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ة العام ) هرفى لالغذية ( نتائج اجتماع الجمعية شركة هرفى للخدمات الغذائية تعلن

 ) االجتماع االول(  4/2019 /30غير العادية بتاريخ 

 
 .م  2018/ 12/ 31على تقرير مراجع الحسابات للعام المالى المنتهى فى  الموافقة. 1

 

 .م  12/2018/ 31في  ى المنتهىالقوائم المالية للشركة للعام المال على الموافقة .2

 

 م.  2018 /31/12تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالى المنتهى في  على الموافقة .3

 

جع مرايل ( كالسادة ) مكتب المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدختعيين  على الموافقة .4
ئم ق القواالمراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة 

م، 2020عام  والربع األول من  م2019المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 
 .  وتحديد أتعابه

 

رة اَ بمجلس ادابتعيين المهندس أنيس احمد مؤمنه عضو 2018/ 5/ 31قرار مجلس االدارة  بتاريخ على  الموافقة. 5

ستقيل بدال من عضو مجلس االدارة الم  2018/ 5/ 31الشركة ) عضو غير تنفيذى ( اعتباراً من تاريخ 

لدورة اة فى المهندس ريان محمد فايز ) عضو غير تنفيذى ( على أن يكمل المهندس انيس أحمد مؤمنه مدة سلف

 . 2021/ 4/ 30وتنتهى فى  2018/ 5/ 1الحالية لمجلس االدارة والتى بدأت فى 

 

عام ثاني من التوصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف ال على الموافقة. 6   
أس مال % من ر11لاير للسهم أي بنسبة  1.1لاير بواقع مليون  71.148م والبالغ قيمتها 2018المالي 

ق م االستحقاساهمين المالكين لألسهم يومليون سهم، على أن تكون األحقية للم 64.680الشركة وعلى أساس 
وسيتم ق ستحقاالمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اإل

 من خالل مصرفهـ  1440رمضان  8الموافق م 2018مايو  13ابتداء من يوم االثنين صرف االرباح 

اباتهم ة في حسيداع مبالغ أرباح المساهمين ) المستحقين ( مباشروعليه سيقوم مصرف الراجحى بإالراجحى ، 

رع من فعة أي الجارية المربوطة بالمحافظ االستثمارية لدى البنوك ، وفي حالة تعثر اإليداع عليهم مراج

يمكن  فساراتفروع مصرف الراجحى واستالمها نقداً بموجب بطاقة األحوال المدنية ، وفي حال وجود أي است

 . 8001228888همين االتصال بمصرف الراجحى على هاتف رقم للمسا
 

 ألول لعامقرار مجلس اإلدارة على ما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف ا على الموافقة .7  

 . د لاير للسهم الواح 1لاير بواقع مليون  64.68م والبالغة 2018
 

   م . 31/12/2018عن العام المالي المنتهي في  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة على الموافقة. 8

 

 لكل لاير  200,000( لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع 1,800,000صرف مبلغ ) على الموافقة .9

 . 2018/ 12/ 31عضو عن السنة المالية المنتهية في 
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شركة لتابعة اكتها فوال من خالل شرمجموعة صاو بين الشركة التي ستتم  األعمال والعقود على الموافقة  .10

القادر  عصام عبد -والتى العضاء مجلس االدارة مبيعات منتجات غذائية والمتمثلة فى بنده للتجزئة 
ضو )ع م. معتز قصى العزاوى، )عضو غيرتنفيذى( انيس احمد مؤمنه.م، )عضو غيرتنفيذى(  المهيدب

مجلس ببإعتبارهم اعضاء فيها  مباشرة مصلحة - )عضو غيرتنفيذى( غيرتنفيذى(، أ. هدى على رضا 

، ة % بشركة هرفي بطريقة مباشر 49التي تمتلك مجموعة صافوال ومن كبار التنفيذيين فى ادارة 

، ليون لاير م 28.3بلغت  2018والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالى قيمة التعامالت التى تمت عام 

 .التفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتم ا وهى عقود سنوية ومحددة المدة 

 

بنده  شركةتابعة ال كتهامجموعة صافوال من خالل شرو بين الشركة التي ستتم  األعمال والعقود على الموافقة .11

 ر المهيدبعصام عبد القاد -والتى العضاء مجلس االدارة  محالت تجارية ايجاروالمتمثلة فى للتجزئة 

)عضو  م. معتز قصى العزاوى، )عضو غيرتنفيذى( نيس احمد مؤمنها.م )عضو غيرتنفيذى(،
مجلس ببإعتبارهم اعضاء فيها  مباشرة مصلحة - )عضو غيرتنفيذى( غيرتنفيذى(، أ. هدى على رضا 

،  % بشركة هرفي بطريقة مباشرة 49التي تمتلك مجموعة صافوال ومن كبار التنفيذين فى ادارة 

 ً ليون لاير ، م 3.88بلغت  2018بأن اجمالى قيمة التعامالت التى تمت عام  والترخيص بها لعام قادم علما

 .وتم االتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة  وهى عقود سنوية ومحددة المدة 

 

شركة تابعة التها مجموعة صافوال من خالل شركو بين الشركة التي ستتم  األعمال والعقود على الموافقة .12

 بد القادرععصام  -والتى العضاء مجلس االدارة منتجات غذائية مشتريات والمتمثلة فى  عافية العالمية
ضو )ع م. معتز قصى العزاوى، )عضو غيرتنفيذى( انيس احمد مؤمنه.م، )عضو غيرتنفيذى(  المهيدب

لس مجببإعتبارهم اعضاء فيها  مباشرة مصلحة - )عضو غيرتنفيذى( غيرتنفيذى(، أ. هدى على رضا 

، ة % بشركة هرفي بطريقة مباشر 49التي تمتلك مجموعة صافوال ومن كبار التنفيذيين فى  ادارة

مليون لاير ،  2.247بلغت  2018والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالى قيمة التعامالت التى تمت عام 

 .وتم االتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة  وهى عقود سنوية ومحددة المدة 

 

شركة لتابعة اتها مجموعة صافوال من خالل شركو بين الشركة التي ستتم  األعمال والعقود على الموافقة . 13

 بد القادرعصام ع -والتى العضاء مجلس االدارة منتجات غذائية مشتريات والمتمثلة فى  المتحدة للسكر
ضو )ع ز قصى العزاوىم. معت، )عضو غيرتنفيذى( انيس احمد مؤمنه.م، )عضو غيرتنفيذى(  المهيدب

لس مجببإعتبارهم اعضاء فيها  مباشرة مصلحة - )عضو غيرتنفيذى( غيرتنفيذى(، أ. هدى على رضا 

، ة % بشركة هرفي بطريقة مباشر 49التي تمتلك مجموعة صافوال ومن كبار التنفيذيين فى ادارة 

ليون لاير ، م 2.42بلغت  2018ام والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالى قيمة التعامالت التى تمت ع

 .وتم االتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة  وهى عقود سنوية ومحددة المدة 
 
 

 شركةلتابعة ا ومجموعة صافوال من خالل شركتها  بين الشركة التي ستتم  األعمال والعقود على الموافقة .14

ام عبد عص -ارة والتى العضاء مجلس االد ت تجاريةإيجار محالوالمتمثلة فى  العقارىكنان الدولية للتطوير
 زاوىم. معتز قصى الع، )عضو غيرتنفيذى( انيس احمد مؤمنه.م،)عضو غيرتنفيذى(  القادر المهيدب

ضاء بإعتبارهم اعفيها  مباشرة مصلحة - )عضو غيرتنفيذى(، أ. هدى على رضا )عضو غيرتنفيذى(

، مباشرة  % بشركة هرفي بطريقة 49التي تمتلك وعة صافوال مجمومن كبار التنفيذيين فى مجلس ادارة ب

وهى لاير  لفا 266بلغت  2018والترخيص بها لعام قادم علماً بأن اجمالى قيمة التعامالت التى تمت عام 
 .وتم االتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة  عقود سنوية ومحددة المدة 

 



 

 

 (شركة مساهمة ة )شركة هرفي للخدمات الغذائي                                                              
    HERFY FOOD SERVICES CO. ( C.J.S. )              

  

 

3 
 

 

 

 شراء منتجات وشركة المراعى والممثلة فى عقودبين الشركة التي ستتم  األعمال والعقود على الموافقة.  15

 باشرةمغذائية والتى لنائب رئيس مجلس االدارة  م. انيس احمد مؤمنه ) عضو غير تنفيذى ( مصلحة 

ً بأن بإعتباره عضو بمجلس ادارة شركة المراعى ،  ام مالت عقيمة المعاوالترخيص بها لعام قادم علما
 لسائدة لتجارية اوتم االتفاق عليها بالشروط ا مليون لاير  وهى عقود سنوية ومحددة المدة  5.3مبلغ  2018

 

لتشغيل ذى لقطاع اوعضو مجلس االدارة والرئيس التنفيبين الشركة التي ستتم  األعمال والعقود على الموافقة .16

ستئجار اعقد  والممثلة فى تنفيذى (  والتى له مصلحة مباشره فيها واالنتاج  أ. خالد احمد السعيد) عضو

الف  200لغ ب 2018قيمة عقد االيجار لعام علماً بأن ،  والترخيص بها لعام قادمقطعة ارض مملوكه له  
 .وتم االتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة  2027وممتد حتى  2007عقد سنوى من لاير 

 

جارات فى عقود اي وشركة بزبزة التجارية والمتمثلة بين الشركة التي ستتم  األعمال والعقود على الموافقة.  17

ذى لقطاع لتنفياوبيع منتجات واتفاقية استعارة عمالة مع نقل كفالتهم والتى لعضو مجلس االدارة والرئيس 

ة بها ، ك حصتباره يمتلالتشغيل واالنتاج أ. خالد احمد السعيد ) عضو تنفيذى ( مصلحه مباشرة فيها بإع

 ً وهى عقود  مليون لاير 4.33بلغ   2018بأن حجم تلك المعامالت لعام والترخيص بها لعام قادم ،علما
 .وتم االتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة  سنوية ومحددة المدة 

 

عقود  لمتمثلة فىالعقارى وا وشركة قطاف لالستثمار بين الشركة التي ستتم  األعمال والعقود على الموافقة.  18

د حمد السعيالد اايجارات محالت والتى لعضو مجلس االدارة والرئيس التنفيذى لقطاع التشغيل واالنتاج أ. خ

أن حجم بلماً والترخيص بها لعام قادم ، ع) عضو تنفيذى ( مصلحه مباشرة فيها بإعتباره يمتلك حصة بها 
يها بالشروط وتم االتفاق عل  وهى عقود سنوية ومحددة المدة مليون لاير 2.6بلغ  2018المعامالت لعام 

  .التجارية السائدة  

 

حمد  ذى أ. احمدوعضو مجلس االدارة والرئيس التنفيبين الشركة التي ستتم  األعمال والعقود على الموافقة. 19

كنيتين ستين رض وعمارالسعيد ) عضو تنفيذى ( والتى له مصلحة مباشره فيها والممثلة فى عقود استئجار ا

الف لاير  630 بلغت   2018قيمة عقود االيجار لعام علماً بأن ،  والترخيص بها لعام قادممملوكين له ، 
 . .وتم االتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة  وهى عقود سنوية ومحددة المدة 

 

حمد حمد اا صوص والمملوك لمؤسسة ومصنع مامبين الشركة التي ستتم  األعمال والعقود على الموافقة .20

رة س االداوالتى لعضو مجلوالترخيص بها لعام قادم ، السعيد والمتمثلة فى عقد توريد صوصات غذائية 

ً والرئيس التنفيذى للشركة أ. احمد حمد السعيد ) عضو تنفيذى ( مصلحه مباشرة فيها ،  جم حبأن  علما
 ارية السائدة وتم االتفاق عليه بالشروط التجوهوعقد سنوى مليون لاير  14.94بلغ  2018المعامالت لعام 

 
جات قد بيع منتوسلسلة مطاعم طازة والمتمثلة فى عبين الشركة التي ستتم  األعمال والعقود على الموافقة .21

مصلحه  (فيذى غذائية والتى لعضو مجلس االدارة والرئيس التنفيذى للشركة أ. احمد حمد السعيد ) عضو تن

ة ى سلسليملك حصة فى صندوق اشمورالسعودى لالغذية والذى يملك حصه حاكمة ف هبإعتبار ة فيهامباشر

ً بأن ، والترخيص بها لعام قادم مطاعم طازة  لاير  ليونم 1.76بلغت   2018قيمة المعامالت لعام علما
  .وتم االتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة  وهى عقود سنوية ومحددة المدة 

 



 

 

 (شركة مساهمة ة )شركة هرفي للخدمات الغذائي                                                              
    HERFY FOOD SERVICES CO. ( C.J.S. )              

  

 

4 
 

 

 

 د مؤمنهانيس احم.م،)عضو غيرتنفيذى(  عصام عبد القادر المهيدب -العضاء مجلس االدارة  الموافقة. 22
 ى()عضو غيرتنفيذى(، أ. هدى على رضا )عضو غيرتنفيذ م. معتز قصى العزاوى، )عضو غيرتنفيذى(

من كبار س ادارة وفى عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونهم اعضاء فى مجلبأن يشتركوا  -
شاطاً ن% من حصص مجموعة الكبير والتى تزاول  51التنفيذين فى مجموعة صافوال والتى تمتلك نسبة 

 .مماثال للشركة يتمثل فى مصنعات الدواجن 
 
 شترك فى عملي)عضو غير تنفيذى( بأن  عصام عبد القادر المهيدب /االستاذ االدارةلرئيس مجلس  لموافقةا. 23

ً من شأنه منافسة الشر ثال  مماكة ، وذلك كونه رئيس مجلس ادارة شركة الرومانسية التى تزاول نشاطا
 .للشركة يتمثل فى تقديم الوجبات الغذائية وتشغيل المطاعم 

 
 مل من شأنهع)عضو غير تنفيذى( بأن يشترك فى  أنيس احمد مؤمنه م. لنائب رئيس مجلس االدارة لموافقةا. 24

ن لوزي اَ فى مجلس ادارة شركة المراعى التى تمتلك شركة مخبوزاتمنافسة الشركة ، وذلك كونه عضو
 .والتى تزاول نشاطاً مماثال للشركة يتمثل فى انتاج وبيع المخبوزات 

 

 مل من شأنهع)عضو غير تنفيذى( بأن يشترك فى  أنيس احمد مؤمنه م. لنائب رئيس مجلس االدارة لموافقةا. 25
ة التى لغذائيافى مجلس ادارة شركة المراعى التى تمتلك شركة االمار منافسة الشركة ، وذلك كونه عضواَ 

 يع منتجاتى تصنتملك مصنع االوائل لمنتجات اللحوم والدواجن والتى تزاول نشاطاً مماثال للشركة يتمثل ف
 .الدواجن واللحوم  

 

رك فى عمل ذى( بأن يشت)عضوتنفي احمد حمد السعيد ا. والرئيس التنفيذى لعضو مجلس االدارة لموافقةا. 26
ك حصه يملك حصة فى صندوق اشمورالسعودى لالغذية والذى يملمن شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونه 

 .ريعة التى تزاول نشاطاً مماثال للشركة يتمثل فى بيع الوجبات السحاكمة فى سلسلة مطاعم طازة 
 

 

لسعيد خالد أحمد ا تشغيل واالنتاج ا.والرئيس التنفيذى لقطاع ال لعضو مجلس االدارة لموافقةا. 27
شركة  يملك حصة فى كالً من)عضوتنفيذى( بأن يشترك فى عمل من شأنه منافسة الشركة ، وذلك كونه 

ً ممبزبزة الدولية ، وشركة قطاف العقارية ، وشركة مسالن التجارية  لشركة اثال لوالالتى تزاول نشاطا
واستيراد  قارى ،رة وتشغيل المطاعم ، واالستثمار والتطوير العانشطة تقديم خدمات التغذية وادايتمثل فى 

 .على التوالى وتجارة الجملة بالمواد الغذائية 
 
 

 
 
 
 

و ربع على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أ لموافقةا .28

ً للضوابط واإلجراء، وتحديد تاريخ االستحقاق وال م2019سنوي عن العام المالي   ات التنظيميةتوزيع وفقا

وسعية ططها التية وخالصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقد

 .واالستثمارية

 

 .امة الع لجمعياتاتعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام االساسى للشركة والخاصة بدعوة على  لموافقةا .29
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