
 

 

  

 سلسلة مطاعم "ريم البوادي" الشهيرة على ماركة تستحوذ

 جديدين فرعينوجود خطط إلنشاء  مع وخارجها، اإلمارات في مواقع سبعةلديها  البوادي سلسلة ريم

 جديدة تتولى إدارتها وتقديم حقوق االمتيازافتتاح فروع  خالل نطاق انتشارها من توسع ماركة
  

أعلنت ماركة المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز  – [52015-13- - المتحدة العربية اإلمارات ]دبي،
 العربية اإلمارات دولة في النمو سريع والضيافة التجزئة تجارة قطاع في عامة مساهمة شركة أولماركة"، وهي 

 االستحواذ عمليةوتشكل . " الحائزة على الجوائزالبوادي ريم" المطاعم سلسلة علىعن استحواذها  اليوم المتحدة،
 بناءبهدف  ،األجل طويل النمولتحقيق  ماركة استراتيجية من جزءا   درهم، مليون 315قرابة  قيمتها تبلغالتي 

" الذراع المتخصص بهذا لضيافةل "ماركة تديرها التي والمشروبات للمأكوالت التجارية العالمات من محفظة
 .المجال في الشركة

 

عملية االستحواذ، التي تم تمويلها من قبل أموال الشركة الخاصة وتسهيالت مصرفية، ل يكون أن المتوقع ومن
وتعتبر الصفقة إحدى أكبر عمليات االستحواذ في العالمات  .األساسي للشركة المالي األداء على مباشر تأثير

 حلية العاملة في مجال المأكوالت والمشروبات في دولة اإلمارات.التجارية الم
 

 عائليا   ا  مطعم البوادي ريميعتبر : "ماركة في المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب ،المهيري خالد قال
 العقد مدى على المطعم وأصبح. رائعةال الضيافةأصول و  األوسط الشرقاألصيل لمنطقة  المطبخيشتهر ب
اإلمارات. إن عمليات التوسع األخيرة لـ ريم  دولة في العربيةأحد أبرز المطاعم التي تقدم المأكوالت  الماضي،
، تثبت مدى الجاذبية التي تتمتع وباكستان السعودية العربية المملكةفي بلدان مثل  المحلية السوق خارجالبوادي 

 . بها هذه العالمة التجارية"
 

 "2014الجيدة لمنطقة الشرق األوسط في العام  لألغذية سي بي بي" جائزةأن فاز ب البواديوسبق لمطعم ريم 
 في مطعم أفضلعن فئة " "2014"واتس أون  جوائزوكان أحد الفائزين ب ،"يأوسط شرق مطعم أفضل"وجائزة 
 ".األوسط الشرق

 



 

 

  

 ريم عمامطفرع من  أولقيامنا بافتتاح  منذ" :البوادي ريم ومؤسس التنفيذي الرئيس الجابر، عبد أيمن وقال
بفضل المذاق  األوسط الشرقفقد نجحنا في اكتساب سمعة مرموقة على مستوى  ،2001العام  في البوادي
لى جانب ذلك، فقد نجحنا في المحافظة . الخاصة والمناسبات للعائالتالمثالية  اء الرائعةجو واأل الحقيقي  علىوا 
. وكلنا فخر بأنه سيتم تشغيل عملياتنا ة عملنا حتى مع اتساع عملياتنا ومواصلة نموناوفلسف عمالئناتجاه  التزامنا

عن طريق شركة ماركة، هذه الشركة التي تلتزم برعاية وتنمية العالمات التجارية التي تستحوذ عليها، كما أننا 
 ".ركةسعداء بأن إسم ريم البوادي سينضم إلى أسرة العالمات التجارية التي تحتضنها ما

 

وستقوم  الخليجي، التعاون مجلس دول أنحاء جميع في البوادي لريم طموح توسع برنامج في الشروع ماركة تعتزم
، بما في ذلك فرعين في اإلمارات وحوالي خمسة آخرين في منطقة الشرق 2015 عامال في جديدةبافتتاح فروع 

 األوسط وشمال أفريقيا.
 

نجح  جابرعبد ال السيد إن: "وقال ،بصفة إستشارية لضيافةل لـماركة سينضم جابرعبد ال السيدأن  المهيري وأكد
ليتمتع  ،والمربحة الناجحة التجارية العالمةمستوى  إلىالفكرة األساسية  من البوادي ريمفي االرتقاء بمطعم 

 قسمستعود بالفائدة حتما  على  واسعة خبرةسيحمل معه  نهومن المؤكد أ. اليومبالمكانة المرموقة التي وصل إليها 
 ".لضيافةل في ماركة نموحقيق المزيد من اللت معا العمل إلى نتطلعو  ،في ماركة والمشروبات األغذية

 
الدافئة التي  فريدةوالبيئة ال اللذيذ والطعام لموظفيناألجواء الودية والتعامل الالئق لو  بالجودة البوادي ريميمتاز 

تمارس و  ،التجزئةلتشغيل محالت  شركة يشار إلى أن ماركة. المتوسط األبيض البحرتشتهر بها مناطق 
 ومحليا   عالميا   رةيالشه تجاريةال عالماتال مع الشراكةإبرام عالقات بوتلتزم  ،دبيفي  مقرهاعملياتها انطالقا  من 

 .والضيافة واألزياء الرياضة اتفي قطاع
 

تمام الصفقة من قبل باين تري كابيتال  وهي الشركة اإلستشارية الخاصة ، ”PineTree Capital“تم تنسيق وا 
 ريم البوادي.بـ

# # # 
 

 :ماركة شركة عن نبذة



 

 

  

 دولة في النمو سريع التجزئة قطاع ضمن تنشط عامة مساهمة شركة أول هي ،"(ماركة)" ع.م.ش ماركة
 درهم مليون 500 قدره برأسمال لها رئيسيا مقرا   دبي من تتخذ التي الشركة تأسست وقد. المتحدة العربية اإلمارات
 الرياضية، التجزئة قطاعات في والفاخرة المتوسطة الشرائح يستهدف للتجزئة رائدا   مشغال   ماركة وتعد. إماراتي
 تجارية عالمات مع شراكة اتفاقيات إبرام على 2014 عام في تأسيسها منذ الشركة عملت وقد. والضيافة األزياء
 من مزيج إلى تستند طموحة نمو استراتيجية تنفيذ على تعمل وهي والضيافة، التجزئة مجاالت في رائدة دولية

 .الفريدة التجزئة ومفاهيم االمتيازات واتفاقيات التملك عمليات
 يساهم بما مناسبة، بكلفة الجودة عالية وخدمات منتجات خالل من لعمالئها متميزة قيمة بتوفير ماركة وتلتزم
 .فيها تنشط التي المجتمعات وخدمة لمساهميها قيمة خلق في بالتالي
: الشبكي موقعنا زيارة يرجى التجارية، عالماتنا عن المزيد ولمعرفة ماركة عن المعلومات من لمزيد

www.markaholding.com 
 

 
 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال مع:

 

 رهام مصلح
 أول عالقات عامةمدير 

 سيسيرو وبيرناي للعالقات العامة
 9284398 50 971+هاتف: 

 riham@cbpr.meالبريد اإللكتروني: 
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