
 

 ملحة عن الشركة 

شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة، هي شركة مساهمة مقفلة تم قيدها بسجل الشركات املساهمة بتاريخ 

هـ )املوافق03/12/1440 ( وتاريخ 1010268241م(، وتسجيلها بموجب شهادة السجل التجاري رقم )04/08/2019 

م(. يقع 26/11/2023هـ )املوافق 12/05/1445م(، والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 23/05/2009هـ )املوافق 28/05/1430

.7277 – 12562ض: الريا –ظهرة لبن  –طريق العيينة  4005عنوان املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض   

 

 انشطة الشركة

ويتمثل نشاط الشركة بحسب السجل التجاري في أنشطة الوجبات السريعة ، حيث تندرج ضمن قطاع الخدمات 

 31( فرع  كما في 79و تقدم خدماتها من خالل مواقع مستأجرة واملنتشرة في أنحاء اململكة و التي بلغ عددها ) .االستهالكية

قرها الرئيس ي اململوك للشركة في مدينة الرياض ، تشغل الشركة هذه املواقع من خالل موظفيها التي م،  و م2020ديسمبر 

تقوم بتدريبهم للقيام بمهامهم حسب املعايير التي تضعها، تمتلك الشركة مركز رئيس ي في مدينة الرياض، يوفر هذا املركز 

ئيسية التي تزود بها الفروعدعم التوريد حيث يوجد به مقر اإلنتاج للمواد األولية الر   

 

 قيمنا واهدافنا 

 في سوق الوجبات السريعة في املنطقة وأن تخلق عالمات تجارية ذات قيمة عالية
ً
 رئيسيا

ً
 تسعى الشركة أن تكون العبا

 رسالة الشركة

ركن أساس في هذه  تقديم تجربة ذات جودة بأسعار في متناول اليد؛ ألن الهدف األول هو تجربة العميل فإن املنتج يعتبر

التجربة، لذا تحرص الشركة على استخدام اللحوم الطازجة ذات الجودة والتي يتم تحضيرها للزبائن بشغف في وقت الطلب، 

وتوفر فروع الشركة الجو املناسب واملالئم بحيث يشعر العميل باإلنتماء والحماس لتناول وجبته لتكون تجربته مكتملة، كل 

عميق لعمالء برغرايززر هذا يتم من خالل فهم  

خلق بيئة عمل مميزه ملوظفي وعمال الشركة: حيث تهتم الشركة ببيئة العمل ألنها حجر أساس ملوظفيها والعاملين لديها والتي 

 بدورها تعتبر مهمة في مساعدة املوظفين للتطّور وإلظهار مواهبهم ؛

في املجتمع جزًءا ال يتجزأ من رسالتها. وتسعى جاهدة الشراك فريق االستمرار في املساهمة في املجتمع: تعتبر الشركة مساهمتها 

 عملها في جميع جوانب أنشطتها االجتماعية، كما تحرص الشركة على إشراك فريق عملها في كافة أنشطتها االجتماعية؛

ذ قرارات وإجراءات توفير عوائد مستقرة ومجزية ملستثمري الشركة: نمو مستقر حيث يستند على توقعات مستقبلية وباتخا

 مدروسة، والذي بدوره يمنح الثقة للمستثمرين، حيث تسعى الشركة جاهدة للنمو بطريقة متسقة ذات شفافية



 

 استراتيجية الشركة

( اساسات9ترتكز الشركة في استراتيجيتها على )  

 : التركيز على قطاع سوقي معين يخدم شريحة واسعة من الزبائن: يساعد ذلك الشركة 
ً
على تحقيق الفهم العميق للفئة أوال

واألسواق التي تستهدفها. يتم التركيز من خالل تحديد الفئة املستهدفة )العمر، الدخل، الجنس( وكذلك املناطق الجغرافية 

التي تستهدفها، حيث يتم تحديد عوامل مثل موقع الفرع وقنوات البيع وأوقات تشغيل الفروع والتي بدورها تساهم في 

ه الشريحة املعنيةاستهداف هذ . 

 : تبسيط العمليات بتبسيط قوائم الطعام مع إسناد )
ً
جميع العمليات الجانبية )العمليات التي ليست   outsourcing)ثانيا

من اختصاص الشركة( لطرف ثالث مختص، مثل الصيانة، واملقاوالت )بناء الفروع( ونقل البضائع إلى الفروع. وتخطط 

 الشركة لالستمرار على هذا النهج للتركيز على العمليات الرئيسية للشركة وتقويتها

: بناء عالمة تجارية قوية ذ
ً
ات بصمة حيث تسعى برغرايززر من خالل ذلك إلى االستمرار في بناء قاعدة عمالء ذات والء، ثالثا

 واملحافظة عليهم

: تقديم منتجات ذات جودة عالية في نطاق سعري مقبول للزبائن املستهدفين 
ً
 رابعا

: فهم عميق للزبائن واحتياجاتهم من خالل فتح قنوات التواصل مع العمالء إضافة إل
ً
ى بحوث تمكن الشركة لفهم خامسا

 متطلبات املستهلكين بشكل أفضل

: بناء فريق قوي قادر على التعامل مع متغيرات السوق بحيث يستطيع فهم عوائق العمليات وتخطيها
ً
 سادسا

: اعتمدت الشركة في السنوات السابقة على استراتيجية التوسع الجغرافي عن طريق افتتاح فروع في مناطق جديدة 
ً
سابعا

الذي كان أحد ركائز النمو. وتنوي الشركة االستمرار في هذه االستراتيجية و تغطية مناطق لم يتم تغطيتها حيث أن التوسع و 

في السنوات املاضية كان بشكل كبير متركز على املنطقة الوسطى والشرقية, وبالتالي فإن لدى برغرايززر فرصة كبيرة لدخول 

ها في املناطق التي تتواجد فيها فروعها حاليا. وتحرص الشركة على تموين الفروع من مناطق جديدة باإلضافة لتقوية حضور 

مطبخ مركزي ليس فقط للمحافظة على الجودة بل أيضا لتبسيط العمليات في الفروع مما يسهل عملية تجهيز الفروع 

 الجديدة و يقلل تكاليفها الرأسمالية والتشغيلية

: التوسع خارج اململكة: 
ً
يعطي نموذج العمل الذي تتبعه الشركة ونوع املنتج الذي تقدمه، الفرصة لها بالسعي للتوسع ثامنا

 في أسواق الخليج والشرق األوسط والتي لديها عادات استهالكية في سوق الوجبات السريعة .وتخطط 
ً
، خصوصا

ً
خارجيا

ح االمتياز التجاري، األمر الذي يتم تحديده الشركة للدخول في هذه األسواق من خالل شراكات إستراتيجية أو من خالل من

 لكل منطقة جغرافية حسب ظروفها االقتصادية و السوقية
ً
 الحقا



: مع التغير السريع في عصر الرقمنة تحرص الشركة على أن تواكب هذا التغير و تقديم خدمات تتماش ى مع رغبات 
ً
تاسعا

لذي يعتبر اليوم أحد قنوات البيع الرئيسية، وتعمل على تطويره العميل. لذا فقد قامت الشركة بتجيهز تطبيقها الخاص وا

بشكل دائم كما تعمل الشركة على تطوير الخدمات الذاتية في الفروع لتحسين تجربة العميل داخل الفروع. باإلضافة لذلك، 

نمط حياة العميلتعمل الشركة مع عدد من تطبيقات التوصيل لتنويع قنوات البيع والحرص على مواكبة تغير أسلوب و   

 قيم الشركة

تطبق برغرايززر استراتيجية طموحة للتوسع، خالل تطبيق استراتيجياتها، تسعى برغرايززر بأن تشارك الجميع في االهتمام 

  بقيمها، لذا فإننا نحرص على:

 تقدير اإلنسان بالعدل: مواهبها وعمالئها

 العمل بشغف: باالحترافية وااللتزام

ن: باإلبداع واملبادرةتتحدى الوضع الراه  


