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   تداول السعوديةفي أسهمها  وبدء تداول إدراجب  تحتفل"جاهز" 

العربية السعودية،    -الرياض   المعلومات   احتفلت  -  2022يناير    05المملكة  الدولية لتقنية نظم  شركة جاهز 
العربية (" الشركة"  أو  " المجموعة"   أو "  جاهز)"  المملكة  في  الرائدة  اإلنترنت  عبر  الطعام  توصيل  منصة   ،

عام  ال  هاطرحبعد اكتمال    لتداول السعوديةالسوق الموازية    -في نمو  أسهمها    وبدء تداول  بإدراجالسعودية، اليوم  
 . 9526رمز: الالشركة تحت أسهم تداول ، وسيتم "(الطرح"  أو " األولي العام الطرح)" ولي األ

صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس وبهذه المناسبة، صرح  
نجاز هو ثمرة من ثمار العالقة التكاملية بين القطاع العام والخاص وداللة  بأن هذا اإل  إدارة شركة جاهز الدولية

ات حكومتنا الرشيدة بقيادة موالي خادم الحرمين  على متانة اقتصادنا السعودي وازدهاره بفضل هللا ثم دعم وتوجيه
ضاف بأن إدراج أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم  أكما    ،-حفظهما هللا  -الشريفين وسيدي ولي عهده األمين  

يشّكل المرحلة المستقبلية ونقلة   ،المعلومات في سوق نمو، كأول شركة تقنية محلية ناشئة على تداول السعودية
 . سار تطور جاهز والقطاع عموما  نوعية في م

التي يقودها سمو سيدي    2030اختتم األمير مشعل تصريحه بأن "جاهز استعانت في عملية الطرح بمبادئ رؤية  
ولي العهد، ونتطلع إلى المساهمة في ازدهار قطاع التقنية الواعد في المملكة، والمشاركة في تعزيز مكانة السوق 

 . المالية السعودية

أول   نفخر بأن تكون ’جاهز‘" :  شركة جاهز الدوليةلب المنديل، الرئيس التنفيذي  اغص  المهندس، قال  من جانبه
  ودعمهم   على اهتمامهم  مستثمرينالإلى  شكر  ونتوجه بالالسعودية.  تداول  سعودية ناشئة يتم إدراجها في    شركة
ويتيح  .  مستقبال  النمو    نا الكبيرة لتحقيق على قوتنا المالية والتشغيلية وإمكانات  دليال  ملموسا    يشّكلوالذي  ،  لناالقوي  

أفضل ممارسات ي  ّّ تبن، ورئيسية  أعمال  على أربعة قطاعات  لتركيزلاستراتيجيتنا  وتيرة    تسريعاإلنجاز  هذا    لنا
لمساهمينا كبيرة  تقديم قيمة  وتوفير أفضل تجربة للعمالء  لالسوق الداعمة    بيئةحوكمة الشركات، واالستفادة من  

 الكرام". 

نسعد بدورنا  "   :األستاذ فارس الغنام، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس بي سي العربية السعوديةكما ذكر  
والمنطقة، والتي تختلف في طريقة إعدادها وطرحها    ةفي قيادة أول طرح لشركة تقنية ناشئة في السوق السعودي

عن الشركات األخرى. هذه السابقة المهمة سوف تفتح سوق الطروحات األولية كمصدر تمويل لشركات التقنية 
لالستثمار في هذا النوع   ةالناشئة في المملكة، ومن جهة أخرى سوف توفر فرصة للمستثمرين في السوق السعودي

 ةفي السابق. نمو وتطور هذا القطاع سوف يعزز الدور الريادي للسوق السعودي  ا  ي لم يكن متاحمن الشركات والذ
، بما في ذلك استقطاب االستثمار األجنبي الذي كان له حضور مهم في هذا  عالميا    افي المنطقة ويعزز مكانته

 . " الطرح الرائد

باإلضافة إلى  ،  الطرح من رأس مال المجموعة بعد    %18.0  تمثل  سهما    1,888,523  طرح  ت الصفقةنتضمّ 
تنفيذ آلية  لسهم للمستثمرين المؤهلين )الغير األفراد(    204,590والبالغة  أسهم التخصيص اإلضافية  تخصيص  

  % 14.4و  )غير األفراد(  للمستثمرين المؤهلين  الطرح  من أسهم    %85.6تخصيص    وتم  .االستقرار السعري
  38.8  بلغ حجم التغطية، حيث  شريحتي المستثمرينمن    إقباال  كبيرا  الطرح    والقى.  (األفرادالمؤهلين )للمستثمرين  

  حجم الطلب بلغ  وبالتالي  ،  (األفرادالمؤهلين )للمستثمرين  مرة    5.9و)غير األفراد(  للمستثمرين المؤهلين  مرة  
لطرح عند سهم اسعر النهائي ألالتم تحديد  ومليار لاير سعودي على التوالي.    1.4مليار لاير سعودي و    59.8
  عند مليار دوالر أمريكي(    2.4مليار لاير سعودي )  8.9  للشركة  القيمة السوقيةلتصل  للسهم الواحد،    رياال    850

 اإلدراج.

وفيما يخص الطرح، قامت المجموعة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي لعملية 
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 الطرح، ومدير سجل االكتتاب الرئيسي، ومدير االكتتاب، ومدير االستقرار السعري.  

ضمن شبكة مليون مستخدم نشط  1.3تعد "جاهز" شركة سعودية محلية تستخدم التقنيات المبتكرة لربط أكثر من  
مدينة عبر   47مندوب توصيل في   34,000فرع للمتاجر وأكثر من   12,000منصتها التي تضم ما يزيد على  

السعودية كما في   العربية  المملكة  المجموعة نموا  كبيرا  منذ إطالق منصة 2021مارس    31أنحاء  . وحققت 
تصبح منصة رائدة لتوصيل طلبات  ، حيث نجحت باالستحواذ على حصة سوقية كبيرة ل2016"جاهز" في عام  

سنوات تقريبا  منذ إطالقها، تجاوز عدد الطلبات التي تم تسليمها عبر "جاهز"    5الطعام في المملكة. وفي غضون  
مليار    3.2، بما قيمته  2021مليون طلب تم تسليمه خالل األشهر التسعة األولى من عام    36مليونا ، منها    68

 Adjusted Gross Merchandise Value (Adjustedبضائع المعدل )لاير سعودي كإجمالي قيمة ال
GMV).)شامل للضريبة ورسوم التوصيل( ) 

 ###  انتهى###  

 عن شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

التجارية "جاهز"، وتقدم خدمات عند   العالمة  المعلومات أعمالها تحت  لتقنية نظم  الدولية  تمارس شركة جاهز 
( )on-demand servicesالطلب  السريعة  والتجارة   )Quick commerce  للميل التوصيل  ( وخدمات 
( من خالل منصتها التقنية، حيث تربط بين العمالء والمتاجر ومناديب التوصيل last mile deliveryاألخير )

 من القوى الرئيسية ، واحدة  2016مدينة في المملكة. وقد كانت منصة "جاهز"، التي أُطلقت في عام    47في  
وراء التحول في خدمات طلب وتوصيل الطعام عبر اإلنترنت في المملكة، نظرا  للقيمة التي أضافتها هذه الخدمة  

 للعمالء والنتشار األجهزة المحمولة وثقافة التوصيل على مدار السنوات الماضية.

مليون    1.3فرعا  للمتاجر، و  12,000، كان لدى المجموعة شبكة تضم أكثر من  2021وبنهاية الربع األول  
مندوب توصيل. وفي إطار سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى أكبر عدد ممكن   34,000عميل، و

من العمالء والمتاجر، طورت المجموعة عروض خدماتها حيث تقدم في الوقت الحالي مجموعة كبيرة من خدمات  
 مسارات أعمالها الخمسة الرئيسية المتمثلة في ما يلي:  التوصيل والخدمات اللوجستية من خالل

التقنية   (:Jahez) منصة جاهز • ووظائفها  المجموعة  عمليات  في  أساسية  مكانة  جاهز  منصة  تحتل 
تحصيل   وعمليات  الكامل  اللوجستي  الدعم  توفر  حيث  للمتاجر،  طلبات  مصدر  باعتبارها  المتطورة 

في الربط بين المتاجر والعمالء ومناديب التوصيل عبر المدفوعات. ويتمثل الهدف من منصة جاهز  
تطبيق هاتف محمول سهل االستخدام، من خالل توفير تجربة توصيل شاملة سريعة وسلسة وشبه مؤتمتة 

 بالكامل. 

• ( بك  )  (:PIKمنصة  سريعة  تجارة  التجارة Quick commerceمنصة  من  جديد  جيل  وهي   )
ربط العمالء بالعالمات التجارية المفضلة لديهم والحصول على  اإللكترونية، ويتمثل الهدف منها في  

المنتجات المطلوبة في غضون مدة تتراوح من ساعتين إلى ثالث ساعات مباشرة  من المتجر. وقد أنشأت  
بهدف توسيع نطاق أعمالها ليتجاوز توصيل الطعام، فأصبحت   2020في عام    المجموعة منصة بك

الع قادرة على تزويد  إلى  حاليا   التجميل وصوال   بدءا  من األزياء ومستحضرات  السلع،  مالء بمختلف 
 المعدات الحاسوبية واألجهزة.

كوكيتشنز • نسبتها    (:CoKitchens) شركة  حصة  على  المجموعة  شركة 60استحوذت  في   %
( تهدف إلى  Cloud Kitchens، وهي عبارة عن منصة مطابخ سحابية )2020كوكيتشنز في عام  

م بمساحات مطابخ إلعداد وجباتها ثم بيعها لعمالئها عبر منصات التوصيل فقط. وتعد  تزويد المطاع
المطابخ السحابية نموذج عمل جديد للمطاعم، إذ تعتمد المطاعم بشكل متزايد على توصيل الطعام عبر  

 الخدمة. اإلنترنت باعتباره سبيال  لزيادة وصولها دون تحمل التكاليف اإلضافية لإليجار المرتفع وطاقم 

المجموعة شركة لوجي في عام    (:Logiشركة لوجي ) • لقطاع 2021أنشأت  لتكون عامل تمكين   ،
التجارة اإللكترونية والتوصيل من خالل تقديم الحلول اللوجستية. وتهدف شركة لوجي إلى أن تكون قوة 

مكين المتاجر ( في المملكة، وإلى تlast mile deliveryرائدة تدعم خدمة التوصيل للميل األخير )
في   المجموعة  لدعم  مركزية  كمنصة  أيضا   لوجي  وستعمل  التشغيلية.  نفقاتهم  خفض  عبر  المحلية 

 احتياجاتها اللوجستية والتشغيلية.
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أنشأت المجموعة شركة اللون األحمر لتكون ذراعها االستثماري   :Red Color)شركة اللون األحمر ) •
المجموعة االستثمار في القطاعات التقنية التي تستفيد من   من أجل تحقيق أهدافها التوّسعية. وتستهدف

 شركائها من العمالء والمتاجر ومناديب التوصيل. 

 بيانات االتصال 

 الدور البريد اإللكتروني  االسم  الشركة 

 جاهز الدولية 

 Marwan@jahez.net • مروان المحيسن  •
رئيس عالقات   •

 المستثمرين 

 فنزبري غلوفر هيرينغ

 حازم عسليه  •
• hazem.assalieh@Fi

 nsbury.com 

مستشار االتصال   •
 )االستفسارات اإلعالمية(
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