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 المحترمين    السادة / مساهمي شركة حلواني إخوان

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

السنة المالية  عن يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان أن يقدم لمساهمي الشركة تقريره السنوي

أعمالها خالل ال ام نتائج الشتتتتركة و نشتتتتاد وادا الذي يستتتتت ر  ،  م31/12/2016 المنتهية في

  أرنستتتك ويون  / ، ومرفق مع التقرير الستتتنوي تقرير مراحس حستتتاشاك الشتتتركة الستتتادة م2016

 م.31/12/2016المنتهية في  والقوائم المالية الموحدة مع إيضاحاتها عن السنة المالية

 

 

 

 

لية الس ودية خالل ال ام مافي السوق ال أدرجك، شركة حلواني إخوان هي شركة مساهمة س ودية 

تندرج تحك القداع الرئيستتي حداع الستتلع وفي شتتركة الستتوق المالية تداول  6001م  رحم 2008

سية والقداع الفرعي ) حداع انتاج األغذية(  شركة حلواني اإلستهالكية األسا إخوان شميزة وتتمتع 

اعة المواد الغذائية في المملكة ال رشية كونها من أولى الشتتتركاك الستتت ودية التي دخلك مجال  تتتن

دة من أفراد عائلة حلواني م كشتتتركة تو تتتية شستتتي1952عام ستتتستتتك الشتتتركة الستتت ودية ، فقد ت 

وحجم عملياتها ، وتنوعك منتجاتها حتى  و التمويليمنذ ت ستتتيستتتها الشتتتركة القانوني هيكل  وتدور

هـ 23/10/1428ق وتاريخ /264تحولها إلى شتتتتتتتركة مستتتتتتتاهمة شموجس القرار الوزاري رحم 

 يوليو 16   فيمليون لاير ، وحرر مؤستتتتستتتتو الشتتتتركة  200م شرأستتتتمال 4/11/2007الموافق 

الفئة ستتتهم من نفس  8,571,430لاير شإ تتتدار  285,714,300إلى  زيادة رأستتتمالهام 2008

 لالكتتاس ال ام.

 

 

 

 

 خوانإشركة حلواني 

 عرض عام عن الشركة-1
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 فكارنا المشتكرة وجهود موظفينا الذين اك غذائية عالية الجودة من خالل أن مل م اً لتقديم منتج

ورضى المستهلكين وتنمية  لمساهمينا مستمرة عوائدأعلى مستوياك التميز محققين يستهدفون 

 وذلك من خالل:،  المجتمع

 ،حتياجاك المستهلكين منتجاك عالية الجودة ترضي اتقديم  •

 المساهمين،م الح  ت ظيم 

  موظفيناتحسين حدراك ومهاراك، 

  االجتماعية امسؤوليتناستش ار. 

 

 

 

 وتوزيع  شت تتنيع ال رشية م تتر جمهورية تركز نشتتاد شتتركة حلواني إخوان وشتتركتها التاش ة في ي

و  الحالوة الدحينيتتة والم مول والمرشيتتاك تتمثتتل منتجتتاتهتتا الرئيستتتتتتتيتتة فيو ،المنتجتتاك الغتتذائيتتة 

 و اآليستتتكريم واألد مة المغلفةال  تتتائر  واأللشان وومنتجاك اللحوم الم تتتن ة واألجشان  الدحينة

منها في المملكة ال رشية  11قع ي، اً   تتتتتتتنم 17وذلك من خالل ،  اضتتتتتتتافة الى م تتتتتتتنع التنك

 .منها في جمهورية م ر ال رشية  6، س وديةال

إخوان ، النخلة ، : حلواني أهمها وتقوم الشتتتتتركة شتستتتتتويق منتجاتها تحك عالماك تجارية متميزة 

( ، دحينية ، م مول وسمسمه  ، وتقوم الشركة شتوزيع Freshyوس ، دازجة )مختاراك ، توس ت

وهي غير )جملة وتجزئة وشقاالك(  متنوعة من منافذ الشيع المختلفة منتجاتها من خالل مجموعة

  .مملوكة للشركة

عالمة تجارية  577 ،  عالمة تجارية مستتتجلة في المملكة ال رشية الستتت ودية 47وتمتلك الشتتتركة 

مريكا وكندا شية واألستتتتتتتيوية وأواإلفريقية واألورفي م ظم الدول ال رشية وش   الدول مستتتتتتتجلة 

 . واستراليا

 

 

 

 رسالة الشركة-2

 النشاط الرئيسي للشركة-3
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تمارس الشتتتتركة عملياتها في جمهورية م تتتتر ال رشية من خالل شتتتتركتها التاش ة شتتتتركة حلواني 

ع فيها المركز الرئيسي ( ، ويق%100( المملوكة لها ف لياً شالكامل )شركة مساهمة م ريةإخوان )

وتوزيع اللحوم المشردة والمجمدة والدحينة  وت ليسويتركز نشتتتتادها في ت تتتتنيع وت شئة ل ملياتها، 

م انع تقع في  6والحالوة الدحينية والمرشياك والم مول وال  ائر ومشتقاك الدواجن من خالل 

عام ، وت ستتستتك الشتتركة في جمهورية م تتر ال رشية في  ال اشتتر من رمضتتانش المدينة ال تتناعية

الف  600 أستتهمهاري و عدد مليون جنيه م تت 60رأستتمالها مستتاهمة م تترية ة كشتترك م1994

 الشركة أي أدواك دين. ت در مول،  جنيه م ري للسهم 100شقيمة أسمية  سهم

 

 

 
 اً هناك تدورأن  نامية وتؤمن الشركة أن األسواق التي تسوق فيها شركة حلواني منتجاتها أسواق 

 وتستتتويق ي ني توفر مجال خ تتتس للتقدم والنمو في  تتتناعة مما،  ن األستتترة يتكو م دل نموفي 

 .وي دي حافزاً أكشر لزيادة اإلنتاج مما سين كس إيجاشاً على زيادة المشي اك  منتجاك الشركة

األستتتواق ختتتالل الخمستتتة  فتتتيمنتجتتتاك جديتتتدة دتتتر  استتتتراتيجية حتتتام مجلتتتس اإلدارة شوضتتتع 

التتدواجن فتتي جمهوريتتة م تتر ال رشيتتة  تشتتييد م تتنع لمنتجتتاك مشتتتقاك وأولهتتاأعتتوام القادمتتة 

م ، كمتتا حامتتك الشتتركة شالتوستتع فتتي انتتتاج اللحتتوم المجمتتدة 2016والتتذي شتتدأ انتاجتته فتتي عتتام 

منتجتتتتاك الشرجتتتتر شنوعيتتتته التتتتدجاج األستتتتواق  فتتتتي ودرحتتتتكفتتتتي المملكتتتتة ال رشيتتتتة الستتتت ودية 

 واللحوم والنقانق.

 

و  والمرشى الدحينية والدحينةوت تقد إدارة الشركة شان يوا ل سوق اللحوم الم ن ة والحالوة 

 التالية:في دول مجلس الت اون النمو في المستقشل نظراً لألسشاس  الم مول

  حيث أن الحالوة الدحينية،  تكوين األستتترةزيادة م دل  و الستتتكان اعداداستتتتمرار ارتفاع 

 هات تشر من األغذية الرئيسية التي تستهلك و الم مول والمرشى واللحوم الم ن ة والدحينة

   يومياً. ال رشية ال وائل

 الشركات التابعة-4

 التوقعات المستقبلية-5
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 وجود دراساك هناك فرص توس ية إضافية في مجال إنتاج اللحوم الم ن ة ، إضافة إلى 

وة لحالاأنه من المتوحع أن ينمو الدلس على المنتجاك الخا ة شالحمية )الرجيم( مثل  تشير

 ( المستتتتتخدم عند مرضتتتتى الستتتتكري والمرشياك ذاك الستتتت راكSorbitolشالستتتتورشيتول )

 والم مول والمخشوزاك. األحل وكذلك الم جناك الحرارية

شركة شالجودة وتنوع منتاجتها ساهم في واضافة القيمة للمستهلكين عامالً مساعد ويمثل التزام ال اً ي

تشني   تتول التيالتجارية لدى الشتتركة ت د من أهم األاالستتم وال الماك نمو مشي اك الشتتركة ول ل 

رتفاع في ها ومستتتاعيها في هذا المجال وتتوحع الشتتتركة ارتفاع مشي اتها وتحقيق اعليها استتتتراتيجيت

ن تحقيق مهوامش رشحيتها على األمد الش يد وأن المزايا التنافستتتية للشتتتركة ستتتتمكنها إن شتتتا    

  ح مساهميها. م دالك نمو متوا لة وت ظيم م ال

 

 

 

 

 ال ناعيمن مشروع المجمع  الثانيةللمرحلة  الكامل لمجم ها ال ناعي حامك الشركة شالتشغيل 

( مليون لاير حيث شدأك 344.4شتكلفة إجمالية شلغك ) 12/7/2016وتشغيلها شالكامل شتاريخ 

لكون تشغيل  1/5/2015منذ تاريخ  على حوائمها الماليةضافية اك اإلالشركة احتساس االستهالك

( مليون 426.8مرحلتيه مشل  )لللمشروع  جماليةشلغك التكلفة اإل كما،  الم انع كان يتم مرحليا

الزيادة في التكاليف الى ال نا ر  وترجععما كان مخدد له  %29.2لاير شنسشة زيادة شلغك 

 :الرئيسية التالية

 

( مليتتتون لاير لتستتتهيل ميكنتتتة ال متتتل  31.4ومكتتتائن انتتتتاج اضتتتافية شقيمتتتة )اضتتتافة م تتتداك  -1

ورفتتتتتع درجتتتتتة التتتتتتحكم اإللكترونتتتتتي اضتتتتتافة إلتتتتتى ارتفتتتتتاع أستتتتت ار ش تتتتت  الم تتتتتداك مقارنتتتتتة 

 .شتتتتتتتتتتتتتتتتال رو  المشدئيتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتي تلقتهتتتتتتتتتتتتتتتتا الشتتتتتتتتتتتتتتتتركة وحتتتتتتتتتتتتتتتتك الدراستتتتتتتتتتتتتتتتة

 زيتتتادة ( مليتتتون لاير ناتجتتتة عتتتن65زيتتتادة فتتتي األعمتتتال المدنيتتتة والمشتتتاني شلغتتتك حيمتهتتتا ) -2

اشتتتتتتراداك األمتتتتتن والستتتتتالمة وإنشتتتتتا  مستتتتتاحاك اضتتتتتافية للتوستتتتت اك المستتتتتتقشلية وتكتتتتتاليف 

اي تتال التيتتتار الكهرشتتتائي وتكتتتاليف نقتتل ش تتت  الم تتتداك متتتن الم تتانع القديمتتتة وإنشتتتا  مكاتتتتس 

جديتتتدة للشتتتركة إلستتتتتي اس الجهتتتاز اإلداري والتشتتتغيلي للشتتتتركة وإنشتتتا  مستتتتودعاك اضتتتتافية 

 .التخزينيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركةلزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة الداحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 

 الخطط المستقبلية " خطة التوسعة"-6
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مليتتتون لاير  165وتتتتم تمويتتتل المشتتتروع متتتن ختتتالل حتتتر   تتتندوق التنميتتتة ال تتتناعية مشلتتت  

شاالضتتتافة التتتى تمويتتتل ذاتتتتي متتتن التتتتدفقاك النقديتتتة وحتتترو  استتتالمية دويلتتتة االجتتتل وستتتوف 

يكتتتتون لهتتتتذا المجمتتتتع أهميتتتتة كشتتتترى يهتتتتدف التتتتى زيتتتتادة ح تتتتة الشتتتتركة فتتتتي الستتتتوق المحلتتتتي 

التتى زيتتتادة الداحتتة االنتاجيتتة لتتوافتتتق متتع خدتتة الشتتتركة التوستت ية التتى عتتتام والت تتدير اضتتافةً 

 .م وادختتتتتتتتتتتتتتتتتتتال التقنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الحديثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتناعة االغذيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة2025

  ( مليون لاير22.70اجمالي االستهالك السنوي للمجمع ال ناعي لمرحلتيه ) شل حد و

 

 

 

 كس إيجاشياً نالتنافستتتتية القوية التي من شتتتت نها أن تتتمتع شتتتتركة حلواني إخوان شجملة من المزايا 

كونها من أولى الشتتتتتتركاك الم تتتتتتن ة للمنتجاك  المنافستتتتتتين،مع  على تحقيق رشحية عالية مقارنةً 

الذي  الغذائية في االستتتواق المحلية والتزامها م ايير الجود ال الية والتدوير المستتتتمرمنذ ت ستتتيستتتها

لمستتتتهلكين كما أن تدوير نظم اإلدارة واإلنتاج شما يتوافق مع ميز عالماتها التجارية وكستتتس ثقة ا

" حد HACCPوشهادة الهاسس " 9001متدلشاك الم ايير ال المية من خالل الت هيل ششهادة األيزو 

أتا  للشركة شدخول منتجاك في األسواق ال المية وحد تم ت زيز هذا مع التدوير الهائل الذي تم في 

دوير ارة ومختشراك خا تتتتتة شاالشحاث والتإدللشتتتتتركة حيث تم انشتتتتتا   المجمع ال تتتتتناعي الجديد

(RND شاالضافة الى مختشراك حديثة للرحاشة على الجودة ). 

شم ايير جودة  ملتزمةمنذ ت ستتتتيستتتتها  موثوحةذاك عالمة تجارية ن الشتتتتركة شاالضتتتتافة الى ذلك فإ 

وفق أذواق المستتتهلكين وش ستت ار تقدم منتجاك ش مل أشحاث مستتتمرة وشالتالي  الشتتركة تقوموعالية 

وجود شتتشكة توزيع متكاملة في  تتناعة أغذيتها ، والخام المواد الزراعية  أفضتتلتستتتخدم ، مقشولة

 .وهما أكشر سوحين للشركةالمملكة ال رشية الس ودية وم ر  مملوكة للشركة في كل من

 

 

 

الشيئة االحت ادية واألسواق التي ت مل شها ، وحد تواجه مجموعة الشركة ك ي نشاد احت ادي شتت ثر 

مخادر االستقرار السياسي ما حد ا هأهم من المخادر التشغيلية والمالية المت لقة ش ملياك الشركة

ال المي شما فيها   رف ال ، شاإلضافة الى تقلس أس ارين كس سلشاً على مستوياك اإلنتاج والت دير

 المزايا التنافسية-7

 المخاطر التي قد تواجهها الشركة )مخاطر نشاط الشركة( -8
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على س ر  ت ديلينششكل جذري من جرا   2016ت ثرك أرشا  الشركة ل ام  حيث الجنيه الم ري

س ر الدوالر االمريكي مقاشل الجنيه حيث تم ت ديل  14/03/2016 ال رف األول كان شتاريخ

الجنيه  ت ويمالذي شموجشه تم م 3/11/2016 والت ديل الثاني شتاريخ 8.90الى  7.83من الم ري 

 للدوالر االمريكي 18.14س ر ليغلق ال ام على  لدوالر االمريكيمقاشل ا 13.5 شس رالم ري 

 س ر ال رف ي تشرو  مليون لاير 74.8 شلغك فروق عملةائر األمر الذي نتج عنه تكشد الشركة لخس

% من  افي األرشا  65% من إيراداك الشركة الموحدة و 51حيث أن  المخادر الرئيسيةاحد 

حيث ارتفع الدوالر مقاشل الجنيه من شركتها التاش ة حلواني إخوان )م ر( ،  أتك 2016ل ام 

أوشئة مخادر ،   ، ومخادر األعدال المفاجئة في خدود اإلنتاجم  2016خالل % 132شنسشة 

والتي عانك منها  السليمةاللحوم  ا يشكل مخادرة عزوف المستهلك عن منتجاك مالحيواناك م

إضافة إلى مخادر   والجنيه الشركة في سنواك ساشقة ومخادر تقلشاك أس ار  رف ال مالك

ر ياالئتمان الخا ة ش مالئها ومخادر السيولة المرتشدة شتوفر التسهيالك االئتمانية ، ومخادر التغي

ة على النواحي االحت ادية روالمخادر السياسية المؤثفي األنظمة والقوانين ذاك ال الحة شنشادها 

، إلى جانس ش   المخادر األخرى التي حد تواجهها في الشيئة التنافسية لل ناعاك ششكل كشير 

المماثلة ، وت مل الشركة ومن خالل خشرتها الدويلة على مراحشة عوامل المخادرة واتخاذ 

  اإلنتاجية لديها. اإلجرا اك االحترازية واالحتياداك الالزمة المؤدية إلى رفع الكفا ة 

 

  

مجلس اإلدارة نقل الم تتتانع الحالية الواح ة شمدينة جدة الى الموحع الجديد الكائن في المدينة  حرر

ش د ان تم استتتكمال مشتتروع المجمع ال تتناعي لمرحلته  شالمرحلة الراش ة ال تتناعية شمدينة جدة

 ً   .م 2016 في فشراير الثانية حيث تم نقل مقر الشركة أيضا

 

 

 
لرفع حدراتهم ومهاراتهم الوظيفية من خالل تقديم شرامج   ت مل الشتتتتتتتركة على تشتتتتتتتجيع موظفيها

والتدريس  الذي تم استتتتحداثه  الى شرنامج )موظف الشتتتهر( شاإلضتتتافةالتدريس الداخلي والخارجي 

وتمثتتل خدد اإلحالل  ،المركز على رأس ال متتل من خالل تقييم االحتيتتاجتتاك التتتدريشيتتة الالزمتتة

التدريجي للكوادر الستتت ودية أهمية خا تتتة حيث نتج عن هذه الخدد والشرامج الحفاظ على نستتتس 

هذا وحد تم  ، المنا س القيادية واإلدارية في الشركة ش  وتشغل هذه الكوادر ،  مرتف ة للس ودة 

 قرارات الشركة المهمة .9

 الموارد البشرية.10
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ستحداث الت رف علي من لديهم المقدرة و االمكانياك من  الى( حيث يهدف الشرنامج شنا شرنامج ) ا

و ثالثا متاش ة تقدمهم في  ،ثانيا دمج هذه ال نا تتتتتر في شرنامج تدريشي مكثف ، الكوادر الستتتتت ودية

الكوادر المؤهلة في وظائفهم ه راش ا ادماج هذ التي يواجهونها  الشرنامج و تذليل كافة ال تتتتتتت اس

مع  للت احدأيضتتتا الشتتتركة  تستتت ىكما  هالجديدة التي تتناستتتس مع حجم التدريس الذي ح تتتلوا علي

 إلعادة هيكلة حداعاك الشركة ولوضع نظامكشرى شركاك االستشاراك في مجال الموارد الششرية 

 رامج عموالك خا تتتة شالمشي اك شنا ً لشتتتركة المكافوك وال الواك وشتقدم اكما  لرشد االدا  شالدخل

على تقييم أدا  ستتنوي مشني على م ايير محددة ، شاإلضتتافة الى توفير فرص وظيفية للستتيداك في 

  م 2016هذا وحد شل  عدد موظفي الشتتتركة خالل ال ام  ،مجال اإلنتاج والمالية والتستتتويق والجودة 

على  المحافظة% حيث تم 25وشلغك نستتتتشة الستتتت ودة  موظفة 68 حوالي منهمموظف  997عدد 

ولم تقم الشتتتتتركة حتى االن ش مل شرامج  ر وفقاً ألنظمة وزارة ال مل شهذا الشتتتتت نضتتتتتالنداق األخ

 .تحفيزية مثل شرامج ادخار الموظفين وخالفه 

 

 

في تجهيز مركز متكامل داخل المجمع  حامك الشتتتتتتتركة شإستتتتتتتتحداث إدارة للشحث والتدوير والشد 

ال مل على  الى ال تتتناعي الجرا  عملياك الشحث والتدوير على منتجاك الشتتتركة الحالية اضتتتافة

شركة  ستراتيجية ال شمنتجاك جديدة الى األسواق خالل الخمسة أعوام المقشلة ضمن  شدر تدشيق ا

مختشراك مجهزة في داخل كل م تتتتنع من م تتتتان ها  دارة نامج زمني محدد ،كما تدعم هذه اإلشر

هذا وحد حامك الشتتتتتتتركة شإعادة هيكلة  ، تقوم شالفحص والتحليل واختشاراك الجودة لجميع منتجاتها

ا شكفا اك عالية الستتتتتغالل الداحاك اإلنتاجية اإلضتتتتافية موتد يمه إدارة الجودة وإدارة التستتتتويق 

 شالمجمع ال ناعي الجديد.

 

 

تقوم الشتتركة شإتشاع وتدشيق أفضتتل الم ايير الودنية وال المية لضتتمان الستتالمة والجودة من خالل 

وم ايير المنظمة  الهيئة الستتتت ودية للغذا  و الدوا  الم تمدة من الموا تتتتفاك القياستتتتية الستتتت ودية 

 التتتتتتتتتت تتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتوا تتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتاك والتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتس 

(ISO( ودستتتتتتتور األغذية )Codex Alimentations الم تمد من حشل اللجنة المشتتتتتتتركة لمنظمة )

 البحث والتطوير .11

 لجودة والنوعيةالسالمة وا.12
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،  وجاري ال مل حالياً على ت هيل  (W.H.O / F.A.Oال تتتتتحة ال المية ومنظمة األغذية ال المية )

 شاألنظمة ال المية على النحو التالي: 2018-2017المجمع الجديد خالل عامي 

  لسالمة الغذا . 22000نظام االيزو 

 ياستتتتتية لنظام إدارة الستتتتتالمة وال تتتتتحة المهنية وفقا للم اييرلموا تتتتتفاك القا OHSAS 

 الشريدانية

  لسالمة الشيئة. 14000نظام االيزو 

 

 

والمشتتاركة في تحقيق رف ة هذا الودن وأفراد  والتنمية االجتماعيةتؤمن الشتتركة ش همية المستتاهمة 

من خالل مشتتتتتتتاريع وشرامج تحقق النفع ال ام للمجتمع ، و رعاية المناستتتتتتتشاك والف الياك  المجتمع

االجتماعية والرياضتتية والثقافية ، واستتتقداس ذوي االحتياجاك الخا تتة في الوظائف التي تناستتس 

 حدراتهم ، واستي اس عدد من دلشة المدارس في شرامج للتدريس ال يفي سنوياً 

عاية مختلف المناسشاك واألنشدة ذاك المنف ة ورلدعم االعمال  للبحث عن الفرصمل الشركة تع كما

 .حمالك التوعية ال امال امة ، مثل المؤتمراك والندواك و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المساهمة االجتماعية .13
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 خالصة المركز المالي الموحد للشركة : - 1/1
الى  م2015  عام مراك في 1,8الموجوداك المتداولة إلى المدلوشاك المتداولة من   نسشة انخفضك

، كما انخفضك نسشة إجمالي الموجوداك إلى إجمالي المدلوشاك من  م2016مرة في نهاية عام  1,4

هذا و حد تمكنك الشركة من  ، م 2016مرة  في نهاية ال ام 2.1إلى  م2015مراك في عام  2.5

مليون لاير ، ويشين الجدول أدناه خال ة لقائمة  99.8تحقيق  افي نقد من األنشدة التشغيلية شل  

 المركز المالي للشركة آلخر خمس سنواك:

 

                    المركز المالي       
 ) بالمليون لاير سعودي (

2012 2013 2014 2015 2016 

 389 450 485 463 457 موجودات متداولة 

 286 247 209 164 130 مطلوبات متداولة

 103 203 276 299 327 رأس المال العامل

 604 637 505 368 288 االصول الثابته

 993 1.087 990 831 745 إجمالي الموجودات

 286 247 209 164 130 المطلوبات المتداولة

 178 183 171 86 54 المطلوبات االخري

 463 430 380 250 184 إجمالي المطلوبات 

 286 286 286 286 286 رأس المال المدفوع

 244 371 324 295 275 االحتياطيات واالرباح المدورة

 530 657 610 581 561 حقوق المساهمين

 993 1.087 990 831 745 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

 
 

 
 

 المؤشرات والتحليالت المالية

 المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.1
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 األعمال الموحدة ومقارنة األداء :خالصة نتائج  -1/2 

توضيح أدا  لو السنواك األرشع الساشقة م 2016الجدول أدناه النتائج التشغيلية للشركة لل ام  يوضح

رشا  أ افي  م 2016، حيث حققك الشركة في ال ام راك المماثلة من السنواك الساشقةالشركة للفت

م الذي شلغك فيه  افي 2015ال ام المالي % عن 54.8  انخفا مليون لاير شنسشة  52 شلغك

اك انخفا  المشي  الىرشا  االأسشاس االنخفا  في  افي و ت ود مليون لاير  115.1  األرشا

رشية % عن ال ام الساشق شسشس انخفا  المشي اك المحلية و الت دير فى المملكة ال  8.1شنسشة

شركة التاش ة خسائر فروق ال ملة للو ة التاش اثير ترجمة مشي اك الشركة الس ودية شاالضافة ايضا لت

زيادة و  مليون لاير 74.8م ري والتي شلغك في م ر الناتجة عن تحرير س ر  رف الجنيه ال

م مشتقاك % عن الفترة المماثلة من ال ام الساشق و ذلك لدع12.2م روفاك الشيع و التوزيع شنسشة 

ال ول زيادة اهالك اي وكذلك ه فى السوق الم رد الذى تم انشاؤالدواجن الخا ة شالم نع الجدي

خفا  انوالثاشتة الخا ة شالمجمع ال ناعي الجديد في جدة و م نع الدواجن في الشركة التاش ة 

روحاك فحيمة الجنيه الم ري امام الدوالر األمريكي في الشركة التاش ة و الذي أدى الى خسائر 

لتاش ة اساشق شالرغم من رد ضرائس الدخل في الشركة عملة مقارنة شالفترة المماثلة من ال ام ال

فا  أس ار كنتيجة لخسائر فروق ال ملة المحققة في الشركة التاش ة و ارتفاع هامش الرشح شسشس انخ

 المواد األولية الرئيسية اضافة الى زيادة اس ار شيع المنتجاك في الشركة التاش ة
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 2016 2015 2014 2013 2012 سعودي (بالمليون لاير  )  قائمة الدخل

 988 1.075 1.065 958 892 المبيعات

 659- 741- 757- 671- 614- تكلفة المبيعات

 329 334 308 287 278 إجمالي الربح

 194- 186- 174- 155- 157- مصاريف إدارية وعمومية و بيعية 

 135 149 134 132 121 صافي ربح التشغيل

 79- 1.7- 0.1- 0.3- 1.6- المصروفات األخرىاإليرادات / 

 4- 32- 44- 39- 32- الزكاة و ضريبة الدخل

 52 115.1 90.8 92.5 87 صافي الربح

 

 

 
 

تتشع الشتتتتركة القداع الجغرافي والقداعاك الغذائية المختلفة لمنتجاتها في تقاريرها الداخلية وشلغك 

مليون  988مشل  وحدره   م 2016 /31/12إجمالي المشي اك الموحدة عن الستتتتنة المالية المنتهية في 

واق الرئيسية لاير ، حيث تمثل سوق المملكة ال رشية الس ودية وسوق جمهورية م ر ال رشية األس

% من 41% من مشي اك النشتتاد ، وتمثل المملكة ال رشية الستت ودية 87.4للشتتركة ، وفيهما تتمثل 

إيراداك المشي اك من خالل الشتتتتركة األم حلواني إخوان ، وتمثل جمهورية م تتتتر ال رشية نستتتتشة 

اك من % من إيراداك المشي اك من خالل شتتركة حلواني إخوان )م تتر( ، إلى جانس المشي 46.4

% ، والنستتشة الشاحية التي 4.8عملياك الت تتدير إلى دول مجلس الت اون الخليجي التي تمثل نستتشة 

 % من إيراداك المشي اك على المنادق األخرى حسس الجدول أدناه:7.8تمثل 

 

 

 المعلومات القطاعية .2
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 القداعاك  الجغرافية

باااالمليون لاير ) الشيتتتان 

 ( سعودي

المملكة العربية 

 السعودية

جمهورية مصر 

 العربية

دول عربية و 

 أجنبية أخرى

 اإلجمالي

عام  الفترة المالية

 م6201

عام 

 م5201

عام 

 م6201

عام 

 م5201

عام 

 م6201

عام 

 م5201

عام 

 م6201

عام 

 م5201

 1075 988 134 125 508 458 433 405 المشي اك

 115 52 0 0 88 34 27 18 الرشح  افي

 1087 993     273 157 814 836 إجمالي الموجوداك

 430 463     150 100 280 363 إجمالي المدلوشاك

 افي القيمة الدفترية 

 للممتلكاك و الم داك

561 541 43 96     604 637 

 

 موجوداك الشركة شالمملكة ال رشية الس ودية وجمهورية م ر ال رشية  تتركز 

 : أهم حداعاك الشركة تتمركز في ثالثة حداعاك رئيسية 
 المشردة والمجمدة. حداع اللحوم األول:

 وة الدحينية والدحينة.الحال مسم والذي ينتج عنهالثا ني: الس
 مجموعة حداعاك انتاجية أخرى.الثالث: 
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 شركة :و يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي لمبيعات القطاعات االنتاجية الرئيسة لل

 
 

 البيان          الفترة المالية
 ) بالمليون لاير سعودي (            

 العربيةالمملكة 
 السعودية

 

 عربيةدول  جمهورية مصر
 وأجنبية أخرى

 اإلجمالي

م6201  
  
  
  

 988 125 458 405 إجمالي المشي اك

 437 4 378 55 حداع اللحوم الم ن ة

 290 92 38 160 حداع السمسم

 261 29 42 190 منتجاك أخرى

م5201  

  
  
  

 1075 134 508 433 إجمالي المشي اك

 528 3 453 72 حداع اللحوم الم ن ة

 312 100 43 169   حداع السمسم

 235 31 12 192 منتجاك أخرى

م4201  

  
  
  

 1064 135 509 421 إجمالي المشي اك

 524 3 454 67 حداع اللحوم الم ن ة

 321 109 42 170   حداع السمسم

 219 20 13 186 منتجاك أخرى

م2013  

  
  
  

 958 129 451 378 إجمالي المشي اك

 467 2 396 69 حداع اللحوم الم ن ة

 272 101 39 132 حداع السمسم

 219 26 16 177 منتجاك أخرى

م2012  

  
  
  

 893 102 399 392 إجمالي المشي اك

 413 3 346 64 حداع اللحوم الم ن ة

 244 67 35 142 حداع السمسم

 236 32 18 186 منتجاك أخرى
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شمشل  حامك الشركة شتوحيع عقد تمويل شنكي متوافق مع احكام الشري ة االسالمية من شنك الجزيرة 

ك نعن تمويل دويل اآلجل من الشسداد مديونية الهدف من هذا التمويل هو  –مليون لاير   120

مليون  45ومشل   م2016والذي تم سداده خالل عام  مليون لاير 75شل  وحدره شم الفرنسي الس ودي

قد التمويل شتاريخ تم التوحيع علي ع وحد ، لتمويل راس المال ال امل مراشحة اسالمية  لاير

، وتسدد على دف اك رشع 28/2/2019إلى  1/6/2016تمتد مدة التمويل من -م  25/5/2016

 أر دة حرو  شنكية ج ضمن مدروالمتشقي من القر   مليون لاير 13.6تم سداد مشل   وحد سنوية

 مليون لاير والشاحي وحدره 34.1 شقيمةم 2016مستحقة على الشركة شنهاية  ال ام  األجل دويلة

 . 2017يتم سدادها خالل عام مليون مدرج ضمن القرو  ح يرة االجل  27.3

مليون لاير يشل  الر يد  110شمشل   مع شنوك محليةجل ح يرة األ مراشحاك إسالميةكما يوجد 

ويوجد مراشحاك إسالمية ح يرة األجل عن  مليون لاير 60 م مشل 31/12/2016القائم حتى 

في الشركة التاش ة في جمهورية م ر ال رشية حيث شل  وكذلك  18,3دريق شنك الجزيرة شر يد 

م ليكون الر يد الظاهر في الميزانية 2017تسدد خالل عام مليون لاير  43.7الر يد القائم منها 

مشل  وحدره م 2016م دلوشاك على الشركة في نهاية ال اوشل  اجمالي الم ،مليون لاير 149.3

 م. 2015م امليون لاير في نهاية ال  430مليون لاير مقاشل  463

حر   ندوق التنمية  كامل مشل هذا وحد استلمك الشركة األم في المملكة ال رشية الس ودية 

مليون لاير لتمويل مشروع المجمع ال ناعي الجديد يسدد  165.2ال ناعية الس ودي الشال  حيمته 

تتم حسس الشرنامج  مهـ وحيث ان مسحوشاك القر  ل15/4/1433على أحساد ت اعدية شدً  من 

ادة جدولة السداد شدأ الزمني الذي تم االتفاق عليه فقد حامك الشركة شتقديم دلس الى ال ندوق الع

 هـ خالل سش ة سنواك وتمك الموافقة عليه واعادة جدولة القر .15/4/1435في 

وحد تم رهن جميع ممتلكاك وم داك المشروع الجديد المقامة على أر  المشروع ل الح   

ما فيها ش م2016م ال ندوق كضمان للقر  ، و حد شلغك حيمة الدف اك المستلمة حتي نهاية عا

 32م مشل   2016عام  حتي سدد منها  مليون لاير165.2مشل  روفاك االدارية علي القر  الم 

 م.31/12/2016مليون لاير حتى نهاية  133.2والمتشقي من القر   مليون لاير

فإن الشركة أو شركاتها التاش ة لم ت در أي ادواك دين حاشلة للتحويل وشخالف ما ذكر في التقرير                       

الى أسهم أو حقوق خيار أو حقوق مشاشهه ، ولم ت در أو تمنح أي حقوق تحويل شموجس أدواك 

 القروض والمطلوبات المستحقة على الشركة.3
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دين حاشلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو حقوق مشاشهه ، واليوجد أي إسترداد أو شرا  أو 

 ي أدواك دين حاشلة لإلستردادالغا  من جانس الشركة أل

 

 

 

الشتتتركة شستتتداد جميع مدفوعاتها النظامية للجهاك الحكومية والرحاشية ششتتتكل منتظم وال توجد  تقوم

عليها أية مت خراك من رسوم جمركية أو ت ميناك اجتماعية أو زكاة شرعية وشل  مخ ص الزكاة 

يتم دف ها ش د إنها  اإلجرا اك الالزمة وشتقديم اإلحراراك  م  2016مليون لاير لل ام المالي  3.4

، وتحسس على الشركة التاش ة حلواني م ر ضريشة دخل زكوية من المستشار الزكوي للشركةال

حستتتس األنظمة الم مول شها في جمهورية م تتتر ال رشية وعلى الشتتتركة ضتتتريشة مؤجلة عن ال ام 

 الف 235 2016ال ام ضريشة الدخل المستحقة عن  لاير وشلغك الف 78 شقيمة م  2016 المالي

ال امة للت ميناك االجتماعية  م للمؤستتتستتتة2016ديستتتمشر  31، و شل  الر تتتيد المستتتتحق في لاير

الشركة شالسداد في شهر يناير  تقوم م و2016ألف لاير يمثل اشتراك الشركة لشهر ديسمشر  429

 .متشع كما هو م 2017

 

 
 

 لم يتم إشالغ الشركة من أي شخص شنسشة ملكية أو تغيير نسشة ملكيته في الشركة شموجس المادة 

 

شركة ل سشة ملكيته في ال سشة ملكية أو تغيير ن شركة من أي شخص شن سشة م يتم إشالغ ال ولم تتغير ن

 . 2016خالل ال ام المالي ملكية المساهمين المؤسسين في الشركة 

 

 

 

 

 .المدفوعات النظامية المستحقة4

رة وكبار وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا مجلس اإلدا.5

 التنفيذيين(
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 خالل ال ام. ويوضح الجدول التالي نسس تملك المؤسسين

 
 
 

 االسم         

 الملكية كمافي
 م1/1/2016

 م31/12/2016في الملكية كما 

عدد األسهم في 
1/1/2016 

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

 العام

نسبة 
التغيير 

 خالل العام

عدد األسهم في 
31/12/2016 

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

 العام

عسير العربية لالستثمار  شركة
 الصناعي المحدودة

15,860,000 55.51% 0.00% 15,860,000 55.51% 

 %7.00 2,000,000 %0.00 %7.00 2,000,000 محمد عبدالحميد حلواني

 %3.50 1,000,000 %0.00 %3.50 1,000,000 شركة حلواني العالمية

 %1.75 500,000 %0.00 %1.75 500,000 فواز محمد حلواني

 %0.49 140,000 %0.00 %0.49 140,000 محمد فواز حلواني

 %31.75 9,071,430 %0.00 %31.75 9,071,430 الجمهور

 %100 28,571,430 %0 %100 28,571,430 المجموع

 مالحظة: 

  هي شتتتركة مملوكة شالكامل لشتتتركة عستتتير للتجارة والستتتياحة عستتتير ال رشية لالستتتتثمار ال تتتناعي المحدودة شتتتركة
 وال ناعة والزراعة وال قاراك وأعمال المقاوالك.

  35حلواني ) من كشار التنفيذيين(  م تتتتتلحة في شتتتتتركة حلواني ال المية لتملكه نستتتتتشة يملك المهندس / فواز محمد %
وتمثل ح تتتة ستتتيدرة على هذه الشتتتركة ، إضتتتافة إلى م تتتلحته في أستتتهم محمد فواز حلواني أحد أوالده الق تتتر ، مع 

ها ملكية  % من 3.5ملك % في شتتتتتتتركة حلواني ال المية التي ت12.5مالحظة أن زوجة محمد عشدالحميد حلواني ل
رأستتتمال حلواني أخوان ما ي ادل واحد مليون ستتتهم ولم يتم إضتتتافة هذه األستتتهم إلى م تتتلحة محمد عشدالحميد حلواني 

 إلضافتها إلى فواز حلواني شحكم سيدرته على شركة حلواني ال المية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالك المؤسسين .6
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شركة الذي عقدك  م 2015نوفمشر  4مسا  يوم األرش ا  احرك الجم ية ال امة ال ادية لمساهمي ال

 الجديدةمجلس اإلدارة من حشل المرشحين لدورته  أعضا انتخاس ـتتتتت ، ه1437 محرم 22الموافق 

ويتكون مجلس اإلدارة من تستتتتتتت ة  ، م7/11/2015 فيثالثة ستتتتتتتنواك اعتشاراً من تاريخ  ولمدة

 أدناه :أعضا  دشقاً للنظام األساسي للشركة على النحو المشين 

 

األخرى في المملكة ال رشية المدرجة ي مجالس إدارة الشركاك عضوية االعضا  ف الجدوليوضح  

 .الس ودية

 

 

 
 األعضاء

 
 المنصب

 
 الصفة

 العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة
 المدرجة

 
 عبدالرحمن إبراهيم الرويتع

 
 رئيس المجلس

 
 غير تنفيذي

 تجارة والسياحة والصناعة .شركة عسير لل 

 ة شركة إعمار مدينة الملك عبدهللا االقتصادي 

 
 

 صالح أحمد حفني

 
 

العضو المنتدب 
 والرئيس التنفيذي

 
 

 تنفيذي

 )الشركة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو  

 .شركة األهلي للتكافل 

 ركة الشرق األوسط للرعاية الصحية)ميكو(ش 
 

 ----------            غير تنفيذي المجلس عضو محمد عبدالحميد حلواني

 
 عبدالعزيز محمد عبده يماني

 
 

 عضو المجلس

 
 

 غير تنفيذي

 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة 

 ----------                  غير تنفيذي عضو المجلس عبداإلله عبدالرحيم صباحي

 ---------- مستقل عضو المجلس أسامة زكريا جمجوم

 ---------- غير تنفيذي عضو المجلس أنس غالب خاشقجي

 ---------- مستقل عضو المجلس أحمد عبدهللا خياط

 ---------- مستقل عضو المجلس خالد عبدالقادر الكاف

 مجلس اإلدارة

 اإلدارات األخرىتكوين مجلس اإلدارة وتصنيفه والعضوية في مجالس .1
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مجالس إدارة الشتتتتتتركاك غير المدرجة  في المملكة ال رشية يوضتتتتتتح الجدول عضتتتتتتوية االعضتتتتتتا  في 

 الس ودية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 األعضاء

 
 المنصب

 
 الصفة

 غير العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة
 المدرجة

 
 عبدالرحمن إبراهيم الرويتع

 
 رئيس المجلس

 
 غير تنفيذي

 .شركة الخزامي لإلدارة 

 .شركة جدوى لإلستثمار 

 .شركة صناعات العيسى 

 .شركة والية لإلستثمار 

 .شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري 

العضو المنتدب  صالح أحمد حفني
 والرئيس التنفيذي

 
 تنفيذي

 

 شركة كنداسة لخدمات المياه 

 ---------- غير تنفيذي عضو المجلس محمد عبدالحميد حلواني

 
 عبدالعزيز محمد عبده يماني

 
 

 عضو المجلس

 
 

 غير تنفيذي

  كابيتال اتقانشركة 

 شركة اجادة المتحدة  غير تنفيذي عضو المجلس عبداإلله عبدالرحيم صباحي

 ---------- مستقل عضو المجلس أسامة زكريا جمجوم

 ---------- غير تنفيذي عضو المجلس أنس غالب خاشقجي

 ---------- مستقل عضو المجلس أحمد عبدهللا خياط

 ---------- مستقل المجلسعضو  خالد عبدالقادر الكاف
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 التالي:م على النحو 2016( اجتماعاك في السنة المالية 7عقد مجلس إدارة الشركة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 أعضاء المجلس

09/2 

2 

14/2 

3 

19/5 

4 

13/6 

5 

21/9 

6 

23/11 

7 

22/12 
اجمالي حضور 

 االجتماعات

        7 عبد الرحمن الرويتع
     ×   6 محمد عبدالحميد حلواني

    × 3 × × × عبد اإلله صباحي
  ×      6 عبد العزيز يمانى

        7 أسامة جمجوم
        7 صالح حفني

        7 أنس خاشقجي
    ×  ×  5 أحمد خياط

      ×  6 خالد عبدالقادر الكاف

 .اجتماعات مجلس اإلدارة2



   2016تقرير مجلس اإلدارة 

Page 21 of 33 
 

 

 

 

يشين الجدول أدناه ملكية أعضتتتتتتتا  مجلس اإلدارة وكشار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم الق تتتتتتتر 
 وم لحتهم غير المشاشرة في أسهم الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  األسهمعدد  ال فة االسم
 م1/1/2016

نسشة الملكية 
  م1/1/2016

 افي التغيير 
 األسهمفي 

 خالل ال ام

نسشة التغيير 
 خالل ال ام

 األسهمإجمالي 
 نهاية ال ام

إجمالي 
نسشة التملك 
 نهاية ال ام

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن إبراهيم الرويتع

 %7.000 2.000.000 - - %7.000 2.000.000 عضو محمد عبدالحميد حلواني

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 عضو عبدالعزيز محمد عبده يماني

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 عضو عبداإلله عبدالرحيم صباحي

 %0.007 2000 - - %0.007 2000 عضو أسامة زكريا جمجوم

 العضو المنتدب  صالح أحمد حفني
 والرئيس التنفيذي

1000 0.003% - - 1000 0.003% 

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 عضو غالب خاشقجيأنس 

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 عضو أحمد عبدهللا خياط

 %1,75 500,000 - - %1,75 500,000 نائب الرئيس التنفيذي فواز محمد حلواني

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 عضو خالد عبدالقادر الكاف

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.3
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 على النحو التالي: من أعضا  مجلس اإلدارة الت امالك مع االدراف ذوي ال الحة -أ 
 

طبيعة  اسم الطرف ذو العالقة اسم الشركة  
 التعامل

 مدة التعاقد قيمة التعامل

 
1 

 لشركة السعودية لصناعة ا
 االغذية اولكر

عشدال زيز المهندس / 
عضو  ش فته، يماني

عضو و مجلس اإلدارة
ن في ومجلس المدير

الشركة الس ودية ل ناعة 
 االغذية أولكر

شرا  

 مواد اولية

  الف لاير  39

 

غير محدد 

 المدة

المهندس / عشدال زيز  شركة دلة التجارية 2
عضو  ش فته، يماني

عضو و مجلس اإلدارة
في ن ومجلس المدير

 شركة دلة التجارية.

عقد 

 يانة 

وتوريد 

 حدع غيار 

غير محدد  الف لاير 805

 المدة

 

، هذا  حلواني اخوانشركة  إدارة مجلس  ضوله هي ت امالك غير مشاشرة ردة اعالالت امالك الوا

 . ال امةعلى الجم ية  كالت امال هذهوسوف يتم عر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قة بهموكبار التنفيذيين واألشخاص ذوي العال . المصالح مع اعضاء مجلس اإلدارة4
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لشاااروط و ابنفس   ذوي العالقة ب / تعامالت اعتيادية مساااتمرة في النشااااط العادي مع األطراف
مالية للعام في القوائم ال  21رقم وفقاً لإليضااااااااح المتبعة مع الغير  وأساااااااعار التعاملاألساااااااس 

 على النحو التالي: م2016

 

 مطلوب من جهات ذات عالقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرصدة قيمة التعامالت

 2015 2016 2015 2016 طبيعة المعاملة البيان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 24,900 49,800 49,800 49,800 شيع شضاعة تامة ال نع شركة حلواني و دحان

شركة حلواني ال المية 
 المحدودة

 788 140,418 - 139,631 شيع شضاعة تامة ال نع

 36,973 123,488 364,184 57,760 شيع شضاعة تامة ال نع شركة كوزين حلواني

 33,999 12,725 146,075 196,494 شيع شضاعة تامة ال نع المدينةفندق دله ديشة 

 57,478 55,884 370,987 326,071 شيع شضاعة تامة ال نع مستشفي دله

 - 287,500 287,500 287,500 شيع شضاعة تامة ال نع مؤسسة احرأ الخيرية

الشركة الس ودية ل ناعة 
 ولكرأ –االغذية 

 37,920 77,262 113,049 39,342 شيع شضاعة تامة ال نع

 2,729,352 2,729,352   شيع شضاعة تامة ال نع فضيل حلواني

شركة مجموعة خدماك 
 الد ام

 51,130 26,455 140,849 84,805 شيع شضاعة تامة ال نع

 2,972,540 3,502,884 1,472,444 1,181,403   االجمالي

   يدر   :

مخ ص ديون مشكوك 
 في تح يلها

    
(2,729,352) (2,729,352) 

 243,188 773,532 1,472,444 1,181,403   االجمالي
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 مطلوب لجهات ذات عالقة 

 

 

 

 

 األرصدة قيمة التعامالت

 طبيعة المعاملة الشيان
2016 2015 2016 2015 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 توريد حدع غيار شركة دله التجارية
            

804,445  
                   

563,913  
           

56,196  
              

62,222  

 توريد مالشس عمال شركة النسيج والمالشس الجاهزة
            

293,714  
                   

108,490  
           

20,309  
            

108,490  

شركة الرشيع الس ودية لالغذية 
 المحدودة

شرا  شضاعة تامة 
 ال نع

                       
-    

                      
38,161  

                    
-    

                       
-    

 شركة حلواني والدحان لالغذية
شرا  شضاعة تامة 

 ال نع

        
2,225,168  

                
2,316,862  

        
300,440  

            
551,965  

 توريد تذاكر سفر شركة وكالة دارين للسفر والسياحة
            

648,415  
                   

426,057  
        

188,207   -  

 إنتاج مواد دعائية شركة دله لالنتاج االعالمي

    
           

27,500  
              

27,500  

الت شئة الشركة الودنية لمواد 
 المحدودة

 مشترياك مواد ت شئة
                       

-    
        

1,599,105  
                    

-    
            

399,387  

 مشترياك مواد خام شركة االسماعلية م ر للدواجن
                       

-    
        

5,116,082  
                    

-    
            

439,712  

 ت مين موظفين  ندوق كامل االجتماعي
                       

-    
                      

45,000  
                    

-                           -    

 نقل مواد خام شركة دلة للنقلياك
            

133,183  
                   

362,802  
           

22,183  

  

 االجمالي
          

4,104,925  
              

10,576,472  
        

614,835  
        

1,589,276  
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) شدون مليون لاير  1.6 مشل  وحدره م2016مكافوك أعضا  مجلس اإلدارة عن ال ام المالي  تشل 

والت ليماك النظامية للشركة والقراراك  دشقاً للنظام األساس اعضا  مجلس اإلدارة من التنفيذيين( 

كما شلغك شدالك ،  % من األرشا 5وتوزيع  وت رف ش د موافقة الجم ية ال امة ذاك ال الحة

كما لاير ،  مليون  1.1ولجانه مشل  وحدرهوم اريف حضور أعضا  المجلس الجتماعاك المجلس 

مليون  لاير شما فيهم الرئيس  8.1من كشار التنفيذيين مشل  وحدره  7شل  إجمالي مكافوك وت ويضاك 

التنفيذي ، و ت تمد الشركة نظام حوافز لل املين كما ي تمد جز  من ت ويضاك ومكافئاك الرئيس 

أي ترتيشاك أو اتفاق مع أي من أعضا   وال يوجدالتنفيذي شناً  على إدارته للشركة لتحقيق أهدافها 

 المجلس أو كشار التنفيذيين للتنازل عن أي راتس أو ت وي .

 

  
 

 

اعتمد مجلس اإلدارة تشتتكيل عدة لجان لمستتاعدته على ت تتريف مهامه ومستتئولياته ورفع مستتتوى 

حوكمة الشتتتتركة ، وذلك شنا اً على ما  إداراإلشتتتتراف والرحاشة وضتتتتواشد اتخاذ القراراك ضتتتتمن 

تستتتتتدعيه احتياجاك ودشي ة أعمال الشتتتتركة ونشتتتتادها ، فتم اعتماد تشتتتتكيل لجنة المراج ة ولجنة 

 .والمكافوك وتم اعتماد اللوائح الخا ة شهما  الترشيحاك

 المراجعة:لجنة  -6/1

 أعمال المراج ة الداخلية في الشتتتتتركة ودراستتتتتة تتلخص مهام لجنة المراج ة في اإلشتتتتتراف على

 ف الية وأنظمة إجرا اك الرحاشة الداخلية ، وال مل على الت كد من توافق النظام المحاسشي للشركة 

مع المتدلشاك النظامية ، والتو ية شت يين المحاسشين القانونيين ومتاش ة أعمالهم ، ودراسة القوائم 

المالية األولية والستتتتتتنوية للشتتتتتتركة إلى جانس المهام األخرى التي يوكلها لها مجلس اإلدارة ، وحد 

 شاحي وعضوية شكلك لجنة المراج ة من ثالثة أعضا  غير تنفيذيين شرئاسة األستاذ/ عشداإلله 

(  اجتماعاك   8كالً من المهندس/ أسامة جمجوم  واألستاذ / أنس خاشقجي ، وحد عقدك اللجنة ) 

 :حضور اجتماعاك لجنة المراج ة  م ، ويوضح الجدول أدناه 2016خالل ال ام 

 

 . مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين5

 لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها.6
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  لجنة الترشيحات والمكافآت : 6/2

تتلخص مهام لجنة الترشيحاك والمكافوك شتحديد السياساك والم ايير للترشيح ل ضوية مجلس 

اإلدارة مع المراج ة الدورية لالحتياجاك من القدراك والمهاراك المدلوشة في المجلس ، ودراسة 

جوانس الض ف والقوة في مجلس اإلدارة واحتراحاك م الجتها ، والت كد من استقاللية األعضا  

األعضا  في مجالس إداراك الشركاك األخرى  ، وجوانس ت ار  الم الح في عضويةلمستقلين ا

سياساك ت ويضاك ومكافوك أعضا  المجلس وكشار التنفيذيين ، حترا  أو دراسة ا، إلى جانس 

عضوية كالً من المهندس/ عشدال زيز يماني و شرئاسةوشكلك اللجنة من ثالثة أعضا  غير تنفيذيين 

 خياد. واألستاذ / أحمد خالد الكافذ / األستا

حضور اجتماعاك يوضح الجدول ادناه ،  م 2016 خالل ال ام ( اجتماع2) عدد عقدك اللجنة وحد

   لجنة الترشيحاك والمكافوك

 

 

 29/12/2016 20/01/2016 اسم ال ضو
 

 عدد االجتماعاك التى 
 حضرها ال ضو

    2 عشد ال زيز يماني

  1 × أحمد خياد

    2 خالد الكاف

 

 

 

 

اسم 

 العضو

1 

12/1 

2 

28/02 

3 

13/04 

 

 

4 

9/06 

5 

20/07 

6 

6/11 

7 

15/11 

8 

19/12 
مجموع 

 الحضور

عبد اإلله 

 صباحي

  ×      7 

أنس 

 خاشقجي

   
 

     8 

أسامة 

 جمجوم

    × ×  × 5 
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حر اً من إدارة الشركة للحفاظ على حقوق مساهميها وتدشيق مشدأ الشفافية واالف ا  في ت امالتها 

 سي للشركة والئحة حوكمة الشركة  فقد تم تضمين الشنود المذكورة ادناه في النظام األسا

 التي يتقرر توزي ها.حق المساهم في الح ول على ن يس من األرشا   -1

 حق المساهم في الح ول على ن يس من موجوداك الشركة عند الت فية. -2

 حق المساهم في حضور الجم ياك ال امة واإلشتراك في مداوالتها والت ويك على حرارتها -3

 حق التصرف في األسهم. -4

 حق مراحشة اعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضا  المجلس. -5

السوق  االستفسار ودلس الم لوماك شما ال يضر شم الح الشركة وال ي ار  أنظمةحق  -6

 التنفيذية. المالية ولوائحه

 

 

 

 

 

ً أرشاح توزع الشتتتركة ستتتنوية لت زيز حيمة ال ائد على المستتتاهمين شما يتناستتتس مع أرشا  الشتتتركة  ا

ووضتت ها المالي وحالة الستتوق والمناق االحت تتادي ال ام ، وغيرها من ال وامل شما في ذلك تحليل 

االستتتتتتتتثمار واالحتياجاك النقدية والرأستتتتتتتمالية والتوح اك  إعادةالفرص االستتتتتتتتثمارية ومتدلشاك 

 ي توزي اك من هذا القشيل على أي من االعتشاراك القانونية والنظامية.التجارية وت ثير أ

وعلى الرغم من توحع الشركة توزيع أرشا  سنوية للمساهمين فإنه ال توجد ضماناك لتوزيع ف لي 

لألرشا  كما ال يوجد أي ضمان للمشال  التي سيتم توزي ها في أي سنة في المستقشل ويخضع توزيع 

 التي تنص على  ( من النظام األساسي47لواردة في المادة )األرشا  للشرود ا

سنوية ش د خ م جميع الم روفاك ال مومية والتكاليف األخرى  "توزع أرشا  الشركة ال افية ال

 على الوجه التالي:

يادي نظامي ويجوز للجم ية ال امة %10يجنس ) (أ ية لتكوين احت ( من األرشا  ال تتتتتتتتاف

 شل  االحتيادي المذكور ن ف رأس المال.ال ادية وحف هذا التجنيس متى 

 حقوق المساهمين

 سياسة توزيع االرباح.1
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 زجاوال تتيجوز للجم ية ال امة ال ادية شناً  على احترا  مجلس اإلدارة أن تجنس نستتتتتتتشة  (س

%( من األرشا  ال تتتتافية لتكوين احتيادي اتفاحي وتخ تتتتي تتتته لغر  أو أغرا  20)

 م ينة.

( من رأس المال المدفوع على %5ذلك دف ة أولى للمستتتتتتتاهمين ت ادل) ش ديوزع الشاحي  (ك

 األحل

 ( من الشاحي كمكاف ة ألعضا  مجلس اإلدارة%5يخ ص ش د ما تقدم نسشة ال تزيد عن ) (ث

 يوزع الشاحي ش د ذلك على المساهمين كح ة إضافية في األرشا . (ج

، وتدفع  الجم ية ال امة للمستاهمينوتتدلس أية توزي اك أرشا  مقترحة من مجلس اإلدارة موافقة  

إلدارة أرشا  األستتتتتهم المقرر توزي ها على المستتتتتاهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس ا

 ً مستتتتتتاهمي  وال يوجد أي ترتيس او اتفاق تنازل شموجشه أحد ألية ت ليماك نظامية ذاك عالحة ووفقا

 .الشركة عن اي حقوق في االرشا 

ية  قك الجم  تاريخ وحد واف ية للشتتتتتتتركة ش قاف م  06/04/2014ال موم ( من %10) تجنيبشإي

ي يادي النظامي حيث شل  ذلكاالرشا  ال تتتتتتتتاف يادي  ة لتكوين االحت مال 50االحت % من رأستتتتتتت

 الموافقةم ، 02/04/2012اريخ كما وافقك الجم ية ال مومية للشتتتتتتركة والتي عقدك شتالشتتتتتتركة،

 .دورةالمتحويل االحتيادي االتفاحي ل دم الحاجة اليه وتحويله الى ر يد الى األرشا  شتجنيس 
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 م2015األرباح التي تم توزيعها عن العام المالي 

 لاير71,428,575 المبلغ الموزع إجمالي 1

 لاير 2.5 حصة السهم الواحد 2

 %25 نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم 3

 )تداول( شنهايةشسجالك  لمساهمي الشركة المسجلين  أحقية األرباح 4

عقدك في  تداول يوم ان قاد الجم ية ال امة التي

 .م29/03/2016

 م27/04/2016 تاريخ التوزيع 5

ايداع في الحساشاك الجارية المرتشدة شالمحافظ  طريقة التوزيع 6

 الشنك الس ودي الفرنسيمن خالل  االستثمارية

 

 : م6201 عن العام الماليالتوزيعات المقترحة لألرباح  

 م الرفع22/12/2016 الخميسحرر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان في اجتماعه الذي عقد يوم 

ام المالي شالتو ية الي الجم ية ال مومية للشركة شتوزيع أرشا  نقدية على مساهمي الشركة عن ال 

  : على النحو التالي 2016

 

 م2016 التوزيعات المقترحة لألرباح عن العام المالي

 لاير 71,428,575 إجمالي المبلغ الموزع 1

 لاير 2.5 حصة السهم الواحد 2

 %25 نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم 3

 )تداول( شنهايةشسجالك  لمساهمي الشركة المسجلين  أحقية األرباح 4

ال امة التي سوف تحدد تداول يوم ان قاد الجم ية 

 الحقاً 

ش د ان قاد  سوف يتم االعالن عن تاريخ التوزيع  تاريخ التوزيع 5

 م.2016الجم ية ال مومية لل ام المالي 
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دشقاً لم ايير المحاستتتشة م 31/12/2016إعداد القوائم المالية الموحدة للستتتنة المالية المنتهية في  تم

المت ارف عليها في المملكة ال رشية الستت ودية ال تتادرة من الهيئة الستت ودية للمحاستتشين القانونيين 

الشتتتتركة  وستتتتوف تقوموال يوجد اختالف في أي من شنود القوائم المالية للشتتتتركة عن تلك الم ايير،

شناً  على ت ميم هيئة  1/1/2017تنفيذها اعتشارا منيشدأ وف والتي ستتتتتتت تدشيق الم ايير الدوليةش

م  المتضتتتمن الزام الشتتتركاك المستتتاهمة المدرجة  شالستتتوق 21/08/2016الستتتوق المالية شتاريخ 

تم إعداد خدة  عليهالمالية شاالف تتتتتتتا  عن مراحل مواكشتهم للتحول لم ايير المحاستتتتتتتشة الدولية 

ضتتتتتتتي في تنفيذها، والتاريخ المستتتتتتتتهدف العتماد للتحول لتدشيق م ايير المحاستتتتتتتشة الدولية والم

 .2016نتتوفتتمتتشتتر  30هتتو حتتشتتتتل  حتتيتتن اعتتتتداد التتختتدتتتتة الستتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتاك التتمتتحتتتتاستتتتتتتتشتتيتتتتة

الفريق الداخلي شالشتتتتركة  حامت يين مستتتتتشتتتتار خارجي لتنفيذ خدة التحول حيث  تقوم الشتتتتركةلم و

 شتنفيذ خدة التحول والذي يمتلك الكفا ة والخشرة الكافية إلنجاز عملية التحول.

 تتتت وشاك  لم تواجه الشتتتتركة و م تشتتتتكيل فريق داخلي مستتتتئول عن خدة التحول وتنفيذهاحيث ت

 جتتتوهتتتريتتتتة فتتتي عتتتمتتتلتتتيتتتتة التتتتتتتحتتتول لتتتتتتتدتتتشتتتيتتتق متتت تتتتايتتتيتتتر التتتمتتتحتتتتاستتتتتتتتتتشتتتتة التتتتدولتتتيتتتتة.

أول حوائم مالية ألغرا  االدارة وفقاً لم ايير المحاستتتتتشة الدولية عن  التاريخ المستتتتتتهدف إلعدادو

م هو حشل 2016م( وللرشع األول من عام 2015ديستتتمشر  31م )2016األر تتتدة االفتتاحية ل ام 

 م.2016ديسمشر  31

ة تدشيق م ايير المحاسشة الدولية الم تمدة في المملكة ال رشية الس وديوشناً  على ذلك تؤكد الشركة 

عام 2017-1-1من  ية للرشع األول من  مال قاً 2017م والشتتتتتتتركة جاهزة ألعداد حوائمها ال م وف

 .النظامية المحددة ووفقاً للفترةلم ايير المحاسشة الدولية 

م أي تحفظاك على القوائم 6201تقرير المحاسس القانوني عن ال ام المالي و لم يتضمن  هذا

 المالية السنوية.

 

 

 

 الرقابة والشفافية والحوكمة

 معايير المحاسبة المتبعة.1
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ً أو أكثر لمراج ة حساشاك الشركة شنا اً على احترا  مجلس  ً مراحشا تختار الجم ية ال امة سنويا

ة ال رشية اإلدارة ش د حيام لجنة المراج ة شترشيح ودعوة عدد من المكاتس المرخ ة لل مل في المملك

الس ودية لتقديم عروضها لمراج ة حساشاك الشركة ومن ثم دراستها وتو ية اللجنة شإعادة ت يين 

ً آخر للحساشاك من شين المرشحين حسس القراراك والت ليماك النظامية ذاك  أو اختيار مراج ا

ساشاك الشركة وتحديد ال الحة ، وللجم ية النظر في التو ية وت يين مراحشاً أو أكثر للقيام شمراج ة ح

مراجع الحساشاك القانوني  وت يين شتحديدوسوف يو ي مجلس اإلدارة للجم ية ال مومية أت اشهم، 

 م .2017لمراج ة حساشاك الشركة ل ام 

 

 

 

 تؤكد الشركة ما يلى:

  ترفع  التيأنها حامك شاإلشراف على إدارة المراج ة الداخلية حسس المهام المنودة شها و

يتم  التيتقاريرها الى اإلدارة التنفيذية و لجنة المراج ة متضمنة المالحظاك و التو ياك 

وششكل مستمر و إجرا اته، و تقوم اإلدارة التنفيذية  الداخليةالتو ل لها لت زيز نظام الرحاشة 

شما فيها توثيق وتدوير السياساك  شال مل على تنفيذ اإلجرا اك الت حيحية شمتاش ة من اللجنة

و ال توجد مالحظاك جوهرية  واالجرا اك والهياكل وانظمة الحاسس اآللي وميكنة األعمال

 .الحاليمؤثرة على سير األعمال شالشكل الم تاد تحك نظام الرحاشة 

  انه اليوجد اي عقوشاك من هيئة السوق المالية أو الجهاك النظامية على كما تؤكد الشركة

 م.2016الشركة خالل ال ام المالي 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاسب القانونياختيار .2

 تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.3



   2016تقرير مجلس اإلدارة 

Page 32 of 33 
 

 

 

وضع األسس واإلجرا اك الكفيلة للتوافق مع شنود الئحة حوكمة الشركاك ش حامك الشركة

شداية  من ال ادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وتم اعتماد الئحة خا ة لحوكمة الشركة

استرشادا شالئحة حوكمة الشركاك شالمملكة ال رشية الس ودية ، وتدشق الشركة  م ،2009عام 

من الناحية ال ملية غالشية ما جا  في الالئحة كلياً أو جزئياً من خالل منظومة النظام األساسي 

واللوائح واإلجرا اك الداخلية واألنظمة واللوائح النظامية ذاك ال الحة إلى جانس تدشيقها 

والتحول الى الم ايير الدولية  المحاسشية المت ارف عليها في المملكة ال رشية الس وديةللم ايير 

، وت مل الشركة على استكمال السياساك واإلجرا اك المنظمة  م1/1/2017اعتشاراً من 

تم  للتدشيق، وت مل على تدوير ذلك ش فة مستمرة وان كافة الشنود المت لقة شالجم ية ال امة

وعليه فقد تم تدشيق ما جا  في الئحة  م2016خر جم ية عقدك خالل عام تدشيقها في آ

 :شإستثنا  التالي  الحوكمة ال ادرة من حشل هيئة السوق المالية

 

 السشس الو ف  رحم المادة / الفقرة

 (6المادة)

 الفقرة )س( 

عند الت ويك في الجم ية ال امة لترشيح 

اعضا  مجلس اإلدارة ينشغي أن تدشق 

 الت ويك التراكمي دريقة

النظام األساس ال يشير الى 

دريقة الت ويك التراكمي 

وت زم الشركة ت ديل نظامها 

األساس الستخدام الت ويك 

التراكمي في انتخاس مجلس 

 وفقاً للنظام. اإلدارة

 (12)المادة 

 د(الفقرة )

ال يجوز للشخص ذي ال فة االعتشارية 

الذي يحق له شحسس نظام الشركة ت يين 

ممثلين له في مجلس اإلدارة الت ويك 

على اختيار االعضا  األخرين في مجلس 

 اإلدارة.

 

 اليندشق

 

 

 

 تطبيق الئحة حوكمة الشركات.4
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 يقر مجلس إدارة الشركة :

 .أن سجالك الحساشاك أعدك شالشكل ال حيح 

 .أن نظام الرحاشة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ شف الية 

  على موا لة نشادها. الشركةشك يذكر في حدرة  دال يوجأنه 

 وتقدير:شكر 

منسوشي الشركة الشكر مو ول لو، يتقدم مجلس إدارة الشركة شالشكر والتقدير لمساهمي الشركة 

مالي  ويتدلع المجلس إلى ، م 2016وعمالؤها ومورديها على الجهود التي شذلوها خالل ال ام ال

 القادمة إن شا   . تحقيق المزيد من االنجازاك والنجاحاك خالل األعوام

 وهللا الموفق ،،،

 مجلس اإلدارة                                                                                              

 . إقرارات 5


