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رسالة مجلس اإلدارة
حضرات السادة مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية المحترمين 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يســر مجلــس إدارة الشــركة أن يقــدم لكــم التقريــر 
الســنوي للســنة الماليــة المنتهيــة ب 31 ديســمبر 
٢٠19 والــذي يلقــي الضــوء علــى نشــاطات الشــركة 
تقريــر  وكذلــك  الماليــة  ونتائجهــا  انجازاتهــا  وأهــم 

مراجــع الحســابات عــن العــام ٢٠19 م. 

وعلــى الرغــم ممــا يشــهده  مجتمــع االعمــال مــن 
الســوق  تنافســية  أثــرت علــى  اقتصاديــة  تحديــات 
الشــركة  أن  إال   . اإلنفاقــي  المســتهلك  وســلوك 
وبحمــد اللــه حافظــت علــى حصصهــا الســوقية فــي 
جميــع قطاعاتهــا ، وحققــت نمــوًا فــى المبيعــات 
كمــا لــم يتأثــر صافــى الدخــل بشــكل جوهــرى عــام 
مبيعــات  بلغــت  حيــث    ٢٠18 بعــام  مقارنــة   ٢٠19
الشــركة عــام ٢٠19 مبلــغ 1.٢88 مليــار ريــال مقابــل 
1.٢٢7 مليــار ريــال عــام ٢٠18 بنســبة زيــادة قدرهــا %5 
، وبلــغ صافــى الدخــل عــام ٢٠19 مبلــغ 196 مليــون 
بنســبة   ٢٠18 عــام  ريــال  مليــون   ٢٠4 مقابــل  ريــال 
انخفــاض قدرهــا 4 % ، كمــا تــم إفتتــاح  17مطعمــًا 
لقطاعــي  جديــدة  بيــع  خطــوط  وإضافــة  جديــدًا 

والمخبــوزات.  اللحــوم 

مــن  فإنــه  التوســعية,  الشــركة  لخطــة  وإســتمرارًا 
المتوقــع أن يتــم افتتــاح  1٢مطعمــًا جديــدًا خــال 
العــام القــادم ٢٠٢٠  إضافــة إلــى اســتمرار الشــركة 
بإضافــة خطــوط بيــع جديــدة لقطاعاتهــا الصناعيــة. 

وستســتمر الشــركة ممثلــة بمجلس ادارتهــا وادارتها 
التنفيذيــه ســعيها الدائــم نحــو الحفــاظ علــى األداء 
المميــز للشــركة وتطويــره نحــو األفضــل إضافــة إلــى 
اإللتــزام بسياســة اإلفصــاح والشــفافية مــن خــال 
تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات واألنظمــة األخــرى 
ذات العاقــة والصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة 

ووزارة التجــارة واالســتثمار.  

كمــا يتشــرف مجلــس اإلدارة بمناقشــة هــذا التقريــر 
معكــم والــرد علــى إستفســاراتكم واســئلتكم مــن 
خــال الجمعيــة العامــة التــي ســتعقد فــي الموعــد 
الــذي توافــق عليــه الجهــات النظاميــة , كمــا نأمــل 
موافقتكــم عمــا ورد فــي هــذا التقريــر مــن تفاصيــل. 

شاكرين لكم حسن دعمكم ومساندتكم.

مجلس إدارة شركة هرفي
مارس ٢٠٢٠
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وصف النشاط الرئيسي للشركة

المطاعم
إدارة وتشغيل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة من خال 

شعارها المميز.

المخابز
منتجات المخابز بأنواعها، من خال مصنعين بالرياض من 

خال شعارها المميز. إدارة وتشغيل سلسلة معارض 
الحلويات والشوكوالتة.

اللحوم
منتجات اللحوم المصنعة بأنواعها المختلفة من خال 

مصنع الشركة بمدينة الرياض.

شــركة هرفــي للخدمــات الغذائيــة 
هــي شــركة مســاهمة ســعودية 
العربيــة  المملكــة  فــى  مســجلة 
القــرار  بموجــب  الســعودية 
بتاريــخ  )302/ق(  رقــم  الــوزارى 
1428 / 11 / 22 وســجل تجــاري 

بتاريــخ  1010037702 رقــم 
4 /5 / 1401
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حقائق وأرقام

35 مليون برجر
مباع في سنة ٢٠19

40 عامًا
في خدمة الوطن

٢٠16

٢٠17

٢٠18

٢٠19

٢9 مليون

3٠ مليون

33 مليون

35 مليون

383 مطعم
في كافة أرجاء المملكة

1300 موظف 
سعودي

موزعين بين اإلدارة
والمطاعم والمصانع 

أجود المخابز

أعلى معايير
التكنولوجيا
في مصنع

معالجة اللحوم

امتداد شبكة
مطاعم هرفي

إلى الكويت وبنغالديش
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المسار الزمني للشركة

1981

1982

2005

2007

2010

2011

2017

2018

سنة تأسيس شركة هرفي 
للمنتجات الغذائية

افتتاح أول مطعم هرفي 
في المملكة

تحول شركة هرفي 
للمنتجات الغذائية إلى 

شركة مساهمة

توسعت شبكة مطاعم 
هرفي إلى 17٢ مطعم 

في المملكة

افتتاح مخابز
هرفي

افتتاح مصنع في المدينة 
الصناعية الثانية إلنتاج

المنتجات المستخدمة 
في الوجبات 

والسندويتشات

سنة ابتداء توريد
المنتجات الغذائية
للسوق السعودي

افتتاح مصنع هرفي
للكيك والمعجنات

ERP تطبيق نظام
إلدارة موارد الشركة

شبكة مطاعم هرفي
اصبحت 368 مطعم 
في خدمة المملكة
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1.288
مليار ريال

صافي المبيعات
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أبرز نتائج الشركة لعام 2019
أ( مالمح وملخص ألبرز النتائج

٢٠18٢٠18٢٠18

يار
مل

 1
،٢

٢7

ون
ملي

 3
45

،٠
7

ون
ملي

 ٢
٢٠

.6

يار
مل

 1
،٢

88

ون
ملي

 3
9٢

،6
3

ون
ملي

 ٢
38

،5

٢٠19٢٠19٢٠19

392.63
مليون ريال

الربح اإلجمالي

238.5
مليون ريال

أرباح تشغيلية

صافي الربح

196.09
مليون ريال

حققــت الشــركة صافــى ربــح قــدره 196.09 مليــون ريــال لعــام 2019 مقابــل 
ــال لعــام 2018 بإنخفــاض بلغــت نســبته 4% ويرجــع ذلــك  204.2 مليــون ري
المصروفــات  والتســويق,  البيــع  مصاريــف  زيــادة  إلــى  جوهــرى  بشــكل 

ــار اإليجــارات. ــة لمعي ــر النفقــات التمويلي ــة مــع أث االداري

أرباح المساهمين

137.56
مليون ريال

أرباحــًا لمســاهميها خــال  ريــال  بتوزيــع 137.56 مليــون  الشــركة  قامــت 
العــام 2019 بمعــدل 2.1 ريــال للســهم الواحــد )منهــا 72.88 مليــون ريــال 
عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2018 ومبلــغ 64،680 مليــون ريــال عــن النصف 
األول مــن عــام 2019( والتــى تــم إقرارهــا فــى إجتماعــات مجلــس اإلدارة 
بنــاءًا علــى التفويــض الممنــوح لمجلــس اإلدارة وتمثــل تلــك التوزيعــات 

نســبة 21 % مــن القيمــة االســمية للســهم.

ب( قائمة المركز المالي 
كما فى 31 ديسمبر لفترة خمس سنوات من ٢٠15 م إلى ٢٠19 م بمايين الرياالت

مجموع الموجودات
المتداولة

مجموع الموجودات غير المتداولة

مجموع الموجودات

مجموع مطلوبات
متداولة

مجموع مطلوبات غير متداولة

مجموع المطلوبات

رأس المال

احتياطي نظامي

ارباح مبقاه

مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات
وحقوق المساهمين

 240.402

 940.716

 1,181.117

203.569

252.018

455.588

462.000

117.218

146.311

725.529

1,181.117

 301.943

 1,040.119

 1,342.062

241.600

297.753

539.353

462.000

138.968

201.741

802.709

1,342.062

 305.393

 1,085.283

 1,390.676

268.880

254.981

523.861

646.800

38.972

181.043

866.816

1,390.676

 339.143

 1,103.257

 1,442.400

298.656

210.876

509.532

646.800

59.389

226.678

932.867

1,442.400

350.849

1,682.614

2,033.463

408.116

627.360

1,035.476

646.800

80.499

270.687

997.986

2,033.463

الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

حقوق المساهمين

20152016201720182019
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٢1 ٢٠

إيرادات مصاريف اخرى

يعــود ســبب إنخفــاض صافــي الربــح لزيــادة مصاريــف البيــع والتســويق والمصاريــف العموميــة واإلداريــة، وزيــادة 
المصروفــات التمويليــة نتيجــة لتطبيــق معيــار اإليجــارات ) ١6 ( للعــام الحالــي مقارنــة بالعــام الســابق.

ج( قائمة الدخل 
لفترة خمس سنوات من ٢٠15 م إلى ٢٠19 م )مايين الرياالت( 

د( مقارنة قائمة الدخل 
للعام ٢٠19 م مقارنة بالعام السابق ٢٠18 م )مايين الرياالت( 

هـ( تحليل صافى مبيعات الشركة 
وفقًا للقطاعات الرئيسية للعامين ٢٠19 م و ٢٠18 م )مايين الرياالت( صافي المبيعات

تكلفة المبيعات

الربح اإلجمالي

صافي الربح

صافي المبيعات

تكلفة المبيعات

الربح اإلجمالي

مصروفات عمومية وإدارية

مصروفات بيع وتسويق وتوزيع

الدخل من العمليات الرئيسية

نفقات تمويلية

إيرادات أخرى بالصافي

الدخل قبل الزكاة

الزكاة

صافي الدخل للفترة

المطاعم

مصنع اللحوم

المخابز والمصانع واألنشطة األخرى

اإلجمالي

 1,077.00
 

 756.21

 320.79

 202.68

1,156.68
 

809.080

347.60

217.57

1,288.310
 

895.673

392.637
 

83.476

87.573

221.588

37.309

16.687

201.146

5.058

196.088

1,092.053
 

43.815

152.442

1,288.310

61.040
 

13.473

47.567

8.403

26.462

12.702

24.544
 

5.153

6.689-

1.393

8.082-

42.506
 

8.297

10.255

61.058

5%
 

1.53%

13.8%

11.2%

43.3%

6.08%

192.3%
 

43.99%

-3.22%

38.01%

-3.96%

4.05%
 

23.36%

7.21%

4.99%

1,157.79

816.05

341.74

200.04

1,227.270

882.200

345.070

75.073

61.111

208.886

12.765

11.714

207.835

3.665

204.170

1049.565

35.518

142.187

1,227.270

1,227.27
 

882.20

345.07

204.17

1,288.31
 

895.67

392.64

196.09

البيان

البيان

القطاعات الرئيسية

20152016

2019

2019

2017

2018

2018

2018

التغير+ أو - 

التغير+ أو - 

نسبة التغير% 

نسبة التغير% 

2019

صافى مبيعات الشركة 
وفقًا للقطاعات الرئيسية للعام ٢٠19 م 

المطاعم
المخابز 
اللحوم

اللحوم

% 3.4

المخابز

% 11.8

المطاعم

% 84.8
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٢3 ٢٢

التحليل الجغرافي للمبيعات 

الوسطى

% 58
الشرقية

% 13

الشمالية

% 8

الغربية

% 10

الجنوبية

% 11

و( تحليل صافي مبيعات الشركة 
وفقًا للتوزيع الجغرافي داخل المملكة للعامين ٢٠19 م و ٢٠18 م )مايين الرياالت(

المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية

المنطقة الجنوبية

المنطقة الشمالية

المنطقة الغربية

اإلجمالي

747.212
 

167.483

141.716

103.066

128.833
 

1,288.310

6.081
 

18.13

30.742

8.291

2.296-
 

60.948

0.82%
 

12.14%

27.7%

8.75%

-1.75%
 

4.97%

1,077.005

202.682

735.454

143.220

1,156.683

217.080

812.550

138.600

1,157.792

200.042

866.815

135.780

1,227.270

204.170

932.867

137.678

1,288.310

196.087

997.986

137.561

741.039

149.353

110.974

94.775

131.129

1,227.270

201920182015المنطقة
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2015

2015
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2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

نسبة التغير% التغير+ أو - 

ز( صافى مبيعات الشركة 
خال خمس سنوات ) ٢٠15 م – ٢٠19 م( )بمايين الرياالت( 

ح( صافى أرباح الشركة 
خال خمس سنوات ) ٢٠15 م – ٢٠19 م( )مايين الرياالت( 

ط( حقوق المساهمين 
خال خمس سنوات ) ٢٠15 م – ٢٠19 م( )مايين الرياالت( 

ي( توزيعات أرباح الشركة لمساهميها 
خال خمس سنوات ) ٢٠15 م – ٢٠19 م( )مايين الرياالت( 



شركة هرفي للخدمات الغذائية
التقرير السنوي ٢٠١٩

شركة هرفي للخدمات الغذائية
التقرير السنوي ٢٠١٩

٢5 ٢4

د( القروض طويلة األجل القائمة بنهاية السنة المالية:
تجدراإلشــارة إلــى أن إدارة شــركة هرفــى للخدمــات الغذائيــة تتحــرى دائمــًا أن تتــم معامالتهــا الماليــة وفقــًا 
للشــريعة االســالمية وخاصــة فيمــا يتعلــق بسياســة القــروض، وبالتالــي فــإن كافــة القــروض التــي تحصــل عليهــا 
الشــركة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، وفيمــا يلــي تفاصيــل القــروض طويلــة األجــل التــي حصلــت عليهــا 

الشــركة.

بيان القروض طويلة األجل 
كما في 31 ديسمبر ٢٠19 )مايين الرياالت(

*بلغــت إجمالــي التســهيالت البنكيــة مــن مصــرف الراجحــي خــالل الفتــرة مــن ٢٠١١ حتــى ٢٠١7 م مبلــغ إجمالــي 
– 6١٠ مليــون ريــال تســتحق خــالل خمــس ســنوات حســب تواريــخ الســحب )خــالل العــام ٢٠١8 – قامــت الشــركة 
بســداد مبلــغ ١٣٩.٠7 مليــون ريــال ســعودي( كمــا قامــت الشــركة خــالل العــام ٢٠١٩ بســداد مبلــغ  87.٩٤ مليــون 

ريــال ســعودي. 

** قامــت الشــركة وفــق إتفاقيــة تمويــل صناعــي إلنشــاء مصنــع اللحــوم  والتوســعات الالحقــة خــالل الفتــرة مــن 
٢٠٠٥ حتــى ٢٠١8 م ، بســحب تمويــل بمبلــغ إجمالــي – ٢6.٤٥٤ مليــون ريــال ســعودي علــى أســاس الســداد خــالل 

)6( ســنوات تتضمــن فتــرة ســماح ســنة. 

*** كمــا قامــت الشــركة وفــق إتفاقيــة أخــرى تمويــل صناعــي بمبلــغ )٤٥ مليــون ريــال ســعودي( إلنشــاء مصنــع 
للكيــك والمخبــوزات والتوســعات لخطــوط اإلنتــاج خــالل الفتــرة مــن ٢٠١٢ حتــى ٢٠١8 م، بســحب تمويــل بمبلــغ 

إجمالــي ٣7.٩8 مليــون ريــال ســعودي علــى اســاس الســداد خــالل )6( ســنوات تتضمــن فتــرة ســماح ســنة.  

ــال ســعودي كمــا قامــت الشــركة خــالل العــام  ــون ري ــغ ١٠.8 ملي خــالل العــام ٢٠١8 قامــت الشــركة بســداد مبل
٢٠١٩ بســداد  مبلــغ ١٠.٣ مليــون ريــال ســعودي. 

-للمزيــد مــن اإليضاحــات يرجــى اإلطــالع علــى الفقــرة رقــم ١٥ مــن اإليضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة وتقريــر 
مراقــب الحســابات.  

 
ــرام إتفاقيــة تمويــل مرابحــة / التــورق بتاريــخ ٢٥ / ٠١ / ٢٠١8 م مــع  ــر بالذكــر أن الشــركة قــد قامــت بإب ****جدي
البنــك الســعودي البريطانــي - ســاب لمــدة خمــس ســنوات علــى أن يتــم تســعير هامــش المرابحــة كل ثالثــة أشــهر 
- خــالل عــام ٢٠١8 تــم ســحب مبلــغ ١٥.6 مليــون ريــال – وخــالل العــام ٢٠١٩ م قامــت الشــركة وفقــا لإلتفاقيــة 
نفســها بســحب قــرض إضافــي بمبلــغ – 7٠ مليــون ريــال ، خــالل العــام ٢٠١٩ قامــت الشــركة بســداد مبلــغ ١.٩ 

مليــون ريــال ســعودي.

مصرف الراجحي*

صندوق التنمية
الصناعية 

السعودي**/***

البنك السعودي
البريطاني-ساب

بنك الرياض

المجموع

مصرف الراجحي

صندوق التنمية الصناعية 
السعودي

البنك السعودي البريطاني-ساب

بنك الرياض

إجمالي الجزء المتداول

الجزء الغير المتداول

4

6

5

5

70.000
120.000
160.000
150.000
110.000

16.579
11.880

45
3.6

15.6
70

20

93.690

17.630

83.984

0

195.304

48.442

15.135

74.234

0

137.811

57.493

181.627

27.911

15.702

20.111

245.351

90.948

8.840

0.103

0.111

100.002

145.349

120.300

16.982

137.282

192.548

115.477

5.5

120.977

239.577

86.250

1.480

87.730

198.750

296.896

32.934

329.830

321.451

39.103

360.554

263.125

23.355

286.480

اسم البنك/
الجهة المقرضة

20192018201720162015 مدة القرض
)سنة(

قيمة أصل
القرض

ناقصًا: الجزء المتداول:

ل( جدول سداد إجمالي القروض طويلة األجل القائمة 
 )مايين الرياالت(

2020

2021

2022

المجموع

122.676
 

19.218

35.780

177.674

15.135
 

1.550

0.945

17.630

137.811
 

20.768

36.725

195.304

السنوات المنتهية
في 31 ديسمبر

بنوك تجارية
)ريال سعودي(

صندوق التنمية الصناعية 
السعودي )ريال سعودي(

المجموع
)ريال سعودي(

علمًا بأن إجمالى ما تم سداده كدفعات لقروض طويلة األجل خالل عام ٢٠١٩ بلغت قيمته ١7٠.٩ مليون ريال. 
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م( وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية: 
اســتمرارًا لسياســات الشــركة التوســعية، فإنــه مــن المخطــط قيــام الشــركة بافتتــاح ١٥ مطعمــًا جديدًا خــالل العام 
المالــى ٢٠٢٠ وذلــك فــى مناطــق المملكــة المختلفــة، وذلــك بالتصميــم العصــرى الجديــد لمطاعــم الشــركة، 
والــذى تــم اعتمــاده بصورتــه النهائيــة مــن إدارة الشــركة فــى عــام ٢٠١٣، وجديــر بالذكــر أن العــام المالــى ٢٠١٩ قــد 
شــهد إفتتــاح عــدد ١7 مطعمــًا جديــدًا معظمهــا مــن الحجــم الكبيــر والــذى يتضمــن جميــع الخدمــات مــن صــاالت 
طعــام  لألفــراد والعائــالت )وخدمــة طلبــات الســيارات( Drive Thru وكذلــك خدمــة التوصيــل للمنــازل، وهــو مــا 
يعــد إســتكمااًل لإلنجــاز غيــر المســبوق الــذى قامــت بــه الشــركة خــالل عــام ٢٠١٤ مــن إفتتــاح عــدد ٥٢ مطعمــًا 
جديــدًا وخــالل عــام ٢٠١٥ مــن إفتتــاح عــدد ٤٥ مطعمــًا جديــدًا، و كذلــك ٣6 مطعمــا فــي عــام ٢٠١6 ، و ٢٥ مطعــم 

فــي عــام ٢٠١7 ، و ٢٢ مطعــم عــام ٢٠١8 ، وذلــك للوصــول لعــدد ٤٠٠ مطعــم فــي نهايــة عــام ٢٠٢٠ . 

كمــا ســتقوم الشــركة خــالل عــام  ٢٠٢٠ بمضاعفــة عــدد المطاعــم التــي تشــملها خدمــة الطلــب عبــر موقــع 
تطبيــق هرفــي Herfy APP  لتصــل الــى ٢٠٠ مطعــم مقارنــة ب ١٠٠ مطعــم نهايــة عــام ٢٠١٩ .

كمــا أن هرفــى ستســتمر فــي التوجــه الــى العالميــة كأحــد محــاور رؤيــة ٢٠٣٠ التــى اعلنهــا ســمو ولــى العهــد 
محمــد بــن ســلمان حيــث ان الشــركة تتطلــع وتعمــل علــى التواجــد بمنطقــة الشــرق األقصــى  ودول الخليــج، حيــث 
تــم خــالل عامــى ٢٠١8  و ٢٠١٩ افتتــاح ثانــى وثالــث فــروع مطاعــم هرفــى بدولــة بنجــالدش بنظــام الفرانشــايز 
ومــن المخطــط لــه افتتــاح فرعيــن آخريــن عــام  ٢٠٢٠ ، باالضافــة الــى تواجــد مطاعــم هرفــى بدولــة الكويــت والتــي 
يبلــغ عددهــا حاليــًا عــدد 8 مطاعــم ومــن المتوقــع ان يتــم افتتــاح مطعــم آخــر بدولــة الكويــت عــام ٢٠٢٠ ، كمــا 
أن الشــركة ســتواصل جهودهــا لتحســين كفاءتهــا التشــغيلية خــالل عــام ٢٠٢٠ للحــد مــن وتخفيــض أثــر أى زيــادات 
فــى تكاليــف التشــغيل ومنهــا زيــادة الرســوم الجمركيــة علــى بعــض أصنــاف المــواد الخــام ، وزيــادة رســوم العمالــة 

الوافــدة، وزيــادة رســوم تراخيــص المحــالت التجاريــة. 

ســتقوم الشــركة عــام ٢٠٢٠ باســتمرار التوســع فــى اســطول البيــع والتوزيــع الخــاص بمصنــع الكيــك والمعجنــات،  
وكذلــك طــرح منتجــات جديــدة بأســواق التجزئــة ليتوائــم مــع الطاقــات اإلنتاجيــة المتاحــة بالمصنــع، كمــا انــه مــن 

المتوقــع أن تســتكمل الشــركة اعمــال البنيــة التحتيــة لمصنــع المخبــوزات بالمدينــة الصناعيــة بمنطقــة ســدير.
شــهد عــام ٢٠١٩ بدايــة تدشــين محــالت »دوكــة بيــت المخبــوزات« وذلــك لبيــع منتجــات الكيــك وااليــس كريــم 
والسندوتشــات Luxury Product حيــث تــم افتتــاح ثــالث فــروع خــالل عــام ٢٠١٩، ومــن المتوقــع افتتــاح ثالثــة 

فــروع عــام ٢٠٢٠.

وتجــدر اإلشــارة الــى ان الشــركة مــن المتوقــع أن تنتهــي مــن اعمــال التشــطيبات للمبنــى اإلداري المملــوك 
للشــركة والــذي تــم تشــيده بطريــق الملــك فهــد بحــي العقيــق.

سيشــهد عــام 2020 طــرح منتجــات جديــدة من مصنع 
خطــوط  زيــادة  وكذلــك  التجزئــة،  بأســواق  اللحــوم 
البيــع لألســواق، وجديــر بالذكــر أن الشــركة قــد قامت 

خــالل العــام المالــي 2019 بإقــرار مايلــى:

ــال أرباحــًا لمســاهميها خــال العــام  بتوزيــع 135.8٢8 مليــون ري
ــال للســهم الواحــد ٢٠19 بمعــدل٢.1 ري

)منهــا 7١.١٤8 مليــون ريــال عــن النصــف الثانــي مــن عــام ٢٠١8  والتــى تــم اقرارهــا فــى إجتمــاع 
الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ ٣٠ /٤ /٢٠١٩ ، باالضافــة الــى6٤.68٠ مليون ريال عن النصف 

االول مــن عــام ٢٠١٩( وتمثــل تلــك التوزيعــات نســبة ٢١ % مــن القيمــة االســمية للســهم .  
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ثالثًا:
نتائج أداء 

قطاعات الشركة 
لعام 2019
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31 3٠

قامــت الشــركة خــال العــام ٢٠١٩ م بافتتــاح عــدد ١7 مطعمــًا جديــدًا، ليصبــح بذلــك عــدد المطاعــم التــي تديرهــا 
الشــركة )مملوكــة أو مؤجــرة( عــدد ٣8٣ مطعمــًا، وذلــك كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩ مقابــل عــدد ٣68 مطعمــًا 
كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١8 ، إن قطــاع المطاعــم هــو النشــاط الرئيســي للشــركة حيــث تمثــل إيراداتــه نحــو %8٤ 
ــرادات الشــركة، وتعمــل الشــركة وفقــًا لخطــط طموحــة تســتهدف التوســع المطــرد فــي عــدد مطاعــم  مــن إي
الشــركة وذلــك مــن خــالل افتتــاح فــروع مطاعــم جديــده ســنويًا، مــع مراعــاة التوســع الجغرافــي ليغطــى أنحــاء 

مملكتنــا الحبيبــة، وبمــا يمكــن الشــركة مــن خدمــة عمالئهــا فــي كافــة  فــي مــدن ومناطــق المملكــة. 
ــة،  ــة والديكــورات الداخلي ــي الخارجي ــث فــي المبان ــر وتحدي كمــا شــهدت مطاعــم الشــركة القائمــة أعمــال تطوي
ــزة فــى  ــة متمي ــل نقل ــذى يمث ــد لمطاعــم الشــركة، وال ــم الجدي ــار التصمي ــك بعــد إختي والخدمــات المقدمة،وذل
ــم  ــى نحــو أفضــل، وقدجــاء هــذا التصمي ــي، لتتمكــن مــن خدمــة عمالئهــا عل ــم الداخل الشــكل الخارجــى والتصمي
ــر  ــك بمــا يحقــق توفي ــات الســريعة، وذل ــد لمطاعــم هرفــى لتواكــب التطــورات فــى مجــال مطاعــم الوجب الجدي
بيئــة جذابــة ومريحــة لخدمــة عمالئنــا الكــرام ســواء مــن ناحيــة  الشــكل الخارجــي للمطاعــم وكذلــك الديكــورات 

الداخليــة.

المالــي  العــام  خــال  المطاعــم  قطــاع  مبيعــات  أن  بالذكــر  وجديــر 
 2018 بعــام  مقارنــة  زيــادة  شــهدت  قــد   2019 ديســمبر   31 فــي  المنتهــي 
مليــار   1.092 مبلــغ   2019 عــام  المطاعــم  قطــاع  مبيعــات  بلغــت  حيــث 
ريــال.  مليــون   43 قدرهــا  بزيــادة   2018 عــام  ريــال  مليــار   1.049 مقابــل  ريــال 
وذلــك بفضــل اللــه تعالــى ثــم بفضــل المجهــودات المبذولــة مــن جميــع العامليــن بالشــركة وذلــك علــي الرغــم مــن 
التحديــات التــي يواجههــا الســوق كمــا بلــغ صافــي اربــاح القطــاع ١٢٣.٠8 مليــون ريــال مقابــل ١٣١.6 مليــون ريــال 
للعــام الســابق وذلــك نتيجــة الرتفــاع تكلفــة الرواتــب والرســوم المختلفــة المرتبطــة بالنشــاط وكذلــك بســبب 
توســعات الشــركة خــالل األعــوام الســابقة. علمــًا بــأن المطاعــم الجديــدة تســتلزم فتــرة مــن ١٢ - ١8 شــهرا لتصــل 

نتائجهــا التشــغيلية الــي المعــدالت المعتــادة لمطاعــم الشــركة. 

يقــع المصنــع بالمنطقــة الصناعيــة ويعمــل المصنــع 
هــذا  فــي  العالميــة  التقنيــات  ألحــدث  وفقــًا 
احتياجــات مطاعــم  كافــة  لتوفيــر  المجــال، وذلــك 
الشــركة مــن اللحــوم والدواجــن المصنعــة، كهــدف 
إســتراتيجي للشــركة لضمــان ثبــات جــودة المنتجــات 
وإضافــة  وتطويــر  مطاعمهــا،  فــي  المســتخدمة 
منتجــات جديــدة، وقــد بــدأ المصنــع إنتاجــه الفعلــي 
إن  بالذكــر  م، وجديــر   ٢٠٠٥ عــام  مــن  أكتوبــر  فــي 
مــن   % بتوفيــر   ١٠٠  يقــوم  حاليــًا  المصنــع  هــذا 
احتياجــات مطاعــم الشــركة مــن اللحــوم والدواجــن 
المصنعــة وعلــى أعلــى مســتوى مــن الجــودة، كمــا 
يتولــى  بيعــي  أســطول  بتوفيــر  الشــركة  قامــت 
بمنتجــات  الكبــرى  والمحــالت  األســواق  تزويــد 
للمســتهلكين  لتقديمهــا  الجــودة  عاليــة  المصنــع 
هــذا  منتجــات  وتتواجــد  الســعودي  بالســوق 
شــهد  وقــد  حاليــًا.  الكبــرى  باألســواق  المصنــع 
 ٢٠١٩ ديســمبر   ٣١ فــي  المنتهــي  المالــي  العــام 
باألســواق  الخاصــة  المبيعــات  قيمــة  فــي  زيــادة 
لمنتجــات مصنــع اللحــوم، حيــث بلغــت ٤٣.8  مليــون 
ريــال بزيــادة بلغــت نســبتها ٢٣ % مقارنــة بمبيعــات 
العــام الســابق ٢٠١8 ، مــع زيــادة قيمــة المبيعــات 
الداخليــة لقطــاع المطاعــم والتــى بلغــت قيمتهــا 
١٠١ مليــون ريــال بنســبة زيــادة قدرهــا 8 % مقارنــة 
كمــا   ،  ٢٠١8 الســابق  للعــام  الداخليــة  بالمبيعــات 
ارتفــع صافــي األربــاح لمصنــع اللحــوم لتصــل إلــى ٤١  
مليــون ريــال خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي ٣١ 
ديســمبر ٢٠١٩ بزيــادة بلغــت نســبتها ٥ % عــن العــام 

 .٢٠١8 الســابق 

يتكــون ذلــك القطــاع بشــكل أساســي مــن مخبــز 
الشــركة  المــروج، ومصنــع  بحــي  المقــام  الشــركة 
بالريــاض  الصناعيــة  بالمدينــة  والمعجنــات  للكيــك 
يونيــو  شــهر  فــى  الفعلــي  إنتاجــه  بــدأ  والــذى 
 ٤ عــدد  الســتيعاب  مجهــز  المصنــع  وهــذا    ٢٠١٢
لخبــز  إنتــاج  بخطــى  حاليــا  يعمــل  إنتاجيــة،  خطــوط 
الهمبرجــر وخبــز الشــرائح كمــا تــم إضافــة خــط إلنتــاج 
الكرواســان والكيك خالل شــهر ديســمبر ٢٠١٥، كما 
ــات  ــة للحلوي يتضمــن سلســلة مــن المعــارض الراقي
بمدينــة  معرضــًا   ١٠ عددهــا  بلــغ  والشــوكوالته 
القطــاع  بلــغ صافــي مبيعــات ذلــك  الريــاض وقــد 
١٥٢.٤٤  مليــون ريــال خــالل العــام المالــي المنتهــي 
فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩ ، بارتفــاع  7.٢% عــن مبيعــات 
العــام الســابق ٢٠١8 ، كمــا بلغــت قيمــة المبيعــات 
الداخليــه لذلــك القطــاع ٢٠.٤  مليــون ريــال، ومــن 
المتوقــع اســتمرار الشــركة فــي خططهــا التوســعية 
الخاصــة بذلــك القطــاع مــن خــالل االســتمرار فــي 
كذلــك  و  والتوزيــع  البيــع  أســطول  قــدرات  زيــادة 
زيــادة فريــق المبيعــات ذلــك الســتغالل الطاقــات 
االنتــاج  خطــوط  توفرهــا  التــي  المتاحــة  االنتاجيــة 
وذلــك بزيــادة الخطــوط البيعيــة، كمــا بلــغ صافــي 
األربــاح لقطــاع المخابــز واألنشــطة األخــرى مبلــغ 
٣١.78 مليــون ريــال خــالل العــام المالــي المنتهــي 
فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩ وذلــك بإنخفــاض بلــغ نســبته 

٤.7 % - عــن العــام الســابق ٢٠١8م. 

ج. المخابز واألنشطة        ب. مصنع اللحومأ. قطاع المطاعم
    األخرى
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رابعًا )أ(: المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
              كما في 2019/12/31 

رابعًا )ب(: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى
تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر:

تقــدم الشــركة لموظفيهــا قــروض وســلفيات ومزايــا ائتمانيــة لبعــض المشــتريات والخدمــات، ويتــم تحصيلهــا 
وســدادها علــى أقســاط شــهرية خصمــًا مــن الرواتــب الشــهرية ولقــد بلــغ رصيــد تلــك القــروض والســلفيات فــي 

٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ نحو ١.87 مليون ريال، بزيادة قدره)٠.١٣ مليون ريال( مقارنة بالرصيد فى ١٢/٣١/٢٠١8.

المبلغ )بآالف ريال(البيان 2019

الزكاه

الضريبة

المؤسسه 
العامه للتامينات 

اإلجتماعية

تكاليف تأشيرات
وجوازات

رسوم مكتب 
العمل

المسدد

1,104.067

29,925.029

20,447.491

39,687.954

 637.500

المستحق حتى نهاية الفتره
الماليه السنويه ولم يسدد 

5,057.700

4,433.817

2,566.408

-

-
 

وصف موجز لها

زكاة مستحقة 

ضريبة نوعية 

اشتراكات
التأمينات 
اإلجتماعية

رسوم إصدار
إقامات وتأشيرات

رسوم إصدار كارت 
مكتب العمل

 

بيان األسباب 

متطلب نظامي لسداد زكاة 
العام 2019 

متطلب نظامى لسداد 
ضريبة ديسمبر 2019 

متطلب نظامي
إلشتراكات شهر ديسمبر 

2019

متطلب نظامي

متطلب نظامي 

 

خامسًا: ما طبق من احكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق 
واسباب ذلك: 

 التزمــت الشــركة بمعظــم مــواد الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية ، وذلــك 
إدراكًا مــن الشــركة ألهميــة الئحــة حوكمــة الشــركات فــي تعزيــز عمليــة اإلفصــاح والشــفافية، وقامــت الشــركة 
ــق الئحــة الحوكمــة  ــق بتطبي ــة ووزارة التجــارة واالســتثمار فيمــا يتعل ــة الســوق المالي ــات هيئ باســتيفاء متطلب
واإلفصــاح عــن البنــود التــي لــم يتــم تطبيقهــا منهــا وأســباب ذلــك، ولقــد اعــدت الشــركة منــذ عــام ٢٠١٠  دليــل

«لالئحــة حوكمــة شــركة هرفــى» واقــراره مــن مجلــس إدارة الشــركة ، والــذي يتضمــن األحــكام ، والسياســات، 
واإلجــراءا ، والقواعــد، والمعاييــر المحــددة، والمعلنــة التــي تنظــم المعامــالت، والعالقــات مــع المســاهمين، 
وأصحــاب المصالــح بهرفــي، ويتــم تطبيقهــا وفــق معاييــر، وقواعــد، وضوابــط محــددة، ومعلنــة بمــا يتفــق مــع 
متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة ونظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات، والنظــام االساســى للشــركة، 
ويتضمــن الدليــل ايضــًا الممارســات التــى تقــوم بهــا الشــركة ولــم تــرد باللوائــح واالنظمــة والمتطلبــات ســالفة 
الذكــر. ودليــل الئحــة حوكمــة هرفــي يخضــع للتعديــل والتطويــر المســتمر بمــا يتوافــق مــع المتغيــرات التــى تطــرأ 
علــى االنظمــة واللوائــح والضوابــط الخاصــة بالجهــات النظاميــة ذات العالقــة، ولقــد قامــت الشــركة باإلفصــاح 
مــن خــالل نمــوذج )8( عمــا تــم تطبيقــه مــن أحــكام الالئحــة ومــا لــم يتــم تطبيقــه، والجديــر بالذكــر أن األحــكام 
التــى لــم تطبقهــا الشــركة هــي بعــض البنــود االسترشــادية وبعــض البنــود التــى تــم تطبيقهــا جزئيــًا والمرتبطــة 
بتحديــث للسياســات واالهــداف والخطــط التنفيذيــة للشــركة لتتواكــب مــع المتغيــرات والتطــورات التــى 

يشــهدها حاليــًا قطــاع االعمــال، والبيــان التالــى يوضــح ذلــك:  

رقم المادة / الفقرة

مادة )21(/ فقرة)ب( 

مادة )26(/ فقرة)2(

نص المادة / الفقرة 

تقع على عاتق مجلس  إدارة 
الشركة المسؤولية عن 

أعمالها وإن فوض لجاًنًا أو 
جهات أو أفراد في ممارسة 

بعض اختصاصاته. وفي جميع 
األحوال، ال يجوز لمجلس  

اإلدارة إصدار تفويض عام أو 
غير محدد المدة. 

يدخل ضمن اختصاصات االدارة 
التنفيذية اقتراح سياسات 

وآليات االستثمار، والتمويل، 
وإدارة المخاطر، وخطط إدارة 

الظروف اإلدارية الطارئة 
وتنفيذها.  

اسباب وتفاصيل طبق جزئيًا / لم يطبق

قام مجلس إدارة الشركة بعمل 
توكيل للرئيس التنفيذى لدى 

الجهات النظامية يتضمن ذلك 
التوكيل بعض االمور مثل 

الشراء والبيع وابرام العقود 
واالتفاقيات والصفقات، وقد 
تم عمل ذلك التوكيل ألنه امر 
مطلوب ومرتبط بتسيير اعمال 

الشركة والعمل االدارى 
والتنفيذى. 

حيث ان المتغيرات والتطورات 
الحالية التى يشهدها قطاع 

االعمال سيكون لها تأثير 
مباشر على سياسات وآليات 
االستثمار، والتمويل، وإدارة 

المخاطر، وخطط إدارة الظروف 
اإلدارية الطارئة وتنفيذها ، فإن 
االدارة التنفيذية بصدد االنتهاء 

من تحديث تلك السياسات 
والتى ستتواكب مع المتغيرات 
الحالية والمستقبلية المتوقعه 

لقطاع االعمال. 
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رقم المادة / الفقرة

مادة )39(/ فقرة 2-1 

مادة )41 ( بند
)أ – ب- جـ - د -و( 

رقم المادة / الفقرة

مادة )41 ( بند
)أ – ب- جـ - د -و( 

نص المادة / الفقرة 

1.إعداد برامج ألعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية المعينين 
حديثًا للتعريف بسير عمل الشركة 

وأنشطتها . 

٢. وضع اآلليات الازمة لحصول كل 
من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية على برامج ودورات 
تدريبية بشكل مستمر ، بغرض تنمية 
مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت 

ذات العاقة بأنشطة الشركة.  

ا( يضع مجلس  اإلدارة – بناًء على  
اقتراح لجنة الترشيحات – اآلليات 

الازمة لتقييم أداء المجلس  
وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية 

سنويًا، وذلك من خال مؤشرات 
قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى 

تحقيق األهداف االستراتيجية 
للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية 

أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على 
د جوانب القوة والضعف  أن تحدَّ
واقتراح معالجتها بما يتفق مع 

مصلحة الشركة.   

ب( ويجب أن تكون إجراءات تقييم 
األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح 

عنها ألعضاء مجلس اإلدارة 
واألشخاص المعنيين بالتقييم. 

جـ( يجب أن يشمل تقييم األداء على 
المهارات والخبرات التي يمتلكها 
المجلس، وتحديد نقاط الضعف 

والقوة فيه، مع العمل على معالجة 
نقاط الضعف بالطرق الممكنه 

كترشيح كفايات مهنية تستطيع 
تطوير اداء المجلس، ويجب ان 

يشتمل تقييم األداء على تقييم آليات 
العمل فى المجلس بشكل عام.  

نص المادة / الفقرة 

د( ويراعى في التقييم 
الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة 

مدى المشاركة الفعالة 
للعضو والتزامه بأداء واجباته 

ومسؤولياته ومساهمته 
اإلجمالية في هرفي، بما في 

ذلك التركيز على المجاالت 
التي يرى المجلس أو اإلدارة 
أن المجلس يمكن تحسينها 
باإلضافة إلى حضور جلسات 

المجلس ولجانه وتخصيص 
الوقت الازم لها. 

و( يجرى أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين تقييما دوريا 

الداء رئيس المجلس بعد أخذ 
وجهات نظر األعضاء التنفيذيين 

– من دون ان يحضر رئيس 
المجلس النقاش المخصص 

لهذا الغرض – على ان تحدد 
جوانب القوة والضعف واقتراح 
معالجتها بما يتفق مع مصلحة 

الشركة.  

طبق جزئيًا / لم يطبقطبق جزئيًا / لم يطبق اسباب وتفاصيل 

بالنسبة العضاء مجلس 
االدارة والمديرين التنفيذين 

يتم تعريفهم بأنشطة الشركة 
وقطاعاتها المختلفة من 

خال زياراتهم لتلك القطاعات، 
وكذلك االطاع على اعمال 

ونتائج تلك القطاعات، ومتاح 
لهم التواصل مع ادارة الشركة 

التنفيذية، كما ان معظم اعضاء 
مجلس االدارة لديهم خبرات 

فى مجال عمل الشركة، وسيتم 
صياغة االجراءات الحالية فى 

شكل برامج تدريب تعكس 
التوسعات التى تشهدها 

الشركة، وكذلك للمتغيرات 
التى يمر بها قطاع االعمال ، 
والتى ستنعكس على خطط 

وانشطة الشركة واستراتيجيتها، 
ومن المتوقع االنتهاء منها 

قبل ان تصبح تلك المادة 
الزامية التطبيق، والمادة التزال 

استرشادية. 

يتم التقييم بدون وضع 
مؤشرات قياس االداء  

اسباب وتفاصيل 

يتم التقييم بدون وضع مؤشرات 
قياس االداء  
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رقم المادة / الفقرة

مادة )70(

مادة )71(

مادة )72(

مادة )85(/ بند )3-2(

مادة )87(

رقم المادة / الفقرة

مادة )88(

مادة )95(

نص المادة / الفقرة 

ل بقرار من مجلس  إدارة  تشكَّ
الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة 
المخاطر( يكون رئيسها وغالبية 

أعضائها من أعضاء مجلس  
اإلدارة غير التنفيذيين. وُيشترط 
أن يتوافر في أعضائها مستوى 

مائم من المعرفة بإدارة 
المخاطر والشؤون المالية. 

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر 

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

٢. برامج منح العاملين أسهمًا 
في الشركة أو نصيبًا من األرباح 

التي تحققها وبرامج التقاعد، 
وتأسيس صندوق مستقل 
لإلنفاق على  تلك البرامج. 

3. إنشاء مؤسسات اجتماعية 
للعاملين في الشركة.  

تضع الجمعية العامة العادية 
– بناًء على  اقتراح من مجلس  
اإلدارة – سياسة تكفل إقامة 

التوازن بين أهدافها واألهداف 
التي يصبو المجتمع إلى 

تحقيقها ، بغرض تطوير األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية 

للمجتمع.  

نص المادة / الفقرة 

يضع مجلس اإلدارة البرامج 
ويحدد الوسائل الازمة لطرح 

مبادرات الشركة في مجال 
العمل االجتماعي 

في حال تشكيل مجلس 
اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة 

الشركات، فعليه أن يفوض إليها 
االختصاصات المقررة بموجب 
المادة الرابعة والتسعين من 

هذه الائحة، وعلى هذه اللجنة 
متابعة أي موضوعات بشأن 
تطبيقات الحوكمة، وتزويد 
مجلس اإلدارة، سنويًا على 

األقل بالتقارير والتوصيات التي 
تتوصل إليها.  

طبق جزئيًا / لم يطبقطبق جزئيًا / لم يطبق اسباب وتفاصيل 

حاليًا تخضع مسئولية متابعة 
المخاطر لمجلس االدارة، والذى 
فوض الرئيس التنفيذى للشئون 

المالية واالدارية بمتابعة 
المخاطر وسيتم النظر فى 

تفعيل اعمال اللجنة مستقبا، 
والمادة حاليًا استرشادية   

سيتم تحديدها فى حال تفعيل 
لجنة المخاطر، كما انها مادة 

استرشادية. 

اليوجد اجتماعات للجنة لعدم 
وجود لجنة للمخاطر، كما انها 

مادة استرشادية.

المادة استرشادية وسيتم 
تطبيقها عندما تكون الزامية

 سيتم اعداد تلك السياسة فى 
ضوء تحديث استراتيجية عمل 
الشركة وخططها التنفيذية، 

وسيتم رفعها للجمعية العامة، 
كما انها فقرة استرشادية، 

ورغم ذلك فإن للشركة 
مساهمات ومبادرات فى 

المسئولية االجتماعية. 

اسباب وتفاصيل 

سيتم وضع تلك البرامج بعد 
موافقة الجمعية العامة على 

السياسات التى سيعرضها 
مجلس االدارة وفقًا للمادة 

)87( كما انها مازالت مادة 
استرشادية. 

نظرًا لكون المادة استرشادية، 
فيتم حاليًا اسناد اعمال لجنة 

الحوكمة الى لجنة الترشيحات 
والمكافآت. 
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سادسًا:
الجهاز اإلداري

للشركة
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الخبرات المؤهات الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم عدد

العضو المنتدب لشركة عبد القادر 
المهيدب منذ 21 عام، مسئول 

عن التخطيط االستراتيجى، توجيه 
وادارة اعمال المجموعة، تأسيس 
مشاريع وتحالفات مشتركة على 

المستوى المحلى والدولى

بكالوريوس علوم 
وتخصص احصاء من 
جامعة الملك سعود

العضو المنتدب 
لشركة عبد القادر 

المهيدب

العضو المنتدب 
لشركة عبد القادر 

المهيدب

أ/ عصام عبد 
القادر المهيدب

1

ادارة الشركات والمؤسسات 
الصناعية والتجارية العاملة بقطاع 

الصناعات الغذائية، وقطاع التشيد 
والبناء 

ماجيستير إدارة اعمال 
من جامعة كاليفورنيا

الرئيس التنفيذى 
والعضو المنتدب 

لشركة هرفي 
للخدمات الغذائية

الرئيس التنفيذى 
والعضو المنتدب 

لشركة هرفي 
للخدمات الغذائية

أ/ أحمد حمد 
السعيد

2

أكثر من 26 عام فى مجال العمل 
فى المؤسسات المالية والخاصة 

ماجيستير إدارة أعمال 
)مع مرتبة الشرف( من 
جامعة جورج واشنطن

بكالوريوس هندسة 
مدنية )مع مرتبة 

الشرف( من جامعة 
جورج واشنطن

الرئيس التنفيذى 
لمجموعة سدكو 

القابضة- المديرالعام 
ومسئول االئتمان 

االول بمجموعة 
سامبا

الرئيس التنفيذي 
لمجموعة صافوال

م/ انيس احمد 
مؤمنه 

3

صناعات االسمنت والتعدين – 
المختبرات وفحص المواد – ادارة 

وصناعة المواد الغذائية وااللبان

ماجستير هندسة 
صناعية من جامعة 

والية اريزونا- 
بكالوريوس هندسة 
تعدين، بكالوريوس 

هندسة صناعية من 
جامعة واشنطن 

الرئيس التنفيذى 
للشركة السعودية 
للمختبرات – مدير 

عام الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية – 

مدير عام مصانع البان 
الصافي 

متقاعد م/ عبد الله عبد 
اللطيف السيف

4

االستثمار العقاري والصناعات 
الغذائية 

بكالوريوس ادارة 
اعمال من جامعة 

الينوى

مدير عام االستثمار 
بشركة هرفي 

للخدمات الغذائية

الرئيس التنفيذي
لقطاع التشغيل 

واإلنتاج لشركة هرفي 
للخدمات الغذائية

أ/ خالد أحمد 
السعيد

5

24 سنة فى ادارة االستثمارات 
والتجارة والشركات

بكالوريوس هندسة 
حاسب آلى من جامعة 

الملك سعود

رجل اعمال ويدير 
مجموعة شركاته 

الخاصة

رجل اعمال ويدير 
مجموعة شركاته 

الخاصة

م/ معتز قصى 
العزاوي

6

اسماء اعضاء مجلس اإلدارة واعضاء اللجان واالدارة التنفيذية 
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم: 

أ( اعضاء مجلس اإلدارة فى تاريخ 2019/12/31 :

ب( اعضاء اللجان فى تاريخ 31 /12 /2019 

الخبرات المؤهات الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم عدد

االستثمار العقارى والتسويق 
والصناعات الغذائية 

بكالوريوس هندسة 
مدنية من جامعة 
البترول والمعادن 

الرئيس التنفيذى 
لشركة التسهيات 
للتسويق – الرئيس 

التنفيذي لشركة 
المشرق للمقاوالت 
– الرئيس التنفيذي 

لشركة العليان 
للخدمات الغذائية 

برجر كنج

الرئيس التنفيذي 
لشركة التمثيل 
الرائدة التجارية

م / احمد محمد 
الفالح

7

ادارة الشركات والمؤسسات 
الصناعية االستثمارات المالية

بكالوريوس علوم 
مالية من جامعة 

فيرجينيا

مدير عام بحوث 
االستثمار بالتأمينات 

االجتماعية – مدير 
الصندوق المشترك 

بمصرف الراجحي 

الرئيس التنفيذي 
لمجموعة استرا  

الصناعية

أ/ محمد عبد الله 
الحقبانى

8

الخبرات المؤهات الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم عدد

لجنة الترشيحات والمكافآت :
االستثمار العقارى 

والتسويق والصناعات 
الغذائية

بكالوريوس هندسة 
مدنية من جامعة 
البترول والمعادن

الرئيس التنفيذى لشركة 
التسهيات للتسويق – 

الرئيس التنفيذى لشركة 
المشرق للمقاوالت – الرئيس 

التنفيذى لشركة العليان 
للخدمات الغذائية برجر كنج

الرئيس التنفيذي 
لشركة التمثيل 
الرائدة التجارية

م / احمد محمد 
الفالح

)رئيس لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت(

1

24 سنة فى ادارة 
االستثمارات والتجارة 

والشركات

بكالوريوس هندسة 
حاسب آلى من 
جامعة الملك 

سعود

رجل اعمال ويدير مجموعة 
شركاته الخاصة

رجل اعمال ويدير 
مجموعة شركاته 

الخاصة

م/ معتز قصى 
العزاوي

)عضو لجنة 
الترشيحات 

والمكافـآت(

2

ادارة الشركات 
والمؤسسات الصناعية 

االستثمارات المالية

بكالوريوس علوم 
مالية من جامعة 

فيرجينيا

مدير عام بحوث االستثمار 
بالتأمينات االجتماعية – مدير 
الصندوق المشترك بمصرف 

الراجحي

الرئيس التنفيذى 
لشركة استرا 

العالمية

أ/ محمد عبد الله 
الحقبانى

)عضو لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت(

3
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الخبرات المؤهات الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم عدد

خبرة في مجال العمل فى الموارد 
البشرية

ماجستير في ادارة 
النظم والمعلومات 
من جامعة شيكاغو 

- دراسات مهنية في 
إدارة الموارد البشرية

مدير الموارد البشرية 
بمجموعة كريستال 

العالمية

المدير التنفيذي 
إلدارة الموارد 

البشرية بمجموعة 
صافوال 

أ/ مرهف محمد 
السمان

4

لجنة المراجعة :

صناعات االسمنت والتعدين – 
المختبرات وفحص المواد – ادارة 

وصناعة المواد الغذائية وااللبان

ماجستير هندسة 
صناعية من جامعة 
اريزونا- بكالوريوس 

هندسة تعدين، 
بكالوريوس هندسة 
صناعية من جامعة 

واشنطن 

الرئيس التنفيذي 
للشركة السعودية 
للمختبرات – مدير 

عام الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية – 

مدير عام مصانع البان 
الصافى 

       متقاعد

 

م/ عبد الله عبد 
اللطيف السيف

)رئيس لجنة 
المراجعة( 

1

اعمال المحاسبة المالية والمراجعة 
والتدقيق المالي.

بكالوريوس محاسبة 
جامعة الملك سعود 

– الزمالة االمريكية 
للمحاسبين القانونيين 

CPA

المدير التنفيذي 
للمراجعة الداخلية 

شركة الوطنية 
للمياه  - مدير ادارة 

السياسات واالجراءات 
شركة االتصاالت 

السعودية .

مالك مكتب 
خلف محاسبون 

ومراجعون 
قانونيين

صالح مقبل الخلف 
)عضو لجنة 

المراجعة من خارج 
مجلس االدارة(

2

اعمال المحاسبة المالية والمراجعة 
والتدقيق المالي. 

دكتوراه فى المحاسبة 
من جامعة دندى – 
ماجستير فى البحث 

فى المحاسبة المالية 
جامعة جاكسو – 

ماجستير فى علوم 
المحاسبة من جامعة 

وسط تينيستى – 
بكالوريوس محاسبة 

جامعة الملك سعود 

محاضر بقسم 
المحاسبة جامعة 

الملك سعود- معيد 
بقسم المحاسبة 

جامعة الملك سعود 

وكيل كلية ادارة 
االعمال للشئون 

االكاديمية

د/ احمد عبد الله 
المنيف 

)عضو لجنة 
المراجعة من خارج 

مجلس االدارة(

3

استشارات مالية دكتوراه في اإلقتصاد 
من جامعة كاليفورنيا 

النائب االول للرئيس 
التنفيذي لشركة 
االول للخدمات 

المالية 

مستشار مستقل 
لاستشارات 

المالية

د/ عبد الرؤوف 
سليمان بانجة

)عضو لجنة 
المراجعة من خارج 

مجلس االدارة(

4

جـ ( االدارة التنفيذية 
الخبرات المؤهات الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم عدد

ادارة الشركات والمؤسسات 
الصناعية والتجارية العاملة بقطاع 

الصناعات الغذائية ، وقطاع 
التشيد والبناء

ماجستير ادارة اعمال 
من جامعة كاليفورنيا

الرئيس التنفيذى 
والعضو المنتدب 

شركة هرفي 
للخدمات الغذائية

الرئيس التنفيذى 
والعضو المنتدب 

بشركة هرفي 
للخدمات الغذائية

أ/ أحمد حمد 
السعيد

1

االستثمار العقارى والصناعات 
الغذائية

بكالوريوس ادارة 
اعمال من جامعة 

الينوى

مدير عام االستثمار 
بشركة هرفي 

للخدمات الغذائية

الرئيس التنفيذي 
لقطاع التشغيل 
واإلنتاج بشركة 

هرفي للخدمات 
الغذائية

أ/ خالد أحمد 
السعيد

2

اعمال المحاسبة والمالية ماجستير فى علوم 
المحاسبة، ماجستير 

فى العلوم المالية من 
جامعة الينوى بأمريكا، 

بكالوريوس ادارة 
اعمال جامعة الملك 

سعود.

مدير اول المالي 
لشركة الراجحي 
كابيتال – المدير 

المالي لوحدة 
الملكيات الخاصة 

بشركة منافع

الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية 
واإلدارية بشركة 
هرفي للخدمات 

الغذائية

أ/ صالح عبد 
الرحمن الفضل 

3

ادارة وتشغيل وتطوير المطاعم 
الغذائية.

بكالوريوس محاسبة 
جامعة نيوجيرسى

مدير عمليات 
بمطاعم ماكدونالدز 

بأمريكا

المدير التنفيذي 
لقطاع المطاعم 

بشركة هرفي 
للخدمات الغذائية

أ/ سام بدر 4

قطاع الصناعات والخدمات 
الغذائية 

ماجستير ودكتوراه في 
ادارة األعمال

مدير التخطيط 
والتطوير بشركة 

الرومانسية

مدير التخطيط 
والتطوير بشركة 
هرفي للخدمات 

الغذائية

د/ محمد الشريف 5
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الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

داخل المملكة
/ خارج المملكة

اسماء الشركات التى يكون 
عضو مجلس االدارة عضوًا 
فى مجالس ادارتها السابقة 

او من مديريها

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

داخل المملكة
/ خارج المملكة

اسماء الشركات التى 
يكون عضو مجلس 
االدارة عضوًا فى 

مجالس ادارتها الحالية 
او من مديريها

اسم العضو

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة زهور الريف 
التجارية

مساهمة/
مدرجة

داخل 
المملكة

مجموعة صافوال

مدرجة داخل 
المملكة

شركة اليمامة 
للصناعات الحديدية

مساهمة/
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة هرفي 
للخدمات الغذائية

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة ثبات لإلنشاءات 
المحدودة

مساهمة/
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة بوان

مدرجة داخل 
المملكة

شركة الشرق األوسط 
لصناعة وإنتاج الورق

)مبكو( 

مساهمة/غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة بنده للتجزئة

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة أموال الخليج 
لاستثمار التجاري

مساهمة/غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة عبد القادر 
المهيدب وأوالده

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة البلد األمين مساهمة/غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة مصدر لمواد 
البناء

خارج  مدرجة
المملكة

مصرف السام البحرين مساهمة/غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة رافال 
للتطوير العقاري

مدرجة – 
البحرين

داخل 
المملكة 

شركة مجمع نساج 
السكني للعقارات

مساهمة/غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

الشركة الوطنية 
لإلسكان

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة وثرة للتطوير 
واالستثمار العقاري

مساهمة/غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة األولى 
للتطوير العقاري

مدرجة داخل 
المملكة

شركة اتحاد الخليج 
للتأمين التعاوني

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة العربية 
لتنمية المياه 

والطاقة 
مدرجة - 

الكويت
خارج 

المملكة
مشاعر للحج والعمرة ذات مسؤولية 

محدودة/غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة األخشاب 
العالمية 

مدرجة داخل 
المملكة

الشركة السعودية 
لألسماك

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة المهيدب 
القابضة

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة إنجاز المشاريع ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة ذات 
الصواري 

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة المهيدب للنقل 
البري

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة الرومانسية 
المحدودة

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

داخل المملكة
/ خارج 
المملكة

اسماء الشركات التى يكون 
عضو مجلس االدارة عضوًا 
فى مجالس ادارتها السابقة 

او من مديريها

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

داخل المملكة
/ خارج 
المملكة

اسماء الشركات التى 
يكون عضو مجلس 
االدارة عضوًا فى 

مجالس ادارتها الحالية 
او من مديريها

اسم العضو

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة مدينة ثروة 
للتطوير واالستثمار 

العقاري
ذات مسؤولية 

محدودة/غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة سليمان عبد 
القادر المهيدب 

وشركاه
ذات مسؤولية 

محدودة/غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة عماد عبد 
القادر  المهيدب

وشركاه
ذات مسؤولية 

محدودة/غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة عواطف عبد 
القادر المهيدب

وشركائها

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة  مريم عبد 
القادر المهيدب

وشركائها
مدرجة داخل 

المملكة
شركة تبريد 

السعودية
ذات مسؤولية 

محدودة/غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة ميار األغذية

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة أثيل
 القابضة

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة ميار للنقل 
والتخزين

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة ثروة 
السعودية للتطوير 
واالستثمار العقاري

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة أثيل العربية 
للخدمات المحدودة

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة اموال 
االجيال القابضة

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة هيفاء عبد 
القادر المهيدب

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة لولوة سليمان 
المهيدب وشريكها

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة عصام 
عبدالقادر المهيدب 

وشركاه

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة مصنع مياه 
نستله المحدودة

عصام 
عبد القادر 

المهيدب

عصام 
عبد القادر 

المهيدب

سابعًا: اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التى يكون عضو   
           مجلس ادارة الشركة عضوا فى مجالس ادارتها الحالية       

           والسابقة او من مديريها
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الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

داخل المملكة
/ خارج 
المملكة

اسماء الشركات التى يكون 
عضو مجلس االدارة عضوًا 
فى مجالس ادارتها السابقة 

او من مديريها

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

داخل المملكة
/ خارج 
المملكة

اسماء الشركات التى 
يكون عضو مجلس 
االدارة عضوًا فى 

مجالس ادارتها الحالية 
او من مديريها

اسم العضو

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة بلوم انفست 
السعودية

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة تاج األوفياء

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة الهمة 
اللوجستية

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة شاس 
لخدمة المياه

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة تنمية 
األحام للمقاوالت

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

مصنع مياه المنهل 
للمياه المحدودة

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة مصنع مياه 
الينابيع المحدودة

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة خدمات مهيل 
للصيانة والتشغيل

ذات مسؤولية 
محدودة/غير 

مدرجة

داخل 
المملكة

شركة صافنات 
العربية للمقاوالت

غير مدرجة داخل 
المملكة

شركة تماضر 
عبدالقادر المهيدب

معتز قصى 
العزاوى

مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

ميرل لينش المملكة 
العربية السعودية

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

بنك الرياض

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

مجموعة صافوال

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

اسمنت العربية

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة اتحاد 
االتصاالت

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

هرفي للخدمات 
الغذائية

مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

صافوال لألغذية

مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

المتحدة للسكر

مساهمة غير 
مدرجة

خارج 
المملكة

عافية العالمية

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

داخل المملكة
/ خارج 
المملكة

اسماء الشركات التى يكون 
عضو مجلس االدارة عضوًا 
فى مجالس ادارتها السابقة 

او من مديريها

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

داخل المملكة
/ خارج 
المملكة

اسماء الشركات التى 
يكون عضو مجلس 
االدارة عضوًا فى 

مجالس ادارتها الحالية 
او من مديريها

اسم العضو

مساهمة غير 
مدرجة

خارج 
المملكة

المتحدة للسكر 
مصر

مساهمة غير 
مدرجة

خارج 
المملكة

االسكندرية للسكر

مساهمة غير 
مدرجة

خارج 
المملكة

الملكة للصناعات 
الغذائية

مساهمة غير 
مدرجة

خارج 
المملكة

الفراشة للصناعات 
الغذائية

مساهمة غير 
مدرجة

خارج 
المملكة

اسمنت القطرانة

مساهمة 
مدرجة

خارج 
المملكة

شركة الباطون 
الجاهز والتوريدات 

االنشائية
محدودة داخل 

المملكة
السعودية 
لانشاءات 

الصناعية 
والمشاريع 

الهندسية

محدودة داخل 
المملكة

السعودية للتقنية 
والتجارة

محدودة داخل 
المملكة

الوسطاء للتنمية

مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة منتجات 
االلمونيوم - الوبكو

ذات مسئولية 
محدودة

داخل 
المملكة

شركة التمثيل 
الرائدة التجارية

احمد محمد الفالح 

ذات مسئولية 
محدودة

داخل 
المملكة

شركة التسهيات 
للتسويق

ذات مسئولية 
محدودة

داخل 
المملكة

الشركة المتحدة 
لاعمال التقنية

ذات مسئولية 
محدودة

داخل 
المملكة

شركة التسهيات 
القابضة

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة هرفي 
للخدمات الغذائية 

ذات مسئولية 
محدودة

داخل 
المملكة

شركة سهل للنقل مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة موسى 
الموسى العقارية

مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة سدكو القابضة مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

مجموعة صافوال

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

مجموعة سامبا 
العالمية

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة هرفي 
للخدمات الغذائية

مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

مجموعة اياف مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة المراعي

عصام 
عبد القادر 

المهيدب

معتز قصى 
العزاوي

معتز قصى 
العزاوى

احمد محمد 
الفالح

انيس احمد 
مؤمنه
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الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

داخل المملكة
/ خارج 
المملكة

اسماء الشركات التى يكون 
عضو مجلس االدارة عضوًا 
فى مجالس ادارتها السابقة 

او من مديريها

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

داخل المملكة
/ خارج 
المملكة

اسماء الشركات التى 
يكون عضو مجلس 
االدارة عضوًا فى 

مجالس ادارتها الحالية 
او من مديريها

اسم العضو

مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة مؤسسة 
داراألصواف

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة مدينة المعرفة 
اإلقتصادية

مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة إيوان العالمية 
لإلسكان

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

البنك االهلي 
التجاري

مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة مستشفى 
الدكتور سليمان 

فقيه

مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة صافوال 
لألغذية

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة بندة للتجزئة

مساهمة غير 
مدرجة

داخل
المملكة

شركة كنان للتطوير 
العقاري

مساهمة غير 
مدرجة

خارج 
المملكة

مصنع شركة األغذية 
المتنوعة

محمد عبد الله 
الحقبانى

غير مدرجة داخل 
المملكة

المتحدة للسكر

ذات مسؤلية 
محدودة

خارج 
المملكة

شركة الكبير القابضة

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

بنك الجزيرة مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

الجزيرة كابيتال

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

بتروكيم ذات مسئولية 
محدودة

داخل 
المملكة

استرا للتعدين

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة هرفي 
للخدمات الغذائية 

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

الطباعة والتغليف مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة هرفي 
للخدمات الغذائية 

عبد الله عبد 
اللطيف السيف

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة اسمنت القصيم مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة اطباء النخبة

مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة

المختبرات الخاصة

ذات مسئولية 
محدودة

داخل 
المملكة

شركة بزبزة الدولية

ذات مسئولية 
محدودة

داخل 
المملكة

قطاف لاستثمار 
العقاري

خالد احمد حمد 
السعيد *

ذات مسئولية 
محدودة

داخل 
المملكة

شركة مسان 

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة هرفي 
للخدمات الغذائية 

مساهمة غير 
مدرجة

داخل 
المملكة 

شركة اإلنمائية 
لاستثمار والتطوير 

العقاري

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

داخل المملكة
/ خارج 
المملكة

اسماء الشركات التى يكون 
عضو مجلس االدارة عضوًا 
فى مجالس ادارتها السابقة 

او من مديريها

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

داخل المملكة
/ خارج 
المملكة

اسماء الشركات التى 
يكون عضو مجلس 
االدارة عضوًا فى 

مجالس ادارتها الحالية 
او من مديريها

اسم العضو

ذات مسئولية 
محدودة 

داخل 
المملكة

قطاف لاستثمار 
العقاري 

شركة
فردية

داخل 
المملكة

مؤسسة احمد 
السعيد للتجارة 

التابع لها مصنع 
صلصات ماما 

للصناعات الغذائية 

احمد حمد السعيد 
*

ذات مسئولية 
محدودة

داخل 
المملكة

شركة اكاسيا 
لاستثمار العقاري 

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة هرفي 
للخدمات الغذائية 

*يمتلكون حصص ولكنهم اليشغلون مناصب تنفيذية فى تلك الشركات ماعدا شركة هرفي للخدمات الغذائية.

انيس احمد 
مؤمنه

محمد عبد الله 
الحقبانى

عبد الله 
عبد اللطيف 

السيف

خالد احمد حمد 
السعيد *

احمد حمد 
السعيد *
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ثامنًا: بيان تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه كما في         
 2019/12/31  

طبقــًا للنظــام االساســى لشــركة هرفــي يتكــون أعضــاء مجلــس دارة شــركة هرفــي مــن تســعة أعضــاء حيــث تــم 
فــي تاريــخ ٢٠١8/٤/٢٣  بإجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة تــم إنتخــاب واعــادة تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة 
لدورتــه الجديــدة لمــدة ٣ ســنوات )والتــى تبــدأ فــى ٠١ / ٠٥ / ٢٠١8 وتنتهــى فــى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢١(، تــم فــي تاريــخ 
ــن  ــم تعيي ــم يت ــذى ول ــر تنفي ــى رضــا عضــو غي ٣٠ /6 /٢٠١٩ اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذة / هــدى عل
عضــو بــدال منهــا، وحاليــًا يتكــون المجلــس مــن ثمانيــة أعضــاء  منهــم ثالثــة أعضــاء مســتقلين، وعضويــن تنفيذييــن، 

وثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن ، والجــدول التالــى يوضــح تكويــن وتصنيــف اعضــاء مجلــس االدارة كمــا فــي
  : ٣١ /١٢ /٢٠١٩ 

م

١

٢

٣

٤

٥

6

7

8

أسماء األعضاء

أ/ عصام عبد القادر المهيدب 
)رئيس مجلس االدارة(

أ/ أحمد حمد السعيد 
 )الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب( 

م/ انيس احمد مؤمنه 
)نائب رئيس مجلس اإلدارة( 

م/ عبد الله عبد اللطيف السيف 

أ/ خالد أحمد السعيد 
)الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل واإلنتاج(

م/ معتز قصى العزاوي 

م / احمد محمد الفالح 

أ/ محمد عبد الله الحقباني 

صفة العضوية 

عضو غير تنفيذي 

عضو تنفيذي 

عضو غير تنفيذي 

عضو مستقل 

عضو تنفيذي 

عضو غير تنفيذي 

عضو مستقل 

عضو مستقل 

تاسعًا: عدد اجتماعات مجلس االدارة وسجل الحضور 
طبقــًا للنظــام األساســي للشــركة فــإن مجلــس إدارة الشــركة يقــع علــى عاتقه رســم اســتراتيجيات وخطط الشــركة 
المســتقبلية والسياســات العامــة، واألهــداف الماليــة واعتمادهــا، ومراقبــة إدارة األعمــال، وتقييــم أداء الشــركة 
واإلدارة العليــا، وحمايــة ورعايــة مصالــح المســاهمين. ولقــد عقــد مجلــس إدارة الشــركة عــدد ٤  اجتماعــات خــالل 

العــام المالــي ٢٠١٩ ويوضــح الجــدول أدنــاه التفاصيــل المتعلقــة بذلــك: 

العضو

*أ/ عصام عبد القادر المهيدب

أ/ أحمد حمد السعيد

*م /انيس احمد مؤمنه 

م/ عبد الله عبد اللطيف السيف

أ/ خالد أحمد السعيد

*م/ معتز قصى العزاوي 

م/ أحمد محمد الفالح

ا/ محمد عبدالله الحقباني 

*أ/ هدى على رضا 

غير تنفيذي
)رئيس مجلس االدارة(

الرئيس التنفيذى
والعضو المنتدب 

غير تنفيذي
)نائب رئيس مجلس االدارة(

مستقل

تنفيذي 

غير تنفيذي 

مستقل

مستقل

غير تنفيذي 

صفة العضوية 

انتهت عضويتها
 فى 3٠ /٢٠19/6 

ول
اال

ع 
ما

جت
اال

 3
/1

1

ي
ثان

 ال
اع

تم
الج

ا
 4

/3
٠

ث
ثال

 ال
اع

تم
الج

ا
 9

/1
1

بع
لرا

ع ا
ما

جت
اال

 1
٢/

18

ت
ظا

اح
م

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

2/2

4/4

4/4

4/4

*اعضاء مجلس اإلدارة ممثلين لمجموعة صافوال.
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عاشرًا: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 2019 
بلغ عدد مرات طلب سجل المساهمين خالل عام 2019  

عدد 3 مرات طبقًا للجدول المرفق: 

العدد

1

2

3

التاريخ

2019/4/28

2019/4/28

 2019/10/9

سبب الطلب

 اجتماع الجمعية العامة 

 توزيع ارباح النصف الثاني ٢٠١8 

توزيع ارباح النصف االول ٢٠١٩ 

الحادي عشر: االجراءات التى اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة اعضائه
– وبخاصة غير التنفيذيين – علمًا بمقترحات المساهمين 

وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها: 
 يتــم تلقــى مقترحــات وملحوظــات المســاهمين مــن خــالل ادارة الشــركة ومســئول عالقــات المســتثمرين وكذلــك 
مــن خــالل التواصــل المباشــر معهــم بإجتماعــات الجمعيــة العامــة، وجميــع تلــك المقترحــات والموثقــة بمســتندات 
وكذلــك محاضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة متاحــة لجميــع  اعضــاء مجلــس االدارة التنفيذيــن وغيــر التنفيذييــن لــدى 
مســئول عالقــات المســتثمرين ويقــوم مســئول عالقــات المســتثمرين بإبــالغ اعضــاء مجلــس االدارة التنفيذيــن 
وغيــر التنفيذييــن بتلــك المقترحــات. هــذا ولــم  يتــم خــالل العــام تلقــى ايــة ملحوظــات او مقترحــات حيــال الشــركة 

وادائهــا مــن قبــل المســاهمين. 

الثاني عشر: وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها 
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

اللجــان حســب حاجــة الشــركة وظروفهــا، لكــي يتمكــن مــن  يشــكل مجلــس إدارة هرفــي عــددًا مناســبًا مــن 
ــر التنفيذييــن،  ــة مهامــه بشــكل فعــال، وتتكــون هــذه اللجــان مــن عــدد كاف مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غي تأدي
والمســتقلين فــي اللجــان المعنيــة بالمهمــات التــي قــد ينتــج عنهــا حــاالت تعــارض المصالــح مثــل التأكــد مــن 
ســالمة التقاريــر الماليــة وغيــر الماليــة ومراجعــة صفقــات األشــخاص ذوي العالقــة، والترشــيح لعضويــة مجلــس 
اإلدارة، والتأكــد مــن اســتقاللية االعضــاء المســتقلين ، والتوصيــة بشــأن مكافــآت اعضــاء مجلــس االدارة، والتأكــد 

ــار التنفيذيــن. مــن وجــود سياســة واضحــة لصــرف مكافــآت كب
ولقــد تــم فــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة فــى ٢٣ /٤/ ٢٠١8 انتخــاب مجلــس االدارة وذلــك لمــدة ٣ ســنوات تبــدأ 
مــن ١ /٥/ ٢٠١8 وحتــى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١ ، كمــا تــم التصويــت علــى تعييــن اعضــاء لجنــة المراجعــة وذلــك لمــدة ٣ 

ــدأ مــن ١ /٥/ ٢٠١8 وحتــى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١ . ســنوات تب
قــام مجلــس االدارة بعقــد اول اجتمــاع لــه بتاريــخ ١ /٥/ ٢٠١8 وتــم فــى هــذا االجتمــاع تشــكيل لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت وذلــك لمــدة ٣ ســنوات تبــدأ مــن ١ /٥/ ٢٠١8 وحتــى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١ . ليصبــح عــدد اللجــان المعاونــة 

المنبثقــة والمعاونــه لمجلــس االدارة لجنتيــن وهمــا لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت.
تــم بالجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــى ٢٢ / ٥/ ٢٠١7 الموافقــة علــى لوائــح عمــل اللجــان بنــاء علــى الئحــة حوكمــة 
الشــركات الصــادرة فــى ١٣ / ٢/ ٢٠١7، كمــا تــم بإجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي ٢٠١٩/٤/٣٠ تعديــل 

الئحــة عمــل لجنتــي المراجعــة والمكافــآت والترشــيحات.
وسنعرض فيما يلى بيان لجان المجلس:

١.  لجنة المراجعة.
٢.  لجنة المكافأت والترشيحات . 

1- لجنة المراجعة
تتكــون مــن عــدد ) ٤( اعضــاء ولقــد قامــت الجمعيــة العامــة للشــركة بتاريــخ ٢٣ /٤ /٢٠١8 بالتصويــت علــى اختيــار 
لجنــة المراجعــة ورئيــس اللجنــة للفتــرة مــن ١ /٥ /٢٠١8 حتــى ٣٠ /٤ /٢٠٢١ منهــم عضــو مجلــس ادارة مســتقل  
مــن أعضــاء مجلــس االدارة المســتقلين، وعــدد )٣ ( مــن خــارج المجلــس منهــم عضويــن مختــص بالشــئون الماليــة

)وهــم الســادة م. عبداللــه الســيف، د. عبدالــرؤوف باناجــه، أ. صالــح الخلــف، د. أحمــد المنيــف(، وعقــدت اللجنــة 
خــالل عــام ٢٠١٩ عــدد ) ٥ ( اجتماعــات، و تتمثــل المهمــة األساســية للجنــة المراجعــة فــي التحقــق مــن كفايــة 
نظــام الرقابــة الداخليــة وتنفيــذه بفاعليــة واإلشــراف والتنســيق علــى عمليــات المراجعــة، وتقديــم أي توصيــات 
لمجلــس اإلدارة مــن شــأنها تفعيــل النظــام وتطويــره بمــا يحقــق أغــراض الشــركة ويحمــي مصالــح المســاهمين 
والمســتثمرين، ولقــد قامــت اللجنــة خــالل العــام بتنفيــذ المهمــات والمســئوليات الخاصــة بإعمــال اللجنــة مــن 
واقــع الئحــة حوكمــة الشــركات والئحــة حوكمــة هرفــي وتكليفــات مجلــس االدارة حيــث تضمنــت اعمــال اللجنــة 

خــالل العــام علــى ســبيل المثــال مايلــي: 

• دراسة القوائم المالية األولية والسنوية والتوصية لمجلس االدارة باعتمادها.
• اإلشراف ومتابعة اعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فعاليتها في    

   تنفيــذ األعمــال والمهــام
• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. 

• دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنها.
• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية    

   بالتعييــن التأكــد مــن اســتقالليتهم.
• دراسة ملحوظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.

• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شانها.
• مراجعة المعامالت مع االطراف ذات العالقة.

وتقــوم اللجنــة بعمليــات المتابعــة المســتمرة وذلــك لمزيــد مــن الكفــاءة والفاعليــة، كمــا قامــت اللجنــة بتزويــد 
مجلــس اإلدارة مــن خــالل محاضــر اللجنــة وتقريــر اللجنــة الســنوى بنتائــج أعمــال المراجعــة الداخليــة، وتوصياتهــا 
حــول كفــاءة وفاعليــة الرقابــة الداخليــة، وســيتم عــرض التقريــر الســنوى للجنــة والخــاص بنتائــج فاعليــة اجــراءات 

الرقابــة الداخليــة علــى الجمعيــة العامــة للشــركة. 

وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

عدد اجتماعات )5( اجتماعات وتاريخ اجتماعات اللجان عام 2019 

يشــغل منصــب مقــرر اللجنــة الســيد/ اشــرف عبــد الفتــاح مديــر ادارة المراجعــة الداخليــة ولقــد حضــر جميــع اجتماعــات 
اللجنــة البالــغ عددهــا ٥ اجتماعات. 

العضو

م. عبد الله عبد اللطيف السيف 

د. عبد الرؤوف بانجة 

أ/ صالح مقبل الخلف 

د/ احمد عبدالله المنيف 

رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة 
مستقل 

عضو اللجنة من خارج اعضاء 
مجلس االدارة 

مختص بالشئون المالية 
المحاسبية من خارج مجلس 

االدارة
مختص بالشئون المالية 

المحاسبية من خارج مجلس 
االدارة 
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2- لجنة المكافآت والترشيحات 
تطبــق الشــركة المــادة )٥٠ بنــد 7( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات حيــث تــم دمــج لجنتــي المكافــآت والترشــيحات 
الترشــيحات والمكافــآت كمــا  فــى لجنــة واحــدة تحــت مســمى لجنــة المكافــآت والترشــيحات. تتكــون لجنــة 
فــي ٢٠١٩/١٢/٣١ مــن عــدد )٤( اعضــاء منهــم عــدد )٢( أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة مســتقلين، عــدد ) ١ ( عضــو 
مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي، عــدد )١( عضــو مــن خــارج مجلــس اإلدارة. بتاريــخ ١ /٥/ ٢٠١8 تــم اعــادة تشــكيل لجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت فــي ضــوء انتخــاب مجلــس اإلدارة لدورتــه الجديــدة والتــي بــدأت مــن ٢٠١8/٥/١ ولمــدة 
ثــالث ســنوات حتــى ٣٠ /٤ /٢٠٢١ -مــن كل مــن الســادة ا. احمــد الفالــح، م. معتــز العــزاوى، ا. محمــد الحقبانــي، 
ا. هــدى علــي رضــا بتاريــخ ٢٠١٩/6/٣٠ انتهــت عضويــة ا. هــدى علــي رضــا )عضــو مجلــس ادارة غيــر تنفيــذي( مــن 
اللجنــة بموجــب اســتقالتها، بتاريــخ ٢٠١٩/٩/١١ انضــم لعضويــة اللجنــة الســيد مرهــف محمــد الســمان )عضــو 
مــن خــارج مجلــس اإلدارة غيــر تنفيــذي(، عقــدت اللجنــة خــالل العــام عــدد ٣ اجتماعــات وقامــت اللجنــة خــالل 
اجتماعاتهــا باســتعراض وتطبيــق المهــام المنوطــة بهــا والــواردة ضمــن الئحــة حوكمــة الشــركات طبقــًا لمــا يلــي:

• التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة    
   عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.

• المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.
• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

• إقتراح اآلليات الالزمة لتقييم أداء مجلس االدارة.
• التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو   

   يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
ــار التنفيذييــن )الرئيــس التنفيــذي  • وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكب
والعضــو المنتــدب، الرئيــس التنفيــذي لقطــاع التشــغيل واإلنتــاج، الرئيــس التنفيــذي للشــئون الماليــة واإلداريــة(. 

ومســند للجنــة ايضــًا القيــام بأعمــال المراجعــة الدوريــة لالئحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة ورفــع التوصيــات 
والمقترحــات لمجلــس اإلدارة فــي شــأن إجــراء تعديــالت عليهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة وأغــراض الشــركة، وفيمــا 

ــة لعــام ٢٠١٩ : ــة الترشــيحات والمكافــآت وســجل حضــور اجتماعــات اللجن يلــي أســماء أعضــاء لجن

سجل حضور اجتماعات اللجنة لعام 2019 :

عدد اجتماعات ) 3 ( اجتماعات وتاريخ اجتماعات اللجان عام 2019 

 يشــغل منصــب مقــرر اللجنــة الســيد/ اشــرف عبــد الفتــاح مديــر ادارة المراجعــة الداخليــة ولقــد حضر جميــع اجتماعات 
اللجنــة البالــغ عددهــا ٣ اجتماعات. 

العضو

م / أحمد محمد الفالح 

م معتز قصى العزاوى 

أ. محمد عبدالله الحقبانى 

أ. هدى على رضاء 

أ. مرهف محمد السمان 

رئيس اللجنة عضو مجلس ادارة مستقل 

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي 

عضو مجلس ادارة مستقل 

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي 

عضو من خارج مجلس اإلدارة 

صفة العضوية 

انتهت عضويتها
في 6/3٠

بداية
العضوية
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الثالث عشر: تقييم أداء مجلس االدارة واداء لجانه  
يقــع ضمــن اختصاصــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مهمــة تقييــم اداء مجلــس االدارة ولجانــه، ولقــد تــم خــالل 

عــام ٢٠١٩ اســناد مهمــة تقييــم مجلــس اإلدارة لجهــة تقييــم خارجيــة مســتقلة. 

الرابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

الهدف
تهــدف شــركة هرفــي مــن سياســة المكافــآت ألعضــاء مجلــس االدارة ولجانــه الدائمــة المنبثقــة إلــى تنظيــم 
المكافــآت الســتقطاب اعضــاء مجلــس أو لجــان ذوى كفــاءه علميــة وفنيــة واداريــة وخبــرة مناســبة، وبمــا يمكنهم 
مــن تأديــة مهامهــم وواجباتهــم بمهنيــة وكفــاءة عاليــة مــع مراعــاة القطــاع الــذى تعمــل فيــه الشــركة والمهــارات 

الالزمــة إلدارتهــا.

كمــا تهــدف شــركة هرفــي الــى تهيئــة بيئــة جاذبــة للعمــل فيهــا، تســتطيع مــن خاللهــا اســتقطاب المــوارد البشــرية 
ذات المهــارات والخبــرات المطلوبــة واالبقــاء عليهــم الســتدامة نموهــا وتحقيــق رؤيتهــا، وذلــك مــن خــالل االطــار 
التنظيمــى لمكافــآت كبــار التنفيذييــن فــى الشــركة، بحيــث يتوافــق مــع األنظمــة والتشــريعات والتطبيقــات ذات 

العالقة. 

المعايير والقواعد المنظمة للمكافآت
بنــاء علــى األحــكام المنظمــة لمكافــآت اعضــاء مجلــس االدارة ولجانــه الدائمــة المنبثقــة والمنصــوص عليهــا فــى 
نظــام الشــركات، والئحــة حوكمــة الشــركات، والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات 
والخاصــة بالشــركات المســاهمة المدرجــة، وبنــاء علــى نظــام الشــركة االساســى، والئحــة حوكمــة الشــركات 
الخاصــة بالشــركة، تكــون مكافــآت اعضــاء مجلــس االدارة ولجانــه الدائمــة المنبثقــة وكبــار التنفيذييــن وفقــًا 

للقواعــد والمعاييــر االتــى بيانهــا:  
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أ. اعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة
يحــدد مجلــس اإلدارة – بنــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت – مكافــآت اعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه 

الدائمــة المنبثقــة وفقــًا للمعاييــر اآلتــى بيانهــا:

• أن يكــون تنظيــم المكافــآت متوافقــًا مــع اهــداف الشــركة االســتراتيجية، وعامــاًل لتحفيــز اعضــاء مجلــس االدارة 
ولجانــه الدائمــة المنبثقــة علــى تحقيــق تلــك االهــداف، وتعزيــز قــدرة الشــركة لتنميــة اعمالهــا واســتدامتها.

• أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات اعضــاء مجلــس االدارة والمســؤوليات التــى يقــوم بهــا 
ويتحملهــا اعضــاء مجلــس االدارة.

• أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.

• أن تكــون عامــال لجــذب اعضــاء مجلــس االدارة مــن ذوى الخبــرات والمؤهــالت العلميــة والعمليــة المطلوبــة 
لتعزيــز ودعــم قــدرات الشــركة لتحقيــق اهدافهــا.

• يجــوز أن تكــون مكافــأة مجلــس االدارة مبلغــا معينــًا ، كمــا يراعــى اذا كانــت مكافــأة اعضــاء مجلــس االدارة 
نســبة مــن االربــاح ووفًقــا للمــادة )76( مــن نظــام الشــركات فيجــب ان ال تزيــد تلــك النســبة عــن ١٠% مــن صافــي 
األربــاح كمكافــأة ألعضــاء مجلــس االدارة، ويكــون اســتحقاق مكافــأة مجلــس االدارة متناســبًا مــع عــدد الجلســات 
التــي يحضرهــا العضــو، وفــي جميــع االحــوال يجــب اال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس االدارة مــن 

مكافــآت ومزايــا ماليــة او عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســنويًا.

• يجــوز منــح مكافــأة اضافيــه خاصــة لــكل مــن رئيــس مجلــس االدارة والعضــو المنتــدب باإلضافــة الــى المكافــأة 
المقــررة ألعضــاء مجلــس االدارة حســب مــا يقــرره اعضــاء مجلــس االدارة.

• مجمــوع مكافــآت عضــو مجلــس االدارة التــى يحصــل عليهــا نظيــر عضويتــه فــى لجنــة المراجعــة المشــكلة مــن 
قبــل الجمعيــة العامــة أو مقابــل أي عمــل أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو اداريــة أو استشــارية – بموجــب ترخيــص 
مهنــي- إضافيــة يكلــف بهــا فــى الشــركة ال تدخــل ضمــن نطــاق الحــد االعلــى للمكافــأة البالــغ خمســمائة الــف ريــال 

والمنصــوص عليهــا فــى المــادة 76 مــن نظــام الشــركات.

• وتتبنــى الشــركة حاليــًا صــرف مكافــأة ســنوية ثابتــة لــكل عضــو مــن اعضــاء مجلــس االدارة وتصــرف وفقــًا لمــدة 
عضويــة مجلــس االدارة خــالل العــام.

• يســتحق عضــو مجلــس االدارة المشــارك فــى لجــان المجلــس مكافــأة ســنوية قدرهــا ١٠٠الــف ريــال عــن اللجنــة 
الواحــدة – المكافــأة الحاليــة تــم إقرارهــا مــن خــالل تعديــل الئحــة عمــل اللجــان بالجمعيــة العامــة فــي ٢٠١٩/٤/٣٠ 
حيــث تــم زيادتهــا مــن ٥٠ الــف ريــال الــى ١٠٠ الــف ريــال، وبالتبعيــة تــم تعديلهــا بالئحــة سياســة مكافــآت أعضــاء 

المجلــس واللجــان واإلدارة التنفيذيــة وســيتم التصويــت علــى التعديــل بإجتمــاع الجمعيــة القــادم - . 

المجلــس مكافــأة ســنوية  لجــان  فــى  المشــارك  االدارة(  اعضــاء مجلــس  غيــر  )مــن  اللجنــة  يســتحق عضــو   •
قدرهــا١٠٠  الــف ريــال عــن اللجنــة الواحــدة – المكافــأة الحاليــة تــم إقرارهــا مــن خــالل تعديــل الئحــة عمــل اللجــان 
بالجمعيــة العامــة فــي ٢٠١٩/٤/٣٠ حيــث تــم زيادتهــا مــن ٥٠ الــف ريــال الــى ١٠٠ الــف ريــال، وبالتبعيــة تــم تعديلهــا 
بالئحــة سياســة مكافــآت أعضــاء المجلــس  واللجــان واإلدارة التنفيذيــة وســيتم التصويــت علــى التعديــل بإجتمــاع 

الجمعيــة القــادم - . 

ــر اعضــاء مجلــس االدارة( مكافــأة ســنوية  • يســتحق رئيــس اللجنــة ســواء كان عضــو مجلــس االدارة أو )مــن غي
قدرهــا ١٠٠ الــف ريــال عــن اللجنــة الواحــدة.

• يســتحق عضــو مجلــس االدارة وعضــو اللجــان بــدل حضــور عــن اجتماعــات مجلــس االدارة ولجــان المجلــس يبلــغ 
ثالثــة االف ريــال لالجتمــاع الواحــد، مــع صــرف الفيــن ريــال اضافيــة للجلســة الواحــدة لالعضــاء مــن خــارج الريــاض 

مقابــل االعاشــة واالنتقــاالت.

يحــق للشــركة مطالبــة عضــو مجلــس االدارة بالتعويــض عــن الضــرر الــذى يلحــق بســمعتها واســترداد مــا صــرف لــه 
مــن مكافــآت وتعويضــات وأي تكاليــف أخــرى تحملتهــا الشــركة وذلــك فــى االحــوال االتيــة:

- ارتــكاب عضــو مجلــس االدارة عمــل مخــل بالشــرف واالمانــه أو بالتزويــر أو بمخالفــة االنظمــة واللوائــح فــى 
المملكــة العربيــة الســعودية.

• اخــالل عضــو مجلــس االدارة فــى القيــام بمســؤولياته ومهامــه وواجباتــه ممــا يترتــب عليــه االضــرار بمصلحــة 
الشــركة.

ــالث اجتماعــات  ــة العامــة - بســبب التغيــب عــن ث ــة لعضــو مجلــس االدارة – بقــرار مــن الجمعي • انهــاء العضوي
متتاليــة خــالل ســنة واحــدة ودون عــذر يقبلــه مجلــس االدارة.

• اذا تبيــن للجنــة المراجعــة او هيئــة الســوق الماليــة أن المكافــآت التــى صرفــت الى عضــو مــن اعضــاء مجلــس 
االدارة مبنيــة علــى معلومــات غيــر صحيحــة او مضللــة تــم عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة او تضمينهــا تقريــر 

مجلــس االدارة الســنوي.

ب. كبار التنفيذيين
باالضافــة الــى مايحصــل عليــة كبــار التنفيذيــن مــن رواتــب ثابتــة شــهرية وبــدالت وظيفيــة مثــل بــدل الســكن وبــدل 
ــة الترشــيحات والمكافــآت  ــاء علــى توصيــة لجن ــا تأميــن طبــي، فيحــدد مجلــس االدارة – بن ــخ ، ومزاي انتقــال ... ال
– مكافــآت كبــار التنفيذييــن الســنوية والتــى ترتبــط بمؤشــرات االداء ووفقــًا للتقييــم الســنوي الــذى يتــم بهــذا 

الخصــوص واعتمــاد جهــة االختصــاص وفقــًا للمعاييــر االتــى بيانهــا:

• أن تكــون المكافــآت والتعويضــات متوافقــة مــع اهــداف الشــركة االســتراتيجية، وعامــاًل لتحفيز كبــار التنفيذيين 
علــى تحقيــق تلــك االهــداف، وتعزيــز قــدرة الشــركة علــى تنميــة اعمالهــا واســتدامتها ونموها.

• أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.

• أن تمكــن الشــركة مــن اســتقطاب كبــار التنفيذييــن مــن ذوى القــدرات والمهــارات والمؤهــالت الالزمــة لتمكيــن 
الشــركة مــن تحقيــق اهدافهــا.

• األخذ فى االعتبار ممارسات الشركات االخرى فى تحديد المكافآت.

االداء  والمهــارات ومســتوى  والمســئوليات  والمهــام  الوظيفــة  علــى مســتوى  بنــاء  المكافــآت  تحــدد  أن   •
العمليــة. والخبــرات  العلميــة  والمؤهــالت 

وتتولــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت دراســة ومقارنــة العالقــة بيــن المكافــأت الممنوحــة وسياســة المكافــآت 
المعمــول بهــا، وتــدرس ايضــًا االنحرافــات عــن تلــك السياســة.
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وسنعرض فيما يلى بيان يتضمن المكافآت والمدفوعات ألعضاء مجلس 
االدارة التنفيذين وغير التنفيذين، وخمسة من كبار التنفيذين بالشركة 

وفقًا لما يلي: 

المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2019 )القيمة بآالف ريال(

أوال: األعضاء المستقلين

ثالثًا: االعضاء التنفيذين

ثانيا: االعضاء غير التنفيذيين

البيان 

المكافآت الثابتة 

بدل المصروفات 
لألعضاء من خارج 
الرياض عن حضور 
جلسات المجلس 

مجموع
بدل حضور

جلسات
اللجان 

بدل
حضور 

جلسات 
المجلس 

 *مبلغ
معين 

ماقبضه أعضاءالمجلس 
بوصفهم عاملين او 

اداريين وماقبضوه نظير 
المجموع اعمال فنية او استشارية 

عبد الله السيف

أحمد الفالح

محمد الحقباني

المجموع

أحمد حمد السعيد **

خالد أحمد السعيد

المجموع

عصام المهيدب

معتز العزاوي

انيس احمد مؤمنة

هدى على رضاء

المجموع

200

200

200

 600

200

200

116.66

133.34

650

12

12

12

36

12

12

12

6

42

15

9

9

33

0

9

0

3

12

0

0

0

 0

0

0

227

221

221

669

212

221

128.66

142.34

704

0

0

0

0

8

0

8

4

20

200

200

400

12

12

24

0

0

0

7104

1515

8619

7316

1727

9043

0

0

0

* تتضمــن مبلــغ 6.٠6٤  مليــون ريــال قيمــة أتعــاب مقابــل االدارة بنســبة ٣ % مــن االربــاح قبــل حســاب االحتياطــي النظامــي ، طبقــا لقــرار مجلــس اإلدارة، 
واســتنادا للصالحيــات الممنوحــه لمجلــس االدارة بالنظام االساســي للشــركة . 

 ولقــد أوصــى مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة بصــرف ٣٠٠ الــف ريــال كمكافــأة ســنوية لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عــام ٢٠١٩ بإجمالــي 
*بدل انتقال واعاشة للجلسة لالعضاء من خارج الرياض .  قيمــة ٢،٥٥٠ مليــون ريــال، تصــرف وفقــًا لمــدة عضويــة مجلــس اإلدارة، وســيتم صرفهــا حــال التصويــت عليهــا بالموافقــة بعــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة. 

المكافآت السنوية بيان اللجان 
الثابتة 

بدل حضور
جلسات 

*بدل انتقال
 واعاشة 

االجمالى
بااللف ريال 

المكافآت المدفوعة ألعضاء لجان مجلس اإلدارة خالل عام 2019
)القيمة بآالف ريال( 

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

م. عبدالله عبد اللطيف السيف - رئيس اللجنة -
)عضو مجلس إدارة مستقل(

د. عبد الرؤوف سليمان بانجه
)عضو من خارج مجلس اإلدارة( 

 أ. صالح مقبل الخلف
)عضو من خارج مجلس اإلدارة(

د. احمد عبدالله المنيف
)عضو من خارج مجلس اإلدارة(

المجموع

م. احمد محمد الفالح - رئيس اللجنة -
)عضو مجلس إدارة مستقل(

م. معتز قصى العزاوى
)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( 

 أ. محمد عبدالله الحقباني
)عضو مجلس إدارة مستقل(

أ. هدى على رضاء
)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( 

أ. مرهف محمد السمان
)عضو من خارج مجلس اإلدارة(

المجموع

100

100

100

100

400

100

100

100

50

33.33

383.33

15

15

15

15

60

9

9

9

3

6

36

-

6

-

-

6

-

-

-

-

4

4

115

121

115

115

466

109

109

109

53

43.33

423.33
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مكافآت كبار التنفيذيين )القيمة بآالف ريال( 

البيان 

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة 

مكافأة
نهاية

الخدمة 

المجموع 
الكلي 

مجموع 
مكافأة 

التنفيذيين 
عن 

المجلس
إن وجدت 

مزايابدالت* رواتب 
عينية 

مكافآت المجموع 
دورية 

المجموع 

احمد حمد السعيد
)الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب(

خالد احمد السعيد
)الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل 

واإلنتاج(

ثالث من كيار التنفيذيين من بينهم 
المدير المالي

780

900

2928

260

592

2033

1040

1492

5257

6064

23

294

7104

1515

5551

-

-

-

200

200

-

 7304

 1715

 5551

-

-

296

* تشمل بدل إنتقال، بدل سكن، بدل راتب األجازة، مكافأة موسمية، بدل سفر ...إلخ.

# تتضمــن مبلــغ 6.٠6٤ مليــون ريــال قيمــة أتعــاب مقابــل االدارة بنســبة ٣ % مــن االربــاح قبــل حســاب االحتياطــي النظامــي ، طبقــا لقــرار مجلــس اإلدارة، 
واســتنادا للصالحيــات الممنوحــه لمجلــس االدارة بالنظــام االساســي للشــركة . 

الخامــس عشــر: أيــة عقوبــة او جــزاء او تدبيــر احتــرازي او قيــد احتياطي 
او  اشــرافية  جهــة  اى  مــن  او  الهيئــة  مــن  الشــركة  علــى  مفــروض 
لهــا  الموقعــة  والجهــة  المخالفــة  وأســباب  او قضائيــة،  تنظيميــة 

وســبل عالجهــا وتفــادى وقوعهــا فــي المســتقبل  

اجمالي 
المخالفات

الجهة
الحكومية

٣8٤ ألف ريال البلديات الفرعية
للمناطق

الهيئة العامة للغذاء 
والدواء

وزارة التجارة واالستثمار

6 آالف ريال

٥ آالف ريال

الحلول المقترحة نوع المخالفات

العمل على تنفيذ االشتراطات
ومتابعة التحديثات الصادرة

في هذا الشأن أواًل يأول

عدم التقيد باالشتراطات
وذلك يرجع إلى وجود تحديث

باالشتراطات لم تصل
إلى علمنا في حينه

الســادس عشــر: نتائــج المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة 
الداخليــة

نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة يعتمــد علــى أســس ســليمة وذلــك بوجــود إدارة متخصصــة فــي مجــال المراجعــة 
والرقابــة الداخليــة ويتــم تدعيــم فاعليتهــا مــن خــالل وجــود لجنــة المراجعــة ممــا يدعم من إرســاء أفضل ممارســات 
فــي مجــال الرقابــة والحوكمــة، ويقــدم للجنــة المراجعــة تقاريــر عــن القطاعــات واألنشــطة محــل المراجعــة بمــا 
يمكــن مــن توفيــر تقييــم مســتمر لنظــام الرقابــة الداخليــة ومــدى فعاليتــه، هــذا ويتــم مراجعــة مــدى كفايــة 
ــة  ــة وفقــًا لخطــة ســنوية معتمــدة مــن لجن ــل إدارة المراجعــة الداخلي ــة مــن قب ــة الداخلي ــة  نظــام الرقاب وفعالي
المراجعــة تنفــذ بصفــة دوريــة ومســتمرة للتحقــق مــن فعاليــة النظــام فــي حمايــة أصــول الشــركة وتحديــد 
مخاطــر العمــل. كمــا تقــوم ادارة الشــركة بمتابعــة االلتــزام بإجــراءات الرقابــة وتصحيــح أي قصــور فــي نظــام 
الرقابــة الداخليــة، كمــا انــه ســتخضع تلــك االجــراءات للتحديــث والتطويــر لتتواكــب مــع المتغييــرات الحاليــة وحجــم 

التوســعات بالشــركة.

هــذا ولــم تظهــر اعمــال الرقابــة الداخليــة المشــار إليهــا فــي عــام ٢٠١٩ ضعفــًا جوهريــًا فــي نظــام الضبــط الداخلــي 
لــدى الشــركة، ويتــم العنايــة بنتائــج مراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة والتأكــد مــن التعامــل مــع المالحظــات التــى 

تتكشــف والعمــل علــى متابعــة تصويبهــا ووضــع الضوابــط التــي تحــول دون تكرارهــا. 

ولقــد عكســت نتائــج المراجعــة الداخليــة مــدى فاعليــة وكفــاءة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة كمــا قامــت 
لجنــة المراجعــة بتزويــد مجلــس اإلدارة مــن خــالل محاضــر اللجنــة وتقريــر اللجنــة الســنوى بنتائــج أعمــال المراجعــة 

الداخليــة، وتوصياتهــا حــول كفــاءة وفاعليــة الرقابــة الداخليــة.

وبنــاء عليــه فــإن نظــام وإجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة فعــال، حيــث لــم تظهــر بتقاريــر نتائــج المراجعــة 
الســنوية بالشــركة مالحظــات جوهريــة، وســيتم عــرض تقريــر لجنــة المراجعــة بنتائــج فاعليــة اجــراءات الرقابــة 

الداخليــة علــى الجمعيــة العامــة والتقريــر متــاح بــإدارة الشــركة الطــالع المســاهمين.

السابع عشر: الحاجة الى تعيين مراجع داخلي
لم توصى لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي الن الشركة بها ادارة مراجعة داخلية. 

الثامن عشر: وجود تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات 
مجلس اإلدارة 

اليوجــد توصيــات للجنــة المراجعــة والتــى يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة أو التــى رفــض المجلس 
األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد اتعابــه وتقييــم ادائــه او تعييــن المراجــع الداخلى.
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التاسع عشر: تفاصيل المساهمات اإلجتماعية للشركة

فــي ضــوء حــرص هرفــي علــى المســاهمة فــي تنميــة المجتمــع الــذي تعمــل فيــه، ســيضع مجلــس اإلدارة البرامــج 
ويحــدد الوســائل الالزمــة لطــرح مبــادرات الشــركة فــي مجــال المســئولية االجتماعيــة، ولحيــن االنتهــاء مــن اعــداد 
تلــك البرامــج فــإن الشــركة خــالل العــام كان لهــا اســهامات متعــددة تجــاه المجتمــع ســواء مــن خــالل االســهامات 
العينيــة بتقديــم منتجــات وكذلــك المشــاركة مــن خــالل االســهامات النقديــة، وكذلــك توفيــر دعــم لجمعيــة اعمال 

للتنميــة االســرية والمجتمعيــة، ولقــد كانــت مشــاركات الشــركة عــام ٢٠١٩ طبقــًا لمــا يلــى: 

أ- مشاركات من خالل مساهمات عينية من منتجات الشركة
رعاية السجناء بمنطقة الرياض )تراحم( 

مشاركة حاالت ذوي إضطراب طيف التوحد 

المشاركة في إحتفالية اليوم الوطني مع أيتام األسر الكافلة 

المشاركة مع مبادرة أسعد إنسان )كسوة نواة الخير الشتوية( 

المشاركة مع جمعية األطفال المعوقين )مساهمة عينية( 

جمعية بنيان  

المشاركة مع جمعية مودة الخيرية في يوم األم 

المشاركة مع مدارس دار العلوم برعاية الحفل الختامي 

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث 

ب - مشاركات من خالل مساهمات نقدية

جمعية األطفال المعوقين )راعي داعم لكتيب الرسومات( 

رعاية مجلس فتيات القصيم )راعي ماسي( 

رعاية مهرجان التمور- قوت )راعي ذهبي( 

رعاية أسبوع المهنة والخريج بجامعة الملك سعود 

10,000 ريال

50,000 ريال

50,000 ريال

10,000 ريال

الجهةالقيمة
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العشرون: الجمعيات العامة المنعقدة خالل عام 2019 
تــم خــالل عــام ٢٠١٩ عقــد جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة فــى ٣٠ /٤ /٢٠١٩ ، وفيمــا يلــى ســجل حضــور اعضــاء 

مجلــس االدارة الجتمــاع الجمعيــة العامــة: 

اإلسم

أ/ عصام عبد القادر المهيدب )رئيس مجلس االدارة(

أ/ أحمد حمد السعيد )الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب(

أ/ انيس احمد مؤمنه )نائب رئيس مجلس االدارة(

أ/ عبد الله عبد اللطيف السيف

أ/ خالد أحمد السعيد

م/ معتز قصى العزاوى

م/ احمد محمد الفالح

أ/ محمد عبد الله الحقباني

أ/ هدى على رضا 

سجل الحضور للجمعية 
العامة فى 30 /2019/4 

الواحد والعشرون: وصف ألي مصلحة واوراق مالية تعاقدية 
وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين 

واقربائهم فى أسهم أو أدوات دين الشركة - اليوجد ادوات دين - 

)ا( أعضاء مجلس اإلدارة

اإلسم

أ/ عصام عبد القادر المهيدب 
) رئيس مجلس االدارة (

أ/ أحمد حمد السعيد
)الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب(

م/ انيس احمد مؤمنه
)نائب رئيس مجلس االدارة(

م/ عبد الله عبد اللطيف السيف

أ/ خالد أحمد السعيد
)الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل واإلنتاج(

م/ معتز قصى العزاوى

م/ محمد احمد الفالح

أ/ محمد عبدالله الحقبانى

الرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

عدد األسهم في
بداية عام 2019 

1960

13,130,040

64

140,000

283,607

1400

-

-

عدد األسهم في
نهاية عام 2019 

1960

13,130,040

64

140,000

179,701

1400

-

-

صافى التغير خالل 
السنة )سهم(  

-

نسبة
التغير % 

--

-

--

-103,906-36,63%

--

--

--

--

اليوجــد أى مصلحــة واوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لالقــارب اعضــاء مجلــس ادارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن فــى أســهم أو أدوات ديــن 
الشركة. 



شركة هرفي للخدمات الغذائية
التقرير السنوي ٢٠١٩

شركة هرفي للخدمات الغذائية
التقرير السنوي ٢٠١٩

67 66

)ب( كبار التنفيذيين
ال يمتلــك كبــار التنفيذييــن أســهمًا أو لهــم مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع الشــركة كمــا في تاريــخ ٢٠١٩/١/١ 
و ٢٠١٩/١٢/٣١ ، ماعــدا الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب الســيد/ احمــد حمــد الســعيد والســيد/ خالــد احمــد 
الســعيد الرئيــس التنفيــذي لقطــاع التشــغيل واإلنتــاج والذيــن يملكــون اســهم وتــم اإلفصــاح عنهــا مــن خــالل بيــان 

اســهم اعضــاء مجلــس االدارة. 

)جـ( أشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين واقاربهم 
لــم يتــم إبــالغ الشــركة مــن أى أشــخاص عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن واقاربهــم بــأى إشــعار 
متعلــق بملكيتــه أو وجــود مصلحــة لــه فــى مــا نســبته ٥% فأكثــر مــن أى فئــة مــن فئــات األســهم ذات األحقيــة 

فــى التصويــت أو أدوات الديــن القابلــة للتحويــل الــى أســهم. 

الثاني والعشرون: قائمة المالك الرئيسين 
بيــان بأســماء وعــدد أســهم ونســبة ملكيــة المســاهمين الرئيســيين الذيــن يملكــون ٥% فمــا فــوق وتغيرهــا خــالل 

العــام ٢٠١٩:

عدد األسهمالجنسية أسم المستثمر 
في بداية

عام 2019 م 

نسبة الملكية
في بداية

عام 2019 م 

عدد األسهم
في نهاية

عام 2019 م 

نسبة الملكية
في نهاية

عام 2019 م 

شركة مجموعة صافوال 

أ/ أحمد حمد السعيد

شركة سعودية 

سعودي

 31,693,200 % 49 31,693,200 % 49

 13,130,040 % 20.3 13,130,040 % 20.3

الثالث والعشرون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، 
وأى اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة 

أو منحتها خالل السنة المالية مع إيضاح أى عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك: 
ال يوجد

الرابع والعشرون: وصف ألى حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة 
للتحويل او اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها 

أو منحتها الشركة: 
ال يوجد

الخامس والعشرون: وصف ألى استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألى 
أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين 

األوراق المالية المدرجة التى اشترتها الشركة وتلك التى اشترتها شركاتها التابعة: 
ال يوجد

السادس والعشرون: سياسة توزيع األرباح 
تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى علــى الوجــه 

اآلتــي:

١. يجنــب ) ١٠ % ( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا 
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور ٣٠ % مــن رأس المــال المدفــوع.

ــى يحددهــا مجلــس  ــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لالغــراض الت ــاح لتكوي ٢. يجــوز تجنيــب نســبة مــن صافــى االرب
االدارة فــى حينــه.

٣. للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو 
ــك أن تقتطــع مــن صافــي  ــة المذكــورة كذل ــى المســاهمين وللجمعي ــة قــدر اإلمــكان عل ــاح ثابت ــع أرب يكفــل توزي
األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــا مــن هــذه المؤسســات.

٤. يوزع من الباقي بعد ذلك ربح على المساهمين نسبة ال تقل عن ) ٥ % ( من رأس المال المدفوع.
٥. يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تزيــد عــن ١٠% مــن صافــى األربــاح كمكافــأة العضــاء مجلــس االدارة، يجــب اال 
يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس االدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة او عينيــة مبلــغ خمســمائة الــف 

ريــال ســنويًا، وفــق الضوابــط التــى تضعهــا الجهــة المختصــة.
6. يجــوز للشــركة بعــد إســتيفاء الضوابــط الموضوعــة مــن الجهــات المختصــة توزيــع اربــاح نصــف ســنوية وربــع 

ســنوية.
7- يجوز للشركة بناء على توصية مجلس االدارة وموافقة الجمعية العامة عدم صرف ارباح للمساهمين.

وتماشــيًا مــع هــذه السياســة فقــد أقــر مجلــس إدارة الشــركة فــى جلســته المنعقــدة بتاريــخ ٢٠١٠/٤/١٩ م توزيــع 
أربــاح نصــف ســنوية إعتبــارًا مــن عــام ٢٠١٠ م، ويجــوز للمجلــس مراجعــة هــذا القــرار مــن فتــرة ألخــرى حســب مــا 
تقتضيــه الضــرورة، كمــا اقــر مجلــس االدارة بــان يكــون الحــد االقصــى للتوزيــع يعــادل نحــو 7٠ % مــن اربــاح الشــركة. 

والبيــان التالــى يوضــح نســب واجمالــى االربــاح الموزعــة خــالل عــام 2019 ، والمقتــرح توزيعــه النصــف الثانــي مــن 
عــام 2019 وفقــًا العــالن الشــركة بموقــع تــداول فــى تاريــخ 2020/3/12:

النسبة 

االجمالى )ريال(

١٣ /٢٠١٩/٥
عن النصف الثانى
من عام ٢٠١8 

٢٤ /٢٠١٩/١٠
عن النصف االول

من عام ٢٠١٩

نسبة االرباح التى تم توزيعها خالل العام 
٢٠١٩ وتاريخ التوزيع 

 % 11 % 10 % 11-

71,148,00064,680,000 *71,148,000206,976,000

نسبة االرباح المقترح 
توزيعها فى نهاية السنة 
للنصف الثاني لعام ٢٠١٩ 

اجمالى االرباح 

*لــم تصــرف بعــد، وتــم التوصيــة بهــا للجمعيــة العامــة بإجتمــاع مجلــس اإلدارة فــي ٢٠٢٠/٣/١١ وســيتم صرفهــا فــي حالــة موافقــة الجمعيــة العامــة 
عليهــا. 
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السابع والعشرون: وصف ألى صفقة بين الشركة وطرف ذي 
عالقة خالل عام 2019 

قيمتها مدتها نوع الصفقة نوع عاقته بالشركة الطرف ذو العاقة

3.745 مليون ريال  سنوي  شراء شورتينج ومارجرين 
طعام - عقد سنوي

شركة تابعة لمجموعة صافوال  
حيث أن اعضاء مجلس ادارة 

شركة هرفي ا. عصام عبد 
القادر المهيدب ، م. انيس 

احمد مؤمنه، م. معتز قصى 
العزاوى، ويشغلون ايضًا 

عضوية مجلس ادارة، ومن 
كبار التنفيذيين بشركة صافوال 
والتى تمتلك الشركة الوطنية 

للصناعات الغذائية

الشركة الوطنية 
للصناعات الغذائية 

أ. عقود إيجار

ماحظات عدد 
العقود

نوع العقد الصفة
بيان اإلطراف
ذات العاقة

تقع المحات بمنطقة الرياض مبلغ 
اإليجار يمثل نسبة من المبيعات 

تتراوح بين 8 % و 10 % سنويًا يرجع 
تاريخ بعض العقود ل 1995 ويتم 

تجديدها،ويبلغ إجماليها 2.88 مليون 
ريال .

8 استئجار 8 محات
هرفي أرقام 7-3-13-1٠- 15 

 157 – 17٠-
هرفي كافيه )1( سابقًا

 شركات تابعة لمجموعة 
صافوال الممثلة بمجلس 

اإلدارة) مؤجر (
العضاء مجلس االدارة :

ا. عصام عبد القادر 
المهيدب.

م. انيس احمد مؤمنه 
م. معتز العزاوى 

شركة بندة

تقع المحات بمنطقة الرياض ، ماعدا 
مطعمى هرفى 174 ،37 بمنطقة 
بريده وجيزان على التوالى ، اجمالى 
قيمة االيجار610 الف ريال ) يتراوح 

ايجار المحل بين 100 الف ريال ، 144 
ألف ريال( يرجع تاريخ بعض العقود 

لعام2005 ويتم تجديدها .

بقيمة ايجارية 300 الف ريال سنويا 
يرجع تاريخ العقد لعام 2012

بقيمة ايجارية 50 الف ريال سنويًا  
يرجع تاريخ العقد لعام 2012

5

1

1

-استئجار 5 محات هرفي 
أرقام 174-141-1٢6-17 -37 .

-استئجار ارض هرفي 191.

 -استئجار سكن عاملين 
هرفي كافيه )1( سابقًا 

يقع المحل االول فى ينبع ، ويقع 
المحل الثانى في سنتر الرمال بمدينة 

الرياض ، إيجار المحات نسبة 9 
% و 10 % من المبيعات بقيمة 

بلغت132.8الف ريال و 93.5الف ريال 
وإيجار المستودع 4800 ريال تاريخ 

العقد يرجع لعام 2006 

2

1

استئجار محلين هرفي 171- 
وهرفي 109 ومستودع 

ملحق به

شركة كنان 
الدولية 
للتطوير 
العقاري

العماراتان بمنطقة المروج ، 
والمنطقة الصناعية اجمالى قيمة 

االيجار200 ألف ريال ، 180 ألف ريال  
ترجع لعام 1991 ،2002 ومدة كل 

عقد 3 سنوات ويجدد .

2 استئجار عمارتين سكنيتين الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب ) مؤجر ( احمد حمد 

السعيد

األرض بمنطقة ابها قيمة االيجار250 
ألف ريال مساحة 1300متر، العقد 

منذ 2009 ولمدة 15 سنة .

1 استئجار ارض
مطعم هرفى 40

هرفى 139 المحل بمنطقة تبوك 
بقيمة ايجارية 125 ألف ريال ،عقد 

اإليجار منذ 2007 ولمدة 10 سنوات 
ويجدد .

هرفى 312 بمنطقة الطائف بقيمة 
ايجارية 150 الف ريال سنويا مدة 

العقد 7 سنوات تبدأ من 10/2016 . 
هرفى 360 بمنطقة مكة المكرمة 

شرائع المجاهدين بقيمة ايجارية 
سنوية 160 الف ريال لمدة 7 سنوات 

تبدأ من 1/7/2017 .  

3 استئجار محل هرفى 139 ، 
هرفى 312 ، 360 

يمتلك عضو مجلس االدارة 
خالد السعيد ) مؤجر ( 

حصص بها

شركة بزبزة 
الدولية

الثامن والعشرون: التعامالت مع األطراف ذات العالقة
الشركة تعمل في السوق السعودي منذ نحو ٣٩ سنة، ولها معامالت واتفاقيات تأجير عقارات تبادلية وشراء 
منتجات خامات وبيع منتجات ...... الخ ممتدة وطويلة اآلجل مع أطراف ذات عالقة مثل )شركة كنان وشركة 
أسواق العزيزية بندة التابعتان لمجموعة صافوال، ، السيد/ أحمد السعيد ، السيد/ خالد السعيد، شركة بزبزة 
للتجارة الدولية، مؤسسة أحمد السعيد للتجارة التابع لها مصنع ماما صوص، شركة قطاف، شركة المراعي، 

وشركة المتحدة للسكر، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية، وسلسلة مطاعم طازة(، وهم أطراف ممثلين 
بمجلس إدارة الشركة بشخصهم أو من خالل الشركات التي يمثلونها، وفيما يلي بيان يتضمن طبيعة تلك 

المعامالت وحجمها خالل عام ٢٠١٩ :

شركة كنان
الدولية
للتطوير
العقاري

م. انيس احمد 
مؤمنه 
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ماحظات عدد 
العقود

نوع العقد الصفة
بيان اإلطراف
ذات العاقة

 األرض بمنطقة اإلحساء قيمة 
االيجار200 ألف

ريال مساحة 1354مترالعقد منذ 
2007 ولمدة 20 سنة .

1 استئجار ارض 
هرفى 143

عضو مجلس إدارة
) مؤجر (

خالد أحمد 
السعيد

تقع المحات بمناطق الرياض عدد 
)2( ، ومكة بقيمة ايجارية  78 الف 
ريال، 119 الف ريال ، 50 الف ريال 

على التوالي والعقود ترجع ل 2002  
ولمدة تتراوح بين 5 سنوات  و 20 

سنة وتجدد . 

3 تأجير 3 محات بجوار مطاعم 
هرفى ارقام 

220 ,321 ,77

يمتلك عضو مجلس االدارة 
خالد السعيد ) مستأجر ( 

حصص بها

شركة بزبزة 
الدولية

المبنى يقع بمنطقة الدوادمى
) هرفى 203 ( بجوار المركز التجارى 

بانوراما الدوادمى مدة العقد 20 
سنة هجرية تبدأ من 1/3/1433 هـ 

القيمة االيجارية 400 الف ريال سنويًا 
لمساحة 680 متر.

1 تأجير مبنى كامل التشطيبات 
مكون من دورين 

يمتلك عضو مجلس االدارة  
خالد السعيد ) مؤجر ( حصه 

بها

شركة قطاف

المحل يقع بمنطقة بريده ) هرفى 
232 ( مدة العقد 18 سنة وعشرة 

شهور تبدأ من 10/10/2013 – منهم 
فترة سماح 40 يوم - القيمة االيجارية 

250 الف ريال سنويًا لمساحة 158 
متر .

1 تأجير محل كامل التشطيبات 

محل يقع بمدينة الخرج ) هرفى 
177( مدة العقد 19سنة تبدأ من1 
/1 /1436 – يسبقها فترة سماح 3 
شهور - القيمة االيجارية 450 الف 

ريال سنويًا لمساحة 1000 متر .

1 تأجير محل نصف تشطيب

المحات تقع بمدن عفيف ، قرطبة 
، الشماسى ببريده لمطاعم هرفى 

333 ،373 ، بقيمة ايجار سنوي 400 
الف ريال ، 500 الف ريال، 23 سنة 

،18 سنة، ولقد تم توقيع العقود فى  
. 8/2015

2
تأجير مباني

هيكل خرساني عظم

ب. مشتريات مواد خامأ. عقود إيجار
تقــوم الشــركة بشــراء بعــض مســتلزمات المــواد الخــام، والمنتجــات مــن شــركات تابعــة ألطــراف ذات عالقــة، 

ــك التعامــالت خــالل عــام ٢٠١٩ م: ــي لتل ــان تفصيل ــى بي وفيمــا يل

قيمة المشتريات خال عام 
  2019

نوع العقد الصفة بيان االطراف ذات العاقة

2,345.743  ريال شراء زيوت طعام 
لهرفي عقد سنوي

شركة تابعة لمجموعة صافوال  
حيث أن اعضاء مجلس ادارة 

شركة هرفى ا. عصام عبد 
القادر المهيدب ، م. انيس احمد 
مؤمنه، م. معتز قصى العزاوى، 

يشغلون ايضًا عضوية مجلس 
ادارة، ومن كبار التنفيذيين 

بشركة صافوال والتى تمتلك 
شركة عافية العالمية.

شركة عافية العالمية

2,146.918 ريال
شراء منتجات من شركة 

المتحدة للسكر لهرفي عقد 
سنوي   

شركة تابعة لمجموعة صافوال  
حيث أن اعضاء مجلس ادارة 

شركة هرفى ا. عصام عبد 
القادر المهيدب ، م. انيس احمد 
مؤمنه، م. معتز قصى العزاوى، 
ويشغلون ايضًا عضوية مجلس 

ادارة ومن كبار التنفيذيين 
بشركة صافوال والتى تمتلك 

شركة المتحدة للسكر .

الشركة المتحدة للسكر 

3,745.072 ريال  شراء شورتنج ومارجرين طعام 
لهرفي عقد سنوي

شركة تابعة لمجموعة صافوال  
حيث أن اعضاء مجلس ادارة 

شركة هرفى ا. عصام عبد 
القادر المهيدب ، م. انيس احمد 
مؤمنه، م. معتز قصى العزاوى، 
ويشغلون ايضًا عضوية مجلس 

ادارة ومن كبار التنفيذيين 
بشركة صافوال والتى تمتلك 

الشركة الدولية للصناعات 
الغذائية . 

الشركة الدولية للصناعات 
الغذائية

5,603.811 ريال  عقد سنوي شراء منتجات من 
شركة المراعي 

شركة يشغل عضو مجلس 
االدارة م. انيس احمد مؤمنة 

عضوية مجلس ادارتها ايضًا 

شركة المراعي 

توريد صوصات غذائية لهرفي  17,379.086 ريال
عقد سنوي

هى مؤسسة مملوكة للرئيس 
التنفيذي والعضو المنتدب 

احمد حمد السعيد

مؤسسة احمد السعيد 
للتجارة التابع لها مصنع 

)ماما صوص( 
 معظم تلك العقود تم ويتم تجديدها لمدد اخرى بعد انتهاء مدة عقدها األول ، ولمزيد من االيضاحات عن تلك العقود يتم 

 الرجوع الى االيضاحات المرفقة بتقرير مراقب الحسابات، ولتقريره المنفصل عن المعامالت مع االطراف ذات العالقة . 
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ج. مبيعات منتجات
تقــوم الشــركة بتســويق جــزء مــن منتجــات مخابزهــا، ومنتجــات مصنــع اللحــوم مــن خــالل شــركات تابعــة ألطــراف 

ذات عالقــة وفيمــا يلــى بيــان تفصيلــى لتلــك المعامــالت خــالل عــام ٢٠١٩ م: 

قيمة المبيعات خال عام 
  2019

نوع العقد الصفة بيان االطراف ذات العاقة

بيع منتجات مخابز هرفى ،  28,006.205 ريال
ومنتجات مصنع هرفى للحوم 

عقد سنوي

شركة تابعة لمجموعة صافوال  
حيث أن اعضاء مجلس ادارة 

شركة هرفى ا.عصام عبد القادر 
المهيدب ، م. انيس احمد 

مؤمنه ، م.معتز قصى العزاوى، 
ويشغلون ايضًا عضوية مجلس 

ادارة ومن كبار التنفيذيين 
بشركة صافوال والتى تمتلك 

شركة بنده للتجزئة.

شركة بنده للتجزئة

2,286.632 ريال  بيع منتجات 
هرفي، عقد سنوي 

يمتلك عضو مجلس االدارة 
أ. احمد حمد السعيد حصة فى 
الصندوق المالك لشركة طازة 

شركة مطاعم طازة 

474.561 ريال بيع منتجات
مصنع هرفي للحوم 

عقد سنوى

يمتلك عضو مجلس االدارة   
أ.خالد احمد السعيد حصص بها

شركة بزبزة الدولية

وانه من المناسب أن نوضح بعض االمور لالتفاقيات والعقود المشار اليها وفقًا لما يلى :

• عقــود اإليجــار تــم تحديــد قيمتهــا اإليجاريــة مــن خــالل )نســبة مــن المبيعــات او قيمــة ايجاريــة ثابتــة( وفقــًا 
ألســعار الســوق فــي وقــت إبرامهــا، وتتبــع الشــركة فــي هــذه االتفاقيــات نفــس الشــروط واألســس التــي تتبعهــا 

مــع الغيــر )نفــس شــروط االســعار الســائدة(.

• عقــود المعامــالت التجاريــة تتــم وفقــًا ألســعار الســوق وتتــم وفقــًا لنفــس الشــروط واألســس التــي تتبعهــا 
الشــركة مــع العمــالء والمورديــن اآلخريــن )نفــس شــروط االســعار الســائدة(.

• معظــم هــذه المعامــالت يحكمهــا عقــود طويلــة اآلجــل وبشــروط ثابتــة )عقــود إيجــار المحــالت والمبانــي 
واالراضــي( أو مــن خــالل عقــود واتفاقيــات ممتــدة يتــم إعــادة تجديدهــا ســنويًا وقــد تخضــع عنــد تجديدهــا لتغييــر 
فــي بعــض شــروطها مثــل عقــود المشــتريات، والمبيعــات الخاصــة بالخامــات والمنتجــات والمــواد ومنتجــات 
ــادي لهرفــى ووفقــًا للشــروط  ــد هــذه العقــود يقــع ضمــن إطــار النشــاط اإلعتي ــرام وتجدي ــان اب الشــركة، علمــًا ب

ــح المســاهمين. ــة مصال ــي تحقــق حماي ــة الت ــة الســائدة بالســوق والمنافســة العادل التجاري

• تــم افصــاح الشــركة عــن المعامــالت مــع االطــراف ذات العالقــة مــع اعضــاء مجلــس االدارة حيــث تضمنــت تلــك 
المعامــالت عقــود ايجــار متبادلــه، عقــود بيــع وشــراء مــواد متبادلــه، ولقــد تــم االفصــاح عــن شــروط تلــك العقــود 
مــن حيــث قيمــة العقــد، ومدتــه والطــرف صاحــب المعاملــة، وانهــا تمــت بالشــروط الســائدة، ولــم يتــم االفصــاح 
عــن الشــروط االخــرى بالتعاقــد مثــل اســعار بنــود التوريــدات او حجــم التوريــدات ونســب الخصــم وفتــرات االئتمــان، 
ومواعيــد التســليم، والمواصفــات، وغرامــات عــدم االلتــزام بالعقــد والــى ذلــك مــن امــور تفصيليــة، حيــث لــن 
يكــون فــى صالــح الشــركة االفصــاح عنهــا النــه ســيتيح للمنافســين االخريــن مــع الشــركة االطــالع علــى معلومــات 

تشــغيليه وماليــة هامــة.

• تخضــع العقــود والمعامــالت مــع االطــراف ذات العالقــة للمراجعــة مــن قبــل لجنــة المراجعــة بالشــركة، كمــا 
يتــم كل فتــرة مراجعــة القيــم االيجاريــة مــن قبــل مكتــب تقييــم عقــارى متخصــص ، وتــم إعــداد تقريــر منفصــل عــن 
تلــك المعامــالت مــن مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة عــن عــام ٢٠١8، وتــم رفعهــا لمجلــس اإلدارة بجلســته 
المنعقــدة فــي ٣/١١ /٢٠١٩ للتصويــت عليهــا، وتــم بالجمعيــة العامــة فــي ٢٠١٩/٤/٣٠ الحصــول علــى ترخيــص مــن 

الجمعيــة العامــة بالموافقــة عليهــا واســتمرارها خــالل عــام ٢٠١٩ .

• تــم اعــداد تقريــر منفصــل عــن تلــك المعامــالت مــن مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة ٢٠١٩، وتــم رفعهــا 
لمجلــس اإلدارة بجلســته المنعقــدة فــي ٢٠٢٠/٣/١١ للتصويــت عليهــا، وســيتم باجتمــاع الجمعيــة العامــة القــادم 
الحصــول علــى ترخيــص مــن الجمعيــة العامــة بالموافقــة عليهــا واســتمرارها، وبمــا يتفــق مــع المــادة 7١ مــن نظــام 
الشــركات، وســيبلغ رئيــس المجلــس فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة خــالل عــام ٢٠٢٠ عنــد انعقادهــا عــن 
تلــك االعمــال والعقــود التــي يكــون ألحــد اعضــاء مجلــس اإلدارة او احــد المديرييــن التنفيذييــن مصلحــة شــخصية 
فيهــا، وســيرفق بهــذا التبليــغ التقريــر الخــاص بتلــك المعامــالت والصــادر مــن مراجــع الحســابات الخارجــي، وذلــك 

للحصــول علــى ترخيــص مــن الجمعيــة بهــا بمــا يتوافــق مــع الضوابــط النظاميــة.

• أن مجلس االدارة يقر بعدم وجود عقود او مصلحة بين الشركة والمدير المالي.
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التاسع والعشرون: إقرارات مجلس اإلدارة 

حيث أن قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية يؤكدان على 
ضرورة اإلفصاح في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقًا لنموذج التقرير السنوي 

االسترشادي المعد من قبل الهيئة، فإن مجلس إدارة الشركة يقر بأن المواضيع التالية ال تنطبق على الشركة 
ويلتزم المجلس باإلفصاح عنها متى ما انطبقت على الشركة:

• ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة 
وتقييم القوائم المالية للشركة.

• ال توجد أي شركات تابعة لشركة هرفي للخدمات الغذائية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وبالتالي ال يوجد أسهم 
أو أدوات دين صادرة ألي شركة تابعة.

• ال توجد أي أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت أو أي أدوات دين تعود ألعضاء 
مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر أو ألي أشخاص من الغير، حيث أن الشركة حاليًا 

ال تطبق نظام األسهم الممتازة وال يوجد لديها أدوات دين قابلة للتحول إلى أسهم.

• التوجد اسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

• لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت .

• لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

• ال يوجد أى استثمارات أو احتياطيات أخرى أنشئت لمصلحة موظفى الشركة.

• لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أى تحفظات على القوائم المالية السنوية.

• لم يتم توقيع أى جزاءات أو عقوبات على الشركة من الهيئة أو من أى جهة قضائية.

• تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مراجع حسابات الشركة طلبًا بانعقاد الجمعية العامة خالل 
السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.

• تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلبًا بانعقاد 
الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.

• لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أى طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من إثنين من األعضاء أو أكثر خالل 
السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩ م.

• لم يوصى مجلس االدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من اجلها.

كما أن مجلس إدارة الشركة يقر بما يلي : 

• أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

• أنه ال يوجد أي شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الثالثون: المعلومات المتعلقة بالمخاطر
إن أى نشاط اقتصادي ال يخلو من تعرضه لمخاطر محتمله، وشركة هرفي تتعرض لبعض المخاطر من خالل 

طبيعة نشاطها المتمثل في إنتاج وبيع المنتجات الغذائية وإدارة المطاعم والمعارض، وأن الشركة لديها 
من الخبرات الواسعة والمتراكمة فى مجال الوجبات السريعة والتصنيع الغذائي والتى اكتسبتها على مدى 
األربعون عامًا الماضية، التى تمكنها من التعرف وحصر المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة وسنعرض فيما 

يلى بعض من ابرز هذه المخاطر: 

المخاطر تشغيلية:
• المخاطر المرتبطة بسامة وجودة المنتجات

طبيعة مجال التغذية والمطاعم تتضمن التعرض لمخاطر مصاحبة واهمها سالمة وجودة المنتجات و لدى   
الشركة برنامج متكامل لضمان سالمة وجودة المواد الغذائية، كما تقوم بتطبيق عدد من اإلجراءات الوقائية 

لضمان سالمة منتجاتها من خالل إدارة رقابة الجودة، وقد حصلت الشركة على شهادة ”الهاسب“ العالمية 
فى هذا المجال، وشهادات االيزو. 

• مخاطر توفر المواد الخام وكفاية التوريد
تعمل الشركة على مواجهة تلك المخاطر عن طريق توسيع قاعدة الموردين المؤهلين مع استمرار االعتماد 

على مصانع الشركة والعمل على زيادة كفائتها االنتاجية.  

مخاطر السوق والمنافسة:
تعمل الشركة في سوق عالي التنافسية ويتمثل الخطر في الزيادة النوعية والعددية في المنافسين مما 
قد يؤثر على الحصة السوقية ولمواجهة تلك المخاطر، تعمل الشركة على التطوير والتنويع المستمر في 

المنتجات مع الحفاظ على اعلى مستوى من الجودة وخدمة العمالء.

مخاطر مالية: 
• مخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام

تعمل الشركة على مواجهة تقلبات األسعار من خالل مراقبة االسعار واتخاذ قرارات الشراء بناء على توقعات 
االسعار باالضافة الى توسيع قاعدة موردي الشركة، وإبرام عقود سنوية للمواد الخام الرئيسية لضمان ثبات 

األسعار واستغالل وفورات الحجم.  

اجتماع الجمعية العامة 
سيتم إبالغ مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية بتاريخ انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها بعد أخذ 

الموافقات من الجهات المختصة. 
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شكر وتقدير
يســر مجلــس إدارة الشــركة أن ينتهــز هــذه الفرصــة ليتقــدم لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين ، وولــى عهــده 
األميــن   – يحفظهــم اللــه -  خالــص الشــكر والتقديــر لمــا يقدمونــه مــن جهــود حثيثــة لتحقيــق رفاهيــة وأمــن هــذا 
ــى  ــن الشــريفين الرشــيده عل ــى حكومــة خــادم الحرمي ــره إل الوطــن، كمــا يتقــدم المجلــس بخالــص شــكره وتقدي
ــن  ــة مــوالى خــادم الحرمي ــا ننتهــز الفرصــة لتهنئ دعمهــا ورعايتهــا المســتمرة لشــركات القطــاع الخــاص، كمــا انن
الشــريفين وســمو ولــى عهــدة بمناســبة انعقــاد قمــة العشــرين عــام ٢٠٢٠ بالمملكــة العربيــة الســعودية ممــا 
يؤكــد المركــز المالــى والسياســى القــوى ومكانــة مملكتنــا الحبيبــة علــى مســتوى العالــم، كمــا يتقــدم المجلــس 
بالشــكر والعرفــان لجميــع عمــالء الشــركة علــى ثقتهــم ودعمهــم، وكذلــك جميــع المتعامليــن مــع الشــركة مــن 
مورديــن وبنــوك وجهــات نظاميــة واشــرافية، كمــا يعــرب المجلــس عــن خالص شــكره وامتنانه لمســاهمي الشــركة 
علــى كريــم دعمهــم وثقتهــم الغاليــة، داعيــن اللــه عــز وجــل أن يتــوج هــذه الثقــة والدعــم بمزيــد مــن التطــور 
واالزدهــار للشــركة، وكذلــك الشــكر موصــول إلدارة الشــركة ومنســوبيها لجهودهــم المخلصــة وأدائهــم المتميــز 
خــالل العــام المالــي ٢٠١٩ م كمــا يتطلــع مجلــس اإلدارة إلــى المزيــد مــن اإلنجــازات والتميــز خــالل العــام ٢٠٢٠ م.  

والله ولي التوفيق،

 رئيس مجلس اإلدارة 
عصام عبدالقادر المهيدب

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
أحمد حمد السعيد
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