgMA0GksAlo4DqMGMQA7Jd-vSVwW2TtnY6U404rPi_3dW_Qjl6QnlD99WGioo3dCvjLNeeQzcwXdCJD4kNYKw-L-_W8yXWA0CPo4AQU8c3KgQQLDAYmgNetFIViBSUv-UdO1Hkb2tlrkOPAPzBO164ACMy3Ie7BynVyf_xoL7nz_UPZ5YB_8afq-8oH_GZ5BdvBGl6Iy-omFFkzQk4cxSjHOU9o13xGu1YN6BMA0xk3fy31C6xJGn7vmVK8nZ-ElwazXvBX7y_KDiaOwouuTcKvHtHxZ5sUk-0WzBSMwitMMYw1z4oIf1bonyz5S_TW3wVov00gxkIWtLDbjuTFQpet7QZ4qF-4VI0uhPT7uTsr9KhL5-OjX1Q3RUGVUVpw7ta5n3cV-ww-UzLfdXzrg-qXqDsGh_PWrphIUcZRtnoSEkF62izYTIGInsBfPyurq-mEJMZKCPZTy1NAztm6ni5K0QytJK1p7kWgnde-aPWNOdJMB7QpuG7ombNicLPk1CwryIexfKep6buWVfxKVVbp3I9fUu-tPbaXuuDcjgkLNOV-uc2vgP_jQDd/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnakhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81OTQ1MC9odHRwOiUwJTB0YWRhd3VsJTAvYW5uQ2F0LzE!/
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