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 م0211لعام المالي لتقرير مجلس اإلدارة 

 المحترمين    مساهمي شركة حلواني إخوان/ السادة 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

رمسسإح  عس  يسر مجلس  دارر  رسر ح ولسيرإخ دنسير  ق  يلساا ممسسلشمخ رمرسر ح الريسر  رمسسإي 

رمذ  يساعرض قإرطح رمرر ح يإالئج قعملمهل نالل رمسإح ،  ا31/12/2211 رممإاهيح فخرمملميح 

قرإسسسة يييإسسػ /  ، يمرفسسم مسست رمالريسسر رمسسسإي  الريسسر مرراسسر وسسسلالة رمرسسر ح رمسسسلا  رمملميسسح

 .ا31/12/2211رممإاهيح فخ  ملميح رمميوا  مت ديضلولاهل ع  رمسإح رمملميحيرمليرئا رم

 :نبذة عن شركة حلواني إخوان  -1

ملميسح رمسسعيايح نسالل فسخ رمسسيم رم قارجسة، رر ح وليرإخ دنير  شخ رر ح مسلشمح سعيايح 

ا ، ياامات رسر ح ولسيرإخ دنسير  اميسو   يإهسل مس  قيمسا رمرسر لة رمسسعيايح رماسخ 2222رمعلا 

انلة مجلل صإلعح رمميرا رمؽذرئيح فخ رمممل ح رمعرايح رمسعيايح ، فلا اأسسة رمرر ح مإذ رمعلا 

سيسهل أل ثر م  ا  رر ح ايصيح اسيطح م  قفررا علئلح وليرإخ ياطيرة رمرر ح مإذ اأ1552

نمسي  علملً فخ شي لهل رمللإيإخ يرمرقسملمخ يوجا عمليلاهسل ، ياإيعسة مإاجلاهسل واسا اويمهسل 

شس  رمميرفسم 23/12/1422م ياسلري  /264دمسا رسر ح مسسلشمح اميجسر رملسررر رمسيورر  راسا 

دمسسسا  رقسسسسملمهلمليسسسي    ، ياسسسرر ملسسسسسي رمرسسسر ح ويسسسلا   222ا ارقسسسسملل 4/11/2222

        ذمس  فسخها م  إفس  رمفئسح مال ااسلر رمعسلا س 2,521,432  اإصارر  225,214,322

 .ا 2222ييميي  16

 

 حقوق مساهمي الشركة  -2

 
فخ  مااق رمرفلفيح يرالفصلح ملوفلظ علا وليم مسلشميهل ياطايمم  دارر  رمرر ح  ورصلً 

يالئوح وي مح  فلا اا اضمي  رماإيا رممذ ير  راإل  فخ رمإظلا رألسلسخ ملرر ح اعلمالاهل

 :  رمرر ح

 .وم رممسلشا فخ رموصيل علا إصير م  رألرالح رماخ يالرر ايويعهل -1

 .وم رممسلشا فخ رموصيل علا إصير م  ميجيارة رمرر ح عإا رماصفيح -2

ريالاهل يرماصيية علا وم رممسلشا فخ وضير رمجمعيلة رمعلمح يرإلرارر  فخ ما -3

 اررراهل
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 .وم رماصرؾ فخ رألسها -4

 .وم مررااح رعملل مجل  رإلارر  يرفت اعيى رممسليميح علا قعضلء رممجل  -5

وسسم رالسافسسسلر يطلسسر رممعليمسسلة امسسل ال يضسسر امصسسلما رمرسسر ح يال يعسسلرض قإظمسسح  -6

 رمسيم رمملميح يميرئوح رماإفيذيح

 
 :رسالة الشركة  -3

ف لرإل رمماا ر  يجهيا ميظفيإل رمذي  لة ؼذرئيح علميح رمجيا  م  نالل قإعمل معلً مالايا مإاج

 :يذم  م  نالل، ممسلشميإل  مسامر  عيرئاقعلا مساييلة رماميو موللي  يساهافي  

 ،وايلجلة رممساهل ي  الايا مإاجلة علميح رمجيا  ارضخ ر •

 مصلما رممسلشمي   اعظيا، 

  ميظفيإلاوسي  ااررة يمهلررة، 

 رسارعلر مسلمياإل رالجاملعيح. 

 
 :النشاط الرئيسي للشركة  -4

ااصسإيت ياعائسح رمعرايح مصر جمهيريح ار و إرلط رر ح وليرإخ دنير  يرر اهل رمالاعح فخ ي

رموسالي  رمطويإيسح  اامثل مإاجلاهل رمرئيسيح فخي ،ياجلر  رمجملح يرماجوئح فخ رممإاجلة رمؽذرئيح 

يمإاجسسلة رملوسسيا رممصسسإعح يرألجاسسل  دمسسا جلإسسر رمعصسسلئر  ي رمطويإسسح يرممعمسسيل يرممرايسسلة

مإهسل فسخ رمممل سح  12لست ي، لً عصسإم 15يذمس  مس  نسالل ، يرألطعمح رممؽلفح يمإاجسلة رألماسل  

دإاسسلم منالسسؾ قإسسير  اصسسإيت يمإهسسل فسسخ جمهيريسسح مصسسر رمعرايسسح السسيا ا 5ي، رمعرايسسح رمسسسعيايح

عائح يرماعلير فخ رمممل ح إلإالم ميرا رما مصإتدضلفح دما ذم  فإ  ماى رمرر ح ، رمؽذرئيح رمميرا

 ( .رمصفيا)  ملاإ  -

دنسير  ، رمإنلسح ، وليرإخ : قشمهل ياليا رمرر ح ااسييم مإاجلاهل اوة عالملة اجلريح ماميو  

، طويإيسسح ، معمسسيل يسمسسسمت  ، يالسسيا رمرسسر ح ( Freshy)ير ، طلوجسسح مناسسلررة ، اسسير اسس

( جملسح ياجوئسح يالسلالة) ماإيعح مس  مإلفسذ رمايست رممنالفسح ايويت مإاجلاهل م  نالل مجميعحا

  .يشخ ؼير مملي ح ملرر ح
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عالمسح اجلريسح  522 ،  عالمح اجلريح مسجلح فخ رمممل ح رمعرايح رمسعيايح 42يامال  رمرر ح 

مري سل ي إسار يرألسسيييح يقرإلفريليسح يرأليرايسح فسخ معظسا رمسايل رمعرايسح ياعسض رمسايل مسجلح 

 . يرساررميل

 :الشركات التابعة  -5

املر  رمرر ح عمليلاهل فخ جمهيريح مصر رمعرايسح مس  نسالل رسر اهل رمالاعسح رسر ح ولسيرإخ 

ت فيهسسل رممر سسو ، ييلسس%( 122)رممملي سسح مهسسل فعليسسلً الم لمسسل ( رسسر ح مسسسلشمح مصسسريح)دنسسير  

 5ييار و إرلطهل فخ اصإيت ياعائح ياعلير  لفح رمميرا رمؽذرئيح ، يملرسر ح رمرئيسخ معمليلاهل، 

مصلإت إلإالم منالؾ قإير  رمميرا رمؽذرئيح ، دضلفح دما را ح ايويت  اير  ماسييم مإاجلاهل فخ 

جميت قإولء جمهيريح مصر م  نالل مإلفذ ايت ماإيعح ، ياأسسة رمرر ح فخ جمهيريح مصر 

مليسسي  جإيسست مصسسر  يعسساا  32 رسسر ح مسسسلشمح مصسسريح رقسسسملمهل  ا1554عسسلا رمعرايسسح فسسخ 

يمسا اصسار رمرسر ح ق  قايرة جإيست مصسر  ،  122سها اليمح قسميح ملسها  قمؾ 322قسهمهل 

 .اي 

 :التوقعات المستقبلية  -6

 
يويس  ق  . الم  رمرر ح ق  رألسيرم رماسخ اسسيم فيهسل رسر ح ولسيرإخ مإاجلاهسل قسسيرم ماؽيسر 

، فإ  ذم  يعإخ ايفر مجلل نصر ملالاا يرمإمسي فسخ    رألسر  يا ي معال إمي فخ رً شإل  اطير

ييعطسسخ وسسلفورً ق اسسر مويسسلا   ي رممعمسسيل صسسإلعح رموسسالي  رمطويإيسسح يرممراسسا يرملوسسيا رممصسسإعح

مسس  رملوسسيا رمعلئلسح رإلإاسلم ممسسل سسيإع   ديجلاسسلً علسسا ويسلا  رممايعسسلة ،  مسل ق  معسسال رسسساهال  

فسسخ اوريسسا مسسسامر ، ممسسل يعسسوي يجسسيا ويسسلا   ي رممعمسسيل يرممراسسا رمطويإيسسحرممصسسإعح يرموسسالي  

    .مسالاليح فخ معاالة رمطلر

 ي رممعميل يرممراا ياعالا دارر  رمرر ح ال  ييرصل سيم رملويا رممصإعح يرموالي  رمطويإيح

 :فخ ايل مجل  رماعلي  رمإمي فخ رممسالال إظررً مألسالر رمالميح 

  ا سيي  رألسسر يالماسلمخ ويسلا  معسال  ارئمسل   مسامر  فخ عاا رمس ل  شإل  ايات اويلا  ،

اعااسسر مسس  رألؼذيسسح  ي رممعمسسيل ويسس  ق  رموسسالي  رمطويإيسسح يرممراسسا يرملوسسيا رممصسسإعح

   .ييميلً رمعيرئل  هلرمرئيسيح رماخ اساهل 

   شإسسل  فسسرس ايسسسعيح دضسسلفيح فسسخ مجسسلل دإاسسلم رملوسسيا رممصسسإعح ، دضسسلفح دمسسا قإسست مسس

مثسسسل رموسسسالي  ( رمسسسرجيا)رمماياسسست ق  يإمسسسي رمطلسسسر علسسسا رممإاجسسسلة رمنلصسسسح الموميسسسح 

رممسسساناا عإسسا مرضسسا رمسسس ر  يرممرايسسلة ذرة رمسسسعررة ( Sorbitol)المسسسيرايايل 
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يرماسخ ( ,مثسل رممعمسيل يرممناسيورة   رألاسل ي سذم  رممعجإسلة ا لفسح قإيرعهسل رموررريح

 )ا 2212علا  ناللمإويل اهل فخ رألسيرم ر رمرر ح اإي 

  جايسسسسا  رمسسسسا قسسسسسيرم رمممل سسسسح  مإاجسسسسلةاسسسسسعا رمرسسسسر ح اصسسسسفح مسسسسسامر  إلانسسسسلل

ا ااؽييسسسر عاسسسيرة 2211فسسسخ ريرئسسسل عسسسلا  يجمهيريسسسح مصسسسر رمعرايسسسح ويسسس  المسسسة

 .رمطويإح يرممراا مااير ر مت رماطير رمذ  يرها  اطل  رماعائح يولجح رمسيم

 إمي اطلعلة قنرى  لملويا   وجا سيم رملويا رممصإعح فخ إمي مسامر علا وسلر د

 رمطلوجح اسار اؽير علارة رممساهل ي 

يللل مس   رمليمح ملمساهل ي  علمالً مسلعارً  ماورا رمرر ح المجيا  ياإي  مإاجلاهل يدضلفحييمثل ر

رآلثلر رمسلايح أل  رإنفلض اا يطرق علا معال انل رمفرا رمذ  اا يإاج مس  رمويسلا  رممضسطرا  

 رالسا يرمعالملة رماجلريح ماى رمرر ح اعا م  قشسا قصسيل رمرسر ح رماسخيمعل . فخ عاا رمس ل 

مايعلاهسل ياوليسم  رممجسلل ، يااياست رمرسر ح ررافسل ااإخ عليهل رساررايجيلاهل يمسلعيهل فخ شسذر 

يرمموريل رماإلفسيح ملرر ح سام إهل د  رسلء   مس   فخ رألما رمطييل ررافل  فخ شيرمش راوياهل

 .مايرصلح ياعظيا مصلما مسلشميهل ياوليم معاالة إم

 

 " :خطة التوسعة"الخطط المستقبلية  -7

اهساؾ دمسا  ممصسلإت رمرسر ح فسخ رمممل سح رمعرايسح رمسسعيايح قار مجلس  رإلارر  نطسح ملايسسعح

ويلا  رمطلاح رإلإالجيح رملصيى ماؽطيح رمطلسر رمماوريسا علسا مإاجسلة رمرسر ح مس  نسالل إلسل 

مصلإت رمرر ح رميراعح ارر ميإلء جا  رإلسسالمخ دمسا رممياست رمجايسا ضسم  رممرولسح رمرراعسح 

ح اارسي 2225، وي  المة رمرر ح فخ رمرات رمثلم  م  علا  امايإح جا  فخ رممايإح رمصإلعيح

 5رممرولح رأليما م  رممجمت رمصإلعخ رمذ  يرسمل مصسإعخ رممعمسيل يرماعائسح علسا مسسلوح 

مليسي    دضسلفًح دمسا معسارة صسإلعيح اصسل  54آالؾ مار مرات اليمح دجملميح ملعلا امالسػ 

مليسي   24صاا دجملمخ ا لفح رممرولح رأليمامليي    مي 22ايماهل مت ا لميؾ ار ياهل دما 

 ماساء فسسخ رمارسسؽيل رماجرياسسخرآلالة رمجايسسا  ملمصسسإت ير  جميسستا اسسا دسسساالا يار يسر ياس،   

، مسسل المسسة رمرسسر ح  ا 2212يياياسست ق  يسساا رمارسسؽيل رماجسسلر  نسسالل رمراسست رأليل مسس  رمعسسلا 

اسسا مليسسي     6اارسسسيح مرسسري  سسس   رمعسسلملي  الممايإسسح رمصسسإلعيح اجسسا  ي امالسسػ دجمسسلمخ 

 ا2211 رهر قؼسط  م  رممرري  فخ رالإاهلء

  16/12/2211ااسلري  ارسيح جوء م  رممرولح رمثلإيح ممرسري  رممجمست رمصسإلعخ ، اا  مل  

 112مليسسي    مسس  دجمسسلمخ رممالسػ رمسسذ  اسسلا رممجلسس  اإعامسسلا  يرماسسلمػ  22,42اسسار  مالسػ ا

مليي    يسيؾ ينصس رممالػ رمماالخ مرررء اعسض رممسيرا رالإرسلئيح مس  نسالل اعلاسارة 
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رسهر مس  اسلري   12 وسيرمخ اإظلا رمالويا رممالرر مت رمميراي  ، ييسساؽرم رإرسلء رممرسري 

 .رماعلاا

رمرر ح دما إلل جميت رممصلإت يفللً مارإلمج مرولخ ي فل رسامررريح رإلإالم مت ياسعا دارر  

رموسسا رألاإسسا مسس  رماسسأثير علسسا رمإرسسلط قي وسساي  رإلطلعسسلة فيسست يالايسسح ماطلاسسلة رمميرصسسفلة 

رمليلسسسيح رمعلمميسسح رمماعللسسح اسسلمإيروخ رمصسسويح ملمإاجسسلة رمؽذرئيسسح الإلضسسلفح دمسسا رمفصسسل اسسي  

 يرممريإح فخ ويلا  رمطلاح رإلإالجيحرممصلإت رممنالفح ،

 مل ق  دارر  رمرر ح يإظررً مإلرافل  فخ وجا رمطلر علا رملويا رممارا  فخ جمهييح مصر 

  رساثملر يصل دما ملئح مليي  جإيت  % 122طلاح مصلإت رملويا رما رمعرايح قارة رفت 

مطلاح إاهلء م  رفت ريرالا 2212ق رماإفيذ فخ إيفمار ياا قعملل رإلإرلءياا اا ارسيح 

ييايات رمااق فخ رمارؽيل رماجرياخ  ، مليي  جإيت نمسي رساثملر الػ % 52رالإالجيح اإساح 

 .ا2212مت ااريح رهر يإلير 

 :لمزايا التنافسية ا -8

ع   ديجلايسلً إاامات رر ح وليرإخ دنير  اجملح م  رمموريل رماإلفسيح رملييح رماخ مس  رسأإهل ق  اس

 :يارمل ال  رمموريل مل يلخ ،  علميح مللرإح مت رممإلفسي  علا اوليم راويح 

  اعمسل فسخ مإسذ اأسيسسهل يالاسوا امعسليير جسيا  علميسح  ميثياحذرة عالمح اجلريح ق  رمرر ح

 .رألسيرم مإذ فار  طييلح

 مإسذ ق  مإاجلة رمرر ح ياا اصإيعهل يفللً ألعلا رمميرصفلة رمعلمميح وي  وصسلة رمرسر ح 

            لوصسسسسيل علسسسسا رسسسسهلا  ، يانطسسسسط م2222:5221ا  رأليسسسسوي رسسسسهلا ، علسسسسا 2226عسسسسلا 

 .م  نالل مجمعهل رمصإلعخ رمجايا" رمهلسر" 

  الاا مإاجلة يفم قذيرم رممساهل ي  ياأسعلر ق  رمرر ح اليا اعمل قاول  مسامر  يالمالمخ

 فخ صإلعح قؼذياهل رمنلا رمميرا رموررعيح  قفضلاساناا ، يملايمح

  يجيا را ح ايويت ما لملح مملي سح ملرسر ح فسخ  سل مس  رمممل سح رمعرايسح رمسسعيايح يمصسر

 .( ق ار سياي  ملرر ح)
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 ( :مخاطر نشاط الشركة)المخاطر التي قد تواجهها الشركة  -9

ااأثر رمرر ح  أ  إرلط رااصلا  فخ رمايئح رالااصلايح يرألسيرم رماخ اعمل اهل ، ياا ايرجت 

منلطر رالسالررر قشمل  رممنلطر رمارؽيليح يرمملميح رمماعللح اعمليلة رمرر حمجميعح م  

 ، الإلضلفح رما اللر قسعلررمسيلسخ مل اا يإع   سلالً علا مساييلة رإلإالم يرماصاير

م  % 45 وي  ق  يعاار روا رممنلطر رمرئيسيحي  رمجإيت رممصر رمعلممخ امل فيهل  صرؾ رم

م  صلفخ رألرالح اأاخ م  رر اهل رمالاعح وليرإخ دنير  % 68ي ديررارة رمرر ح رمميوا  

رمميرا رمنلا رمرئيسيح وي  رهاة  اسعير ايفرقسعلر رمعملح ياللالاهل  يمنلطر د  ،  (مصر)

، يمنلطر فخ قسعلر رمميرا رأليميح  رً  اير لً لعرألسيرم م  نالل رمسإاي  رمملضيياي  دراف

قيائح رموييرإلة مل ير ل منلطر  عويؾ رألعطلل رممفلجئح فخ نطيط رإلإالم ،منلطر 

يرماخ علإة مإهل رمرر ح فخ سإيرة سلالح  رممساهل  ع  مإاجلة وليرإخ دنير  رمسليمح

يمنلطر اللالة قسعلر صرؾ رمعمالة رألجإايح ، دضلفح دما منلطر رالئامل  رمنلصح اعمالئهل 

سييمح رممرااطح اايفر رماسهيالة رالئاملإيح ، يمنلطر رماؽير فخ رألإظمح يرمليرإي  يمنلطر رم

، دما   علا رمإيروخ رالااصلايح ار ل  اير ريرممنلطر رمسيلسيح رمملثذرة رمعالاح اإرلطهل 

جلإر اعض رممنلطر رألنرى رماخ اا ايرجههل فخ رمايئح رماإلفسيح ملصإلعلة رممملثلح ، ياعمل 

يم  نالل ناراهل رمطييلح علا مررااح عيرمل رممنلطر  يرانلذ رإلجررءرة رالواررويح  رمرر ح

       .يرالوايلطلة رمالومح رمملايح دما رفت رم فلء  رإلإالجيح مايهل

 

 :المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها - 12

 :للشركة  الموحد خالصة المركز المالي - 12/1
 

ا 2211رممطليالة رممااريمح فخ إهليح علا  دماإساح رمميجيارة رممااريمح  ولفظة رمرر ح علا 

إسساح دجمسلمخ رمميجسيارة دمسا دجمسلمخ   مل ررافعة ، ا2212مررة  مل فخ علا  3.2امسايى 

شسذر ي اسا ، ا2211فخ إهليح رمعسلا   مررة 4.6ا دما 2212فخ علا  مررة 4.5رممطليالة م  

يياسي   مليسي    ، 114.5السػ اوليسم صسلفخ إلسا مس  رألإرسطح رمارسؽيليح ام إة رمرسر ح مس  

    .رمجايل قاإل  نالصح مللئمح رممر و رمملمخ ملرر ح آلنر نم  سإيرة
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 : ومقارنة األداء الموحدة خالصة نتائج األعمال -12/0 

ا ي رمسإيرة رألرات رمسلالح مايضيا 2211ييضا رمجايل قاإل  رمإالئج رمارؽيليح ملرر ح ملعلا 

ا 2211قارء رمرر ح ملفاررة رممملثلح م  رمسإيرة رمسلالح ، وي  وللة رمرر ح فخ رمعلا 

ا رمذ  2212ع  رمعلا رمملمخ % 2.1( ررافل  ) مليي    اإساح  22.5صلفخ قرالح الؽة 

  صلفخ قرالح م طفيؾرم رافل مليي    ييعيا سار رال 22.4الؽة فيت  صلفخ رألرالح 

مليي   232دما ويلا  مايعلة رمرر ح م   م  رمعلا رمسلام حرممملثل فار مفار  رمولميح مللرإح المر

مليي    فخ رمفار  رمولميح موللح إساح  213.6  فخ رمفار  رممملثلح م  رمعلا رمسلام دما 

رمملويظح فخ  ويلا لماا 2211شذر ي اا اأثرة إالئج رألعملل نالل علا  ،%11.1إمي اارشل 

قسعلر رمميرا رأليميح رممسانامح فخ عمليلة رماصإيت مت ثالة قسعلر ايت رممإاجلة رمرئيسح فخ 

الإلضلفح ( رمم لفأ )ياومل رمرر ح رممصريؾ ؼير ما رر يرمنلس امرار رمرهري  رمممل ح 

الألوار  رمسيلسيح ي  دما اأثر مايعلة رمرر ح رمالاعح فخ مصر فخ رمرات رألنير م  رمعلا

 6.2مليي    اويلا   124.5ا مالػ 2211يالػ صلفخ راا رمارؽيل فخ علا  رالااصلايح،

مولفظل علا إف  رمإساح ملمايعلة ايرات % 6.5مليي    ع  رمعلا رمسلام ي اإساح إمي الؽة 

 .ا 2212 مل فخ علا % 13

 

لاير سعودي ( 2011 2010 200720082009المركز المالي  ) بالمليون 

294497413444423موجودات متداولة 

13913278117111مطلوبات متداولة

156365335327312رأس المال العامل

144149157209266االصول الثابته

438646570653689إجمالي الموجودات

13913278117111المطلوبات المتداولة

3229292940المطلوبات االخري

171161106145151إجمالي المطلوبات 

200286286286286رأس المال المدفوع

67199177222252االحتياطيات واالرباح المدورة

267485463508538حقوق المساهمين

438646570653689إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين
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  :المعلومات القطاعية  -11

فسسخ اللريرشسسل رمارنليسسح رملطسسل  رمجؽررفسسخ يرملطلعسسلة رمؽذرئيسسح رممنالفسسح ممإاجلاهسسل اااسست رمرسسر ح 

مالسػ ياسار   ا31/12/2211رممإاهيسح فسخ  رمملميسحجمسلمخ رممايعسلة رمميوسا  عس  رمسسإح يالؽسة د

سيم رمممل ح رمعرايح رمسسعيايح يسسيم جمهيريسح مصسر رمعرايسح  وي  امثل ، مليي    214

امثسل رمممل سح رمعرايسح ي، مس  مايعسلة رمإرسلط % 25 يفيهمسل اامثسل، رسر ح رألسيرم رمرئيسيح مل

جمهيريسح ، يامثسل  م  ديررارة رممايعلة م  نالل رمرر ح رألا وليرإخ دنير % 42رمسعيايح 

دمسا ،  (مصسر) دنير  وليرإخ رر ح م  ديررارة رممايعلة م  نالل% 42إساح  مصر رمعرايح

، % 3ايل مجل  رماعسلي  رمنليجسخ رماسخ امثسل إسساح  م  عمليلة رماصاير دما مايعلةرم جلإر

 :وسر رمجايل قاإل علا رممإلطم رألنرى  م  ديررارة رممايعلة% 2ح رماخ امثل مالاييرمإساح ر

  

لاير سعودي ( 2011 2010 200720082009قائمة الدخل  ) بالمليون 

551664617732814المبيعات

(570)(494)(432)(503)(413)تكلفة المبيعات

138161185238244إجمالي الربح

(139)(140)(123)(112)(97)مصاريف إدارية وعمومية و بيعية 

41496298105صافي ربح التشغيل

35(6)221اإليرادات / المصروفات االخري

(29)(20)(14)(12)(10)الزكاة و ضريبة الدخل

3358438081صافي الربح
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 ميجيارة رمرر ح المممل ح رمعرايح رمسعيايح يجمهيريح مصر رمعرايح  اار و 

 ثالثح اطلعلة رئيسيح  قشا اطلعلة رمرر ح اامر و فخ: 
 .رممارا  يرممجما  اطل  رملويا: رأليل 
 .ي  رمطويإيح يرمطويإحرموال مسا يرمذ  يإاج عإترمس: رمثل إخ
 .مجميعح اطلعلة رإالجيح قنرى: رمثلم 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :و يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي لمبيعات القطاعات االنتاجية الرئيسة للشركة 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

لاير سعودي ( البيان ) بالمليون 

عام 2010معام 2011معام 2010معام 2011معام 2010معام 2011معام 2010معام 2011مالفترة المالية

3813553432798998814732المبيعات

12413196862321244238مجمل الربح

483486206167689653إجمالي الموجودات

981005345151145إجمالي المطلوبات

2091695740266209صافي القيمة الدفترية للممتلكات و المعدات

القطاعات  الجغرافية

اإلجمالي دول عربية و أجنبية أخرى جمهورية مصر العربية  المملكة العربية السعودية

لاير سعودي (الفترة المالية اإلجماليدول عربية و أجنبية أخرىجمهورية مصر العربية المملكة العربية السعوديةالبيان ) بالمليون 

38134389814إجمالي المبيعات2011م

632863352قطاع اللحوم المصنعة

1193862218قطاع السمسم

1991925244منتجات أخرى

35527998732إجمالي المبيعات2010م

612533317قطاع اللحوم المصنعة

1171863198قطاع السمسم

177832217منتجات أخرى
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 :على الشركة  المستحقة القروض والمطلوبات -10

ا قيل م  رماسهيالة رماإ يح رممالوح سيرء فخ رمممل ح رمعرايح 2211ما اساناا رمرر ح نالل علا 

ياسذم  ال ييجسا قرصسا  اسريض اإ يسح  رمسعيايح قي رمرر ح رمالاعح فخ جمهيريح مصسر رمعرايسح

 إجررء اإ خ المرؼا م  عاا رسانارا رماسهيالة ي ، ا2211رمعلا  مساولح علا رمرر ح اإهليح 

 . اامة رمرر ح سإارة ألمر ضملإلً ملوصيل علا رماسهيالة رماإ يح

مليي    مللال  151ا مالػ ياار  2211علا رمرر ح فخ إهليح رمعلا  يالػ دجملمخ رممطليالة

 . ا2212مليي    فخ إهليح رمعلا  145

فخ رمممل ح رمعرايح رمسعيايح قيل افعح م  ارض صإايم  رماإميسح شذر ياا رسالمة رمرر ح رألا 

مليي    مامييل مرري  رممجمت رمصإلعخ رمجايا يساا  165رمصإلعيح رمسعيا  رمالمػ ايمات 

، ياا اا رشس  جميست ممال سلة نالل سات سإيرة 15/12/1433علا قاسلط اصلعايح ااءر م  

قرض رممرري  مصلما رمصإايم  ضسمل   اخ ساللا علامرمجايا رممللمح ي ري معارة رممرري  

 .مليي    12.5 ا2211نالل علا  ا رممسالمحافعح رأليم، ي اا الؽة ايمح رممللرض 

فسسإ  رمرسسر ح قي رسسر لاهل رمالاعسسح مسسا اصسسار ق  رايرة ايسس  الالسسح يانسسالؾ مسسل ذ سسر فسسخ رمالريسسر  

اصسسار قي امسسإا ق  ولسسيم اوييسسل  ملاوييسسل رمسسا قسسسها قي ولسسيم نيسسلر قي ولسسيم مرسسلاهت ، يمسسا

اميجسسر قايرة ايسس  الالسسح ملاوييسسل دمسسا قسسسها قي ولسسيم نيسسلر قي ولسسيم مرسسلاهت ، يالييجسسا ق  

 دسارارا قي رررء قي رمؽلء م  جلإر رمرر ح أل  قايرة اي  الالح مإلسارارا

  
 :المدفوعات النظامية المستحقة  -13

يال ايجا  لة رمو يميح يرمرالايح ار ل مإاظااليا رمرر ح اسارا جميت مافيعلاهل رمإظلميح ملجه

ماسأنررة مس  رسسيا جمر يسح قي اأميإسلة رجاملعيسح قي و سل  رسرعيح يالسػ منصسس  عليهل قيح

ا يسساا افعهسل اعسسا دإهسسلء رإلجسررءرة رمالومسسح ياالسسايا 2211مليسسي    ملعسلا رممسسلمخ  2.2رمو سل  

ياوسر علا رمرر ح رمالاعح وليرإخ مصر  ،  رإلاررررة رمو ييح م  رممسارلر رمو ي  ملرر ح

ضرياح انل وسر رألإظمسح رممعمسيل اهسل فسخ جمهيريسح مصسر رمعرايسح يعلسا رمرسر ح ضسرياح 

عسس   رممسسساولح مليسسي    يالؽسسة ضسسرياح رمسسانل 2.1ا اليمسسح 2211ملجلسسح عسس  رمعسسلا رممسسلمخ 

ململسسسسح رمعلمسسح ا 2211ايسسسمار  31، ي السسػ رمرصسسيا رممسسساوم فسسخ  مليسسي    12.6رمفاسسر  

ا ي المسسة 2211قمسسؾ   يمثسسل ررسسارر  رمرسسر ح مرسسهر ايسسسمار  221ملاأميإسسلة رالجاملعيسسح 

 .ا  لممعالا2211رمرر ح المسارا فخ رهر يإلير 
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 : الموارد البشرية  -14

 
مرفست اسارراها يمهسلرراها رميظيفيسح مس  نسالل السايا اسررمج   اعمل رمرر ح علا ارجيت ميظفيهل

رمذ  اا رساوارثت نالل رمعلا  (ميظؾ رمرهر)يرمنلرجخ الالضلفح رما ارإلمج  رماارير رمارنلخ

 ،يرماارير رممر و علا رق  رمعمسل مس  نسالل اليسيا رالوايلجسلة رمااريايسح رمالومسح  ا ،2211

يامثسسل نطسسط رإلوسسالل رماسساريجخ مل سسيرار رمسسسعيايح قشميسسح نلصسسح ويسس  إسساج عسس  شسسذ  رمنطسسط 

يارسسؽل شسسذ  رم سسيرار معظسسا رممإلصسسر رمليلايسسح ، افعسسح ملسسسعيا  يرماسسررمج رموفسسلظ علسسا إسسسر مر

 رمساويس  يهساؾ رمارإسلمج ( يلا  رمرر حا)ارإلمج  شذر ياا اا رساوار  ، يرإلارريح فخ رمرر ح

ثلإيل امج شذ  ال  رمعإلصر  ، رماعرؾ علخ م  مايها رمملار  ي رالم لإيلة م  رم يرار رمسعيايح

مثسسل مالاعسسح السسامها فسسخ رمارإسسلمج ي اسسذميل  لفسسح رمصسسعلر رماسسخ ي ثل ،فسسخ ارإسسلمج اسسارياخ م ثسسؾ

مسست وجسسا  رماسسخ ااإلسسسر رار رمملشلسسح فسسخ يظسسلئفها رمجايسسا رراعسسل رامسسلم شسسذ  رم سسي، ييرجهيإهسسل 

الماعلاا مت  ارى رر لة رالسارسلررة فسخ قيضل رمرر ح  مل المة  ترماارير رمذي  وصلير علي

خ طالسل ألوسا  رالصسارررة ي رماسخ اسسلعا  سال مس  معمل ايصيؾ يظيفسمجلل رمميررا رمارريح 

يالسساا رمرسسر ح رمم لفسسعة يرمعسساليرة ياسسررمج عمسسيالة  رمميظسسؾ ي رمرسسر ح مسسراط رالارء المسسانل

نلصح الممايعلة اإلءرً علسا اليسيا قارء سسإي  ماإسخ علسا معسليير موساا  ، الإلضسلفح رمسا اسيفير 

يما الا رمرر ح واا رال  اسييم يرمجيا  ، فرس يظيفيح ملسيارة فخ مجلل رإلإالم يرمملميح يرم

 .اعمل اررمج اوفيويح مثل اررمج رانلر رمميظفي  ينالفت 

 :البحث والتطوير  - 15

اليا رمرر ح اعمليلة رماوس  يرماطسيير مس  نسالل دارر  مناصسح اساعمهل منااسررة مجهسو  فسخ 

مجميسست مإاجلاهسسل لررة رمجسسيا  يرماوليسسل يرنااسس ارنسسل  سسل مصسسإت مسس  مصسسلإعهل السسيا اسسلمفوس

ياوي  اطيير مإاجلة جايا  يدجررء رماررسلة رماسييليح مس  نسالل رسر لة مانصصسح السيا 

 .اومالة اذيم فخ رألسيرم

 :السالمة والجودة والنوعية  - 16

اليا رمرر ح اإاال  ياطايم قفضل رممعليير رميطإيح يرمعلمميح مضمل  رمسالمح يرمجيا  م  نالل 

 مسسسسسسسعيايح يمعسسسسسسليير رممإظمسسسسسسح رمعلمميسسسسسسح ملميرصسسسسسسفلة يرمملسسسسسسليي  رمميرصسسسسسسفلة رمليلسسسسسسسيح ر

(ISO 200:9001 ) ياسسساير رألؼذيسسح(Codex Alimentations ) رممعامسسا مسس  ااسسل رملجإسسسح

 (.W.H.O / F.A.O)رممرار ح ممإظمح رمصوح رمعلمميح يمإظمح رألؼذيح رمعلمميح 
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 :المساهمة االجتماعية  - 17

فسخ نامسح رممجامست يرماإميسح رالجاملعيسح يرممرسلر ح فسخ اوليسم الم  رمرر ح اأشميسح رممسسلشمح 

رعليح  يرفعح شذر رميط  يقفررا مجامعت م  نالل مرلريت ياررمج اولم رمإفت رمعلا ملمجامت ، 

يرمريلضيح يرمثللفيح ، يرسالطلر ذي  رالوايلجلة رمنلصح فخ  رالجاملعيحرممإلسالة يرمفعلميلة 

، يرسايعلر عاا م  طلاح رممسارر  فسخ اسررمج ملاسارير رمصسيفخ رميظلئؾ رماخ اإلسر اارراها 

 .رماعليإخ معاا م  طلاح رمجلمعلة سإييلً ، ياإفيذ اررمج رماارير

 

 

عففدا )وصففأل ألم مصففلحة فففي فئففة األسففهم ذات األحقيففة فففي التصففويت تعففود ألشففخا   - 18

 ( :مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

  ق  رنس اإساح مل يح قي اؽيير إساح مل يات فخ رمرر ح اميجر رممسلا  ما ياا داالغ رمرر ح م

ير إساح مل يح رممسسلشمي  رمملسسسي  فسخ رمرسر ح ، يما ااؽ يرإلاررمايرعا رماسجيل م   32راا

  ا2211نالل رمعلا رمملمخ 

 االسم

 م31/10/0211هيكل رأس المال في  م1/1/0211هيكل رأس المال في 

 1/1/0211عدد األسهم في 

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 
 العام

نسبة 
التغيير 
 خالل العام

عدد األسهم في 
31/10/0211 

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 
 العام

 %55.51 1588628222 %2.22 %55.51 1588628222 شركة دلة لالستثمار الصناعي

 %7.22 082228222 %2.22 %7.22 082228222 محمد عبدالحميد حلواني

 %3.52 182228222 %2.22 %3.52 182228222 حلواني العالمية شركة

 %1.75 5228222 %2.22 %1.75 5228222 فواز محمد حلواني

 %2.49 1428222 %2.22 %2.49 1428222 محمد فواز حلواني

 %31.75 982718432 %2.22 %31.75 982718432 الجمهور

 %122 0885718432 %2 %122 0885718432 المجموع

 

 

شسسخ رسسر ح مملي سسح الم لمسسل مرسسر ح عسسسير ملاجسسلر  يرمسسسيلوح يرمصسسإلعح  مالسسساثملر رمصسسإلعخ رسسر ح امسسح :  مالوظسسح* 
 .يرموررعح يرمعللررة يقعملل رمملليالة
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 :قرارات الشركة المهمة  -19

رممايإسح رما رمميات رمجايا رم لئ  فخ رميراعح امايإح جا  ارر مجل  رإلارر  إلل رممصلإت رمولميح 

وي  رإاهة رإلإرسلءرة  يي   مل 332رمصإلعيح امايإح جا  ياوجا دساثملر مايات يصل دما 

ا يرماخ ااضسم  2212يرمااء فخ رمارؽيل رماجرياخ ملمرولح رأليما م  رممرري  مت ااريح علا 

  مسسل اسسلا رممجلسس  المميرفلسسح علسسا، مليسسي     24مصسسإعخ رممعمسسيل يرماعائسسح ياوجسسا رسسساثملر 

رماخ ااضم  اليح رممصلإت رمطويإسح ي رموسالي  رلئيح يرمماإيح ملمرولح رمثلإيح ارسيح رألعملل رإلإ

،  مسسل قاسسر  مليسسي     112 امالسسػرمطويإيسسح يرملوسسيا يرممراسسا ي رالجاسسل  يرألماسسل  يرمعصسسلئر 

 122فخ مصإت رملويا فخ جمهييسح مصسر رمعرايسح ياوجسا دسساثملر يصسل دمسا  رممجل  رمايست

ويسس  رإاهسسة رمرسسر ح مسس  رممرولسسح رأليمسسا ملمرسسري  يذمسس  ارفسست رمطلاسسح مصسسر   يسسي  جإيسستمل

 يسسيؾ ياساق رمارسؽيل مصسر  ياا لفح رجملميح الؽسة نمسسي  مليسي  جإيست %52رإلإالجيح رما 

 .ا2212رماجرياخ فخ قيرئل علا 

 
 :تكوين مجلس اإلدارة وتصنيأل العضوية  - 02

رمإوسي رمماسي  فسخ  قعضسلء طالسلً ملإظسلا رألسلسسخ ملرسر ح علسا اسسعحيا ي  مجل  رإلارر  مس   

 :رمجايل قاإل 

 مستقل غير تنفيذم تنفيذم الصفة أسم العضو

    رئيس المجلس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع

    العضو المنتدب والرئيس التنفيذم صالح أحمد حفني

    عضو محمد عبدالحميد حلواني

    عضو يمانيعبدالعزيز محمد عبده 

    عضو عبداإلله عبدالرحيم صباحي

    عضو أسامة زكريا جمجوم

    عضو أنس غالب خاشقجي

    عضو أحمد عبدهللا خياط

    عضو محي الدين صالح كامل
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 :ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  -01

 
مجلسس  رإلارر  ي اسسلر رماإفيسذيي  يقويرجهسسا يقيالاشسسا رملصسسر    رمجسسايل قاإسسل  مل يسح قعضسسلءياسي

 .يمصلواها ؼير رممالرر  فخ قسها رمرر ح

 

 

 الصفة االسم
  األسهمعدد 
 م1/1/0211

نسبة الملكية 
 م1/1/0211

صافي التغيير 
 األسهمفي 

 خالل العام

نسبة 
التغيير 
 خالل العام

 األسهمإجمالي 
 نهاية العام

إجمالي 
نسبة التملك 
 نهاية العام

 %2.223 1222 - - %2.223 1222 رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن إبراهيم الرويتع

 %7.222 0.222.222 - - %7.222 0.222.222 عضو محمد عبدالحميد حلواني

 %2.223 1222 - - %2.223 1222 عضو عبدالعزيز محمد عبده يماني

 %2.223 1222 - - %2.223 1222 عضو عبداإلله عبدالرحيم صباحي

 %2.223 1222 - - %2.223 1222 عضو أسامة زكريا جمجوم

 صالح أحمد حفني
 العضو المنتدب 
 والرئيس التنفيذم

1222 2.223% - - 1222 2.223% 

 %2.223 1222 - - %2.223 1222 عضو أنس غالب خاشقجي

 %2.223 1222 - - %2.223 1222 عضو أحمد عبدهللا خياط

 %1875 5228222 - - %1875 5228222 نائب الرئيس التنفيذم فواز محمد حلواني

 %2.223 1222 - - %2.223 1222 عضو محي الدين صالح كامل

يامثسل وصسح % 35فيرو موما وليرإخ مصلوح فسخ رسر ح ولسيرإخ رمعلمميسح مامل ست إسساح / يمل  رممهإا    :مالوظح * 
مومسسا فسسيرو ولسسيرإخ قوسسا قيالا  رملصسسر ، مسست سسسيطر  علسسا شسسذ  رمرسسر ح ، دضسسلفح دمسسا مصسسلوات فسسخ قسسسها 

% 3.5فخ رر ح وليرإخ رمعلمميح رماخ امل  % 12.5مالوظح ق  ويجح موما عاارموميا وليرإخ مهل مل يح 
مسس  رقسسسملل ولسسيرإخ قنسسير  مسسل يعسسلال يروسسا مليسسي  سسسها يمسسا يسساا دضسسلفح شسسذ  رألسسسها دمسسا مصسسلوح مومسسا 

 .رإخ او ا سيطرات علا رر ح وليرإخ رمعلمميحعاارموميا وليرإخ إلضلفاهل دما فيرو ولي
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 :أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها  -00

اعض قعضلء مجل  دارر  رمرر ح يايمي  عضييح مجلس  دارر  رسر لة مسسلشمح قنسرى يشسا 

 :علا رمإوي رمالمخ 

  شركات مساهمةعضوية عضو مجلس اإلدارة في  األعضاء

  عاارمروم  داررشيا رمرييات

رر ح عسير ملاجلر  يرمسيلوح يرمصإلعح يرموررعح  .1
 (مسلشمح علمح) يرمعللررة يقعملل رمملليالة

مسلشمح ) رر ح دعملر مايإح رممل  عاا  رالااصلايح .2
 (علمح
 (مسلشمح علمح) يرماسييم مألاول رممجميعح رمسعيايح  .3
 (مسلشمح ملفلح)رر ح جايى مإلساثملر  .4
 (مسلشمح ملفلح)رر ح رمنورما  .5

عاارمعويو موما عاا  
 يملإخ

رر ح عسير ملاجلر  يرمسيلوح يرمصإلعح يرموررعح  .1
 (مسلشمح علمح) يرمعللررة يقعملل رمملليالة

 (مسلشمح ملفلح) سيي يرر رر ح  .2
 (مسلشمح ملفلح)  .رالل رر ح  .3

  صلما قوما وفإخ
 

مسلشمح ) (سيس ي)رمصإلعيح رمرر ح رمسعيايح ملناملة  .1
 (علمح
 (مسلشمح علمح) رر ح رألشلخ ملا لفل .2
 (مسلشمح ملفلح)  رر ح وليرإخ دنير  مصر .3

 موخ رماي   لمل
 (مسلشمح علمح)رر ح جال عمر ملاطيير.1 
 
 (مسلشمح ملفلح)  رر ح امح ملناملة رمصويح. 2

 (مسلشمح ملفلح)  رر ح وليرإخ دنير  مصر .1 قإ  ؼلمر نلرلجخ

 عاارإلمت عاارمرويا صالوخ
 

 
 (مسلشمح ملفلح) رمسعيايح – رالل  رر ح .1
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 :المصالح مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واألشخا  ذوم العالقة  -03

 
ال ا دارر  رمرر ح قإت ال ايجا عليا اي  رمرر ح يق  م  قعضلء رممجلس  قي رمسرئي  رماإفيسذ  

رمملمخ قي ق  م   اسلر رماإفيسذيي  قي أل  رسنس ذي عالاسح اسأ  مسإها ا سي  مهسا فيهسل قي رمماير 

مصلوح جيشريح نالفسلً ملمعسلمالة رالعايلايسح رممسسامر  فسخ رمإرسلط رمعسلا  مست رألطسررؾ ذي  

م  رمليرئا رمملميح رممرفلح المالرير يااات شذ  رممعلمالة إف   5رمعالاح رميررا  فخ رإليضلح راا 

 .رألسلسيح رممااعح مت رمؽير رمرريط

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2010م2011م2010م2011م

55,20063,15055,2000مؤسسة حلواني العالمية 

119,262936,79938,12390,258شركة كوزين حلواني 

55,83343,6324,7755,057فندق دلة طيبة المدينة

323,989287,738108,56977,420مستشفى دلة 

240,000240,0000مؤسسة اقرا الخيرية 

5,635,03012,314,4671,225,1004,463,623الشركة السعودية لصناعه االغذية - اولكر 

2,729,3522,729,352فضيل حلواني 

237,705161,54312,97399,143شركة مجموعة خدمات الطعام

(2,729,352)(2,729,352)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

6,667,01914,047,3291,444,7404,735,501اإلجمالي

مطلوب لجهات ذات عالقة ) شركات شقيقة (ب

250,165598,15820,214293,201شركة دلة التجارية 

83,708شركة النسيج والمالبس الجاهزة 

38,16035,27853,65753,627شركة الربيع السعودية لالغذية المحدودة

390,100357,462شركة دلة للنقليات 

196,642253,365136,03547,380شركة حلواني والطحان لالغذية 

908,8341,102,15911,85367,516شركة وكالة دارين للسفر والسياحة 

27,50027,500شركة دلة لالنتاج االعالمي 

45,00045,000صندوق كامل االجتماعي 

2,157,4814,153,575215,599396,754شركة أف أم سي جي

4,070,0906,544,996464,858885,978اإلجمالي

الرصيد
طبيعة المعاملة

اشتراكات التامين للموظفين 

توريد قطع غيار 

توريد مالبس عمال 

مبالغ المعاملة

بيع بضاعه تامة الصنع 

أ

بيع بضاعه تامة الصنع 

مواد اولية مشتراة عن طريق الشركة   

بيع بضاعه تامة الصنع 

بيع بضاعه تامة الصنع 

بيع بضاعه تامة الصنع 

بيع بضاعه تامة الصنع 

مشتريات مواد خام

مطلوب من جهات ذات عالقة ) شركات شقيقة (

شراء بضاعه تامة الصنع 

توريد تذاكر سفر

انتاج مواد دعاية 

شراء بضاعه تامة الصنع ومواد اولية 

نقل مواد خام ومياة 

بيع بضاعه تامة الصنع 
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 :اجتماعات مجلس اإلدارة  -04

  
 :علا رمإوي رمالمخ ا 2211رجاملعلة فخ رمسإح رمملميح ( 6) علا مجل  دارر  رمرر ح

 

  :مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  -05

 
ااي  )مليي     2  ا مالػ ياار 2211االػ م لفعة قعضلء مجل  رإلارر  ع  رمعلا رمملمخ 

طاللً ملإظلا رألسلسخ ملرر ح يرملررررة يرماعليملة ( رماإفيذي قعضلء مجل  رإلارر  م  

ي يرمل شذر رممالػ مل اا قار  مجل  رإلارر  امضلعفح م لفأ  رئي  رمإظلميح ذرة رمعالاح 

فخ  دضلفيحي ذم  اسار ايلمت اأعملل  رمم لفأ  رماخ يوصل عليهل رمعضي ضعفخرممجل  دما 

الؽة  قمؾ  ،  مل 622خ مل اللضل  مالػميصاا دجملم  سيلم عملت  رئي  مجل  رإلارر 

قمؾ  213ااالة يمصلريؾ وضير قعضلء رممجل  الجاملعلة رممجل  يمجلإت مالػ ياار  

 5,356,252  ،  مل الػ دجملمخ م لفعة ياعييضلة نمسح م   الر رماإفيذيي  مالػ ياار  

  امل فيها رمرئي  رماإفيذ  ي رمماير رمملمخ ، ي اعاما رمرر ح إظلا ويرفو ملعلملي   مل يعاما 

يال جوء م  اعييضلة يم لفئلة رمرئي  رماإفيذ  اإلًء علا داررات ملرر ح ماوليم قشارفهل 

ررار  ييجا ق  ارايالة قي رافلم مت ق  م  قعضلء رممجل  قي  الر رماإفيذيي  ملاإلول ع  ق 

 .قي اعييض

 اإلجتواعات

 (1) األعضاء

13/1 

(2) 

13/2 

(3) 

22/4 

(4) 

15/2 

(5) 

11/11 

(6) 

13/12 

       عبد الرحون ابراىين الرويتع

     ×  هحود عبد الحويد حلواني

   × ×   عبد العسيس هحود عبده يواني

       أساهة زكريا جوجوم

       عبد اإللو عبد الرحين صباحي

       صالح احود حفني

       أنس غالب خاشقجي

 ×      أحود عبد هللا خياط

       صالح كاهلهحي الدين 
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 :تطبيق الئحة حوكمة الشركات  - 06
 

الئوسح وي مسح رمرسر لة رم فيلح ملايرفسم مست اإسيا  اعمل رمرر ح علا يضت رألس  يرإلجررءرة

الئوسح نلصسح موي مسح رمرسر ح رساررسلار ياسا رعامسلا  جلس  شيئسح رمسسيم رمملميسحرمصلار  ع  م

، ياطاسسم رمرسسر ح مسس   2225ااريسسح عسسلا  رمسسسعيايحاالئوسسح وي مسسح رمرسسر لة المممل سسح رمعرايسسح 

رمإلويسسح رمعمليسسح ؼلمايسسح مسسل جسسلء فسسخ رمالئوسسح  ليسسلً قي جوئيسسلً مسس  نسسالل مإظيمسسح رمإظسسلا رألسلسسسخ 

دمسسا جلإسسر اطايلهسسل يرملسسيرئا يرإلجسسررءرة رمارنليسسح يرألإظمسسح يرملسسيرئا رمإظلميسسح ذرة رمعالاسسح 

 ح رمعرايح رمسعيايح ، ياعمل رمرر ح علا رسا ملل ملمعليير رممولسايح رمماعلرؾ عليهل فخ رمممل

ير   لفح رماإيا رمسيلسلة يرإلجررءرة رممإظمح ملاطايم، ياعمل علا اطيير ذم  اصفح مسامر  

ذمس  يرساثإلًء م  ا  2211فخ آنر جمعيح علاة نالل علا اطايلهل  اا رمماعللح المجمعيح رمعلمح

 :رمالمخ إظلا رماصيية رمارر مخ وي  رإت جلر  اررسات الالضلفح رما ما اطام رمرر ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األسباب والتفاصيل ال نعم اإلجراء

سيلسسسسلة م اياسسسح  صسسسيؽةشسسسل  2-ا/ 12
يمعسسسسليير يدجسسسسررءرة يرضسسسسوح 
يموسسساا  ملعضسسسييح فسسسخ مجلسسس  

ي يُيضسسسسسسعة ميضسسسسسست  رإلارر 
 رماإفيذ

   سسسسسسسيؾ يسسسسسساا رعامسسسسسسلا
رمالئوسسسسح فسسسسخ رمجمعيسسسسح 
رمملالسسسسسسسسسسسح رمنلصسسسسسسسسسسسح 
الإانلر مجلس  رإلارر  
اعا ر  يساا رإاهسلء اير  
رممجل  رمولميح فخ علا 

 .ا2212
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 :لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها  - 07

رعاما مجل  رإلارر  ار يل عا  مجل  ممسلعاات علا اصريؾ مهلمت يمسئيميلات يرفت مسايى 

وي مسح رمرسر ح ، يذمس  اإسلءرً علسا مسل  دطلررإلرررؾ يرمرالاح يضيراط رانلذ رملررررة ضم  

اسااعيت روايلجلة يطايعح قعملل رمرر ح يإرلطهل ، فساا رعامسلا ارس يل مجإسح رممررجعسح يمجإسح 

 .رمارريولة يرمم لفعة ياا رعاملا رمليرئا رمنلصح اهمل 

 

 :لجنة المراجعة  -22/1

 يسح فسخ رمرسر ح ياررسسحقعمسلل رممررجعسح رمارنل االنس مهلا مجإح رممررجعح فخ رإلرسررؾ علسا

فعلميح يقإظمح دجررءرة رمرالاح رمارنليح ، يرمعمل علا رماأ ا م  ايرفم رمإظلا رممولساخ ملرر ح 

مسست رمماطلاسسلة رمإظلميسسح ، يرمايصسسيح ااعيسسي  رممولسسساي  رملسسلإيإيي  يمالاعسسح قعمسسلمها ، ياررسسسح 

مجلس  رإلارر   رمليرئا رمملميح رأليميح يرمسإييح ملرر ح دما جلإر رممهلا رألنرى رماخ يي لهل مهسل

عاارإلمست صسالوخ / ، ياا ر لة مجإح رممررجعح م  ثالثح قعضسلء ؼيسر اإفيسذيي  ارئلسسح رألسسالذ

قإ  نلرسلجخ يشمسل عضسير  مسسالال ، / قسلمح جمجيا  يرألسالذ / يعضييح  الً م  رممهإا 

 .ا2211رجاملعلة نالل رمعلا (    2) ياا علاة رملجإح 

  :ت لجنة الترشيحات والمكافآ 07/0

االنس مهلا مجإح رمارريولة يرمم لفعة ااوايا رمسيلسسلة يرممعسليير ملاررسيا معضسييح مجلس  

رإلارر  مسست رممررجعسسح رمايريسسح مالوايلجسسلة مسس  رملسساررة يرممهسسلررة رممطلياسسح فسسخ رممجلسس  ، 

ياررسح جيرإر رمضعؾ يرملي  فخ مجل  رإلارر  يراارروسلة معلمجاهسل ، يرماأ سا مس  رسسالالميح 

رألعضسسلء فسسخ مجسسلم  دارررة  ، يجيرإسسر اعسسلرض رممصسسلما فسسخ عضسسييحضسسلء رممسسساللي  رألع

سيلسلة اعييضسلة يم لفسعة قعضسلء رممجلس  ااررح قي اررسح ررمرر لة رألنرى ، دما جلإر 

عاسارمعويو / رممهإسا  ارئلسسحي الر رماإفيذيي  ، ير لة رملجإح م  ثالثح قعضسلء ؼيسر اإفيسذيي  

 .نيلط قوما/ يرألسالذ  موخ رماي   لمل/ ألسالذ رعضييح  الً م  يملإخ ي

 .ا2211نالل رمعلا  لةرجاملع( 3) عاا ياا علاة رملجإح
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 :توزيع األرباح /  22
 :سياسة توزيع األرباح  - 08/1

سإييح ماعويو ايمح رمعلئا علا رممسسلشمي  امسل ياإلسسر مست قراسلح رمرسر ح  لً قرالو ايو  رمرر ح

ييضسسعهل رممسسلمخ يولمسسح رمسسسيم يرممإسسل  رالااصسسلا  رمعسسلا ، يؼيرشسسل مسس  رمعيرمسسل امسسل فسسخ ذمسس  

رالسسسساثملر يرالوايلجسسسلة رمإلايسسسح يرمرقسسسسملميح  دعسسسلا اوليسسسل رمفسسسرس رالسسسساثملريح يماطلاسسسلة 

  ايويعسسلة مسس  شسسذر رملايسسل علسسا ق  مسس  رالعااسسلررة رمللإيإيسسح يرماياعسسلة رماجلريسسح ياسسأثير ق

 .يرمإظلميح

يعلا رمرؼا م  ايات رمرسر ح ايويست قراسلح سسإييح ملمسسلشمي  فإإست ال ايجسا ضسملإلة مايويست 

فعلسسخ مألراسسلح  مسسل ال ييجسسا ق  ضسسمل  ملماسسلمػ رماسسخ سسسياا ايويعهسسل فسسخ ق  سسسإح فسسخ رممسسسالال 

 رماخ اإس علا  م  رمإظلا رألسلسخ( 42)رميررا  فخ رمملا  يينضت ايويت رألرالح ملرريط 

اسسيو  قراسسلح رمرسسر ح رمصسسلفيح رمسسسإييح اعسسا نصسسا جميسست رممصسسريفلة رمعميميسسح يرما سسلميؾ "

 :رألنرى علا رميجت رمالمخ

مس  رألراسلح رمصسلفيح ما سيي  روايسلطخ إظسلمخ ييجسيو ملجمعيسح رمعلمسح %( 12)يجإر  ( ق

 .الػ رالوايلطخ رممذ ير إصؾ رق  رمملل رمعلايح ياؾ شذر رماجإير ماا

يجيو ملجمعيح رمعلمح رمعلايح اإلًء علا رااسررح مجلس  رإلارر  ق  اجإسر إسساح الااجسليو  ( ر

م  رألرالح رمصلفيح ما يي  روايلطخ رافسلاخ يانصيصست مؽسرض قي قؼسررض %( 22)

 .معيإح

رممسافي  علسا مس  رق  رممسلل %( 5)ييو  رمالاخ م  ذم  افعح قيما ملمسلشمي  اعلال ( ة

 رألال

مسس  رماسسلاخ  م لفسسأ  ألعضسسلء مجلسس  %( 5)ينصسسس اعسسا مسسل السساا إسسساح ال اويسسا عسس   (  

 رإلارر 

 .ييو  رمالاخ اعا ذم  علا رممسلشمي   وصح دضلفيح فخ رألرالح ( م

 

يااطلر قيسح ايويعسلة قراسلح ملاروسح مس  مجلس  رإلارر  ميرفلسح رمجمعيسح رمعلمسح ملمسسلشمي  ،  

رمملرر ايويعهل علا رممسلشمي  فخ رمم ل  يرمميرعيسا رماسخ يوسااشل مجلس  ياافت قرالح رألسها 

يال ييجا ق  اراير ري رافلم اإسلول اميجاست قوسا أليح اعليملة إظلميح ذرة عالاح  رإلارر  ييفللً 

 .مسلشمخ رمرر ح ع  ر  وليم فخ رالرالح
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 :األرباح التي تم توزيعها -22/2

ايرات ا  يذم  2211راريل  16فخ  ا 2212ع  رمعلا  يهل المة رمرر ح اايويت ررالح ممسلشم

م  رق  رمملل % 15  مل يمثل إساات  42,252,145  م ل سها ياإجملمخ اار   1,52

مر و رإليار  ييا رإعللا ( ااريل)يذم  ملمسلشمي  رممسجلي  اسجالة رمسيم رمملميح رمسعيايح 

ريار  رالرالح مالررً  فخ  م  ناللا ، 26/3/2211االري  رماخ علاة رمجمعيح رمعلمح رمعلايح 

رموسلالة رمجلريح رممرااطح الممولفظ رالساثملريح رمميا  اهل قسها رر ح وليرإخ رنير  فخ ق  

  .م  نالل رماإ  رمسعيا  رمفرإسخ م  رماإي  رمموليح فخ رمسعيايح 

 :التوزيعات المقترحة لألرباح  -08/3

اسسرر مجلسس  دارر  رسسر ح ولسسيرإخ دنسسير  فسسخ رجاملعسست رمسسذ  علسسا مسسسلء يسسيا رإلثإسسي  رمميرفسسم 

ا رمرفسست المايصسسيح رمسسخ رمجمعيسست رمعميميسست ملرسسر ت اايويسست قراسسلح إلايسست علسسخ  15/12/2211

 52,142,262  ملسسها رميروسا اأجمسلمخ اسار   2ا ايراست 2211رممسلشمي  ع  رمعلا رمملمخ 

رق  ملل رمرسر ت يذمس  مس  رالراسلح رممالسل  يرممليسا  فسخ وسسلالة رمرسر ح ٪ م  22  امثل 

ا يسا ي  قوليح ايويت رألرالح ممسلشمخ رمرر ح رممليا  قسسملئها فسخ 32/5/2211واا الري  

ا 2212يرمملاشل نالل رمإصؾ رأليل م  رمعلا سجالة رمرر ح اإهليح ااريل ييا رإعللا رمجمعيح 

رممجلسس  اسسأ  رملسسررر يهسساؾ رمسسا اوليسسم عيرئسسا مجويسسح  ياسسذم  يل سسايسست ا قنسسذ رمميرفلسست رمإظلماعسس

 .ملمسلشمي  يذم  اويلا  رمعلئا علا رساثملرراها امل ياالئا مت اطلعلة يطميولة رمرر ح

 

  : المتبعةمعايير المحاسبة  -09

ا طالسسلً ممعسسسليير 31/12/2211اسسا دعسسارا رملسسسيرئا رمملميسسح رمميوسسا  ملسسسسإح رمملميسسح رممإاهيسسح فسسسخ 

رممولساح رمماعلرؾ عليهل فخ رمممل ح رمعرايح رمسعيايح رمصلار  م  رمهيئح رمسعيايح ملمولسساي  

ي السر رمللإيإيي  يال ييجا رنساالؾ فسخ ق  مس  اإسيا رملسيرئا رمملميسح ملرسر ح عس  الس  رممعسليير، 

ر رممولسسر رملسلإيإخ رمرر ح رإت اا دعارا سجالة رممولساح المر ل رمصويا ي مسا ياضسم  الريس

 .ا ق  اوفظلة علا رمليرئا رمملميح رمسإييح2211ع  رمعلا رمملمخ 
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 : المحاسب القانوني اختيار -32

انالر رمجمعيح رمعلمح سإييلً مرراالً قي ق ثر ممررجعح وسلالة رمرر ح اإلءرً علا رااررح مجل  

رمم لار رممرنصح ملعمل فخ رمممل ح رإلارر  اعا ايلا مجإح رممررجعح اارريا ياعي  عاا م  

رمعرايح رمسعيايح مالايا عريضهل ممررجعح وسلالة رمرر ح يم  ثا اررساهل يايصيح رملجإح 

اإعلا  اعيي  قي رنايلر مررجعلً آنر ملوسلالة م  اي  رممرروي  وسر رملررررة يرماعليملة 

رراالً قي ق ثر ملليلا امررجعح رمإظلميح ذرة رمعالاح ، يملجمعيح رمإظر فخ رمايصيح ياعيي  م

يصيات ييا رإعللا وسلالة رمرر ح ياوايا قاعلاها، يسيؾ يعرض رممجل  رمم لار رممرروح يا

 . رمجمعيح رمعلمح

 :فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة تؤكيدات إدارة الشركة و -31

 :ال ا رمرر ح مل يلا

 رماخمارنليح وسر رممهلا رممإيطح اهل ي قإهل المة الإلرررؾ علا دارر  رممررجعح ر 

ارفت اللريرشل رما رإلارر  رماإفيذيح ي مجإح رممررجعح ماضمإح رممالوظلة ي رمايصيلة 

ي دجررءرات، ي اليا رإلارر  رماإفيذيح  رمارنليحياا رمايصل مهل ماعويو إظلا رمرالاح  رماخ

إح ي ال ايجا مالوظلة المعمل علا اإفيذ رإلجررءرة رماصويويح امالاعح م  رملج

مل يل ا ق   رمولمخجيشريح ملثر  علا سير رألعملل المر ل رممعالا اوة إظلا رمرالاح 

إظلا رمرالاح رمارنليح قعا علا قس  سليمح ي اا اإفيذ  افلعليح ي ال ا رمرر ح اأإت ال 

علياح قي جورء قي ايا روايلطخ مفريض عليهل م  شيئح رمسيم رمملميح  ق ايجا عليهل 

 .قي اإظيميح قي اضلئيح رنرى درررفيتجهح  ق قي م  

 رإت ال ييجا ر  يذ ر فخ اار  رمرر ح علخ ميرصلح إرلطهل. 

 



 : شكر وتقدير

مإسسسياخ رمرسس ر ميصسسيل مي، يالسساا مجلسس  دارر  رمرسسر ح المرسس ر يرمالسساير ممسسسلشمخ رمرسسر ح 

يياطلسست ، ا 2211رمرسسر ح يعماللشسسل يميرايهسسل علسسا رمجهسسيا رماسسخ اسسذميشل نسسالل رمعسسلا رممسسلمخ 

 .رممجل  دما اوليم رممويا م  رالإجلورة يرمإجلولة نالل رألعيرا رمللامح د  رلء  

 وهللا الموفق ،،،

 مجلس اإلدارة
















































