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حضرات السادة مساهمي شركة هرفى للخدمات 

المحترمين الغذائية 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

التقريــر  لكــم  يقــدم  أن  الشــركة  إدارة  مجلــس  يســر 

الســنوي للســنة الماليــة المنتهيــة بـــ 31 ديســمبر والــذي 

ــا  ــم انجازاته ــركة وأه ــاطات الش ــى نش ــوء عل ــي الض يلق

ــن  ــابات ع ــع الحس ــر مراج ــك تقري ــة وكذل ــا المالي ونتائجه

العــام 2017 م. 

        وعلــى الرغــم ممــا شــهده العــام مــن تحديــات 

وســلوك  الســوق  تنافســية  علــى  أثــرت  اقتصاديــة 

. إلــى أن الشــركة وبحمــد هللا  المســتهلك اإلنفاقــي 

حافظــت علــى حصصهــا الســوقية فــي جميــع قطاعاتهــا, 

حيــث تــم إفتتــاح 25 مطعمــًا جديــدًا وإضافــة خطــوط بيــع 

جديــدة لقطاعــي اللحــوم والمخبــوزات. 

مــن  فإنــه  التوســعية,  الشــركة  لخطــة  وإســتمرارًا 

ــدًا خــال العــام  ــاح 25 مطعمــًا جدي ــم افتت المتوقــع أن يت

القــادم , إضافــة إلــى اســتمرار الشــركة بإضافــة خطــوط 

بيــع جديــدة لقطاعاتهــا الصناعيــة. 

وستســتمر الشــركة ممثلــة بمجلــس ادارتهــا وادارتهــا 

التنفيذيــه ســعيها الدائــم نحــو الحفــاظ علــى األداء المميــز 

ــزام  ــى اإللت ــة إل ــل إضاف ــو األفض ــره نح ــركة وتطوي للش

بسياســة اإلفصــاح والشــفافية مــن خــال تطبيــق الئحــة 

العاقــة  ذات  األخــرى  واألنظمــة  الشــركات  حوكمــة 

والصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة 

واالســتثمار. 

التقريــر  هــذا  بمناقشــة  اإلدارة  يتشــرف مجلــس  كمــا 

معكــم والــرد علــى إستفســاراتكم واســئلتكم مــن خــال 

الــذي  الموعــد  التــي ســتعقد فــي  العامــة  الجمعيــة 

توافــق عليــه الجهــات النظاميــة , كمــا نأمــل موافقتكــم 

ــل.  ــن تفاصي ــر م ــذا التقري ــي ه ــا ورد ف عم

شاكرين لكم حسن دعمكم و مساندتكم. 
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 رسالة
مجلس اإلدارة

مجلس إدارة شركة هرفى
مارس 2018

اســتكماال لسياســات الشركة 
التوســعية شــهد العام ٢٠١٧ قيام 
25 مطعمــًا جديدًا الشــركة بافتتــاح 



مجلس اإلدارة

عصام عبدالقادر المهيدب  
رئيس مجلس اإلدارة

آحمد حمد السعيد
الرئيس التنفيذي والعضو 

المنتدب

عبد هللا عبد اللطيف 
السيف

عضو مجلس إدارة

معتز قصى العزاوى
عضو مجلس إدارة

 احمد محمد الفالح
عضو مجلس إدارة

محمد عبد هللا الحقبانى
عضو مجلس إدارة

خالد أحمد السعيد
عضو مجلس إدارة

ريان محمد فايز
عضو مجلس إدارة

عبدالعزيز خالد الغفيلي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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ــة الســعودية  ي ــة هــي شــركة مســاهمة ســعودية مســجلة فــى المملكــة العرب ي شــركة هرفــي للخدمــات الغذائ
ــخ 4/5/1401 ،وتزاول  اري ت ــخ 22/11/1428 وســجل تجــاري رقــم 1010037702 ب اري ت ــوزارى رقــم )302/ق( ب بموجــب القــرار ال

ــة : ي ال ت رئيســية ال الشــركة األنشــطة ال

مطاعــم  سلســلة  وتشــغيل  إدارة 
الوجبــات الســريعة مــن خــال شــعارها 

المميــز 

منتجــات المخابــز بأنواعهــا ، مــن خــال 
مصنعيــن بالريــاض مــن خــال شــعارها 

المميــز .
معــارض  سلســلة  وتشــغيل  إدارة 

الحلويات والشوكوالتة . 

ــا  ــة بأنواعه ــوم المصنع ــات اللح منتج
ــع الشــركة  المختلفــة مــن خــال مصن

ــاض. ــة الري بمدين

أواًل: وصف النشاط الرئيسي للشركة:

اللحومالمخابزالمطاعم
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أ( مالمح وملخص ألبرز النتائج 

ثانيًا: أبرز نتائج الشركةلعام 2017 م 

المبيعات صافي 

 2017 لعــام  المبيعــات  صافــي  بلــغ 

ــل  ــال مقاب ــار ري ــي 1.158 ملي ــل إل لتص

1.156 مليــار ريــال للعــام الســابق.

اإلجمالي الربح 

بلــغ الربــح اإلجمالــي للشــركة لعــام 

ــال  ــون ري ــي  341.7 ملي ــل إل 2017 ليص

مقابــل   340.9 مليــون ريــال للعــام 

الســابق.

الربح صافي 

حققــت الشــركة صافــى ربــح قــدره 200 مليــون ريــال لعــام 2017 مقابــل 

217.5 مليــون ريــال لعــام 2016 بإنخفــاض بلغــت نســبته  8% ويرجــع ذلك 

بشــكل جوهــرى إلــى زيــادة مصاريــف البيــع و التســويق , المصروفــات 

االداريــة و النفقــات التمويليــة.

المساهمين أرباح 
ــال أرباحــًا لمســاهميها خــال  ــع 133.98 مليــون ري قامــت الشــركة بتوزي

العــام 2017 بمعــدل 2.5 ريــال للســهم الواحــد( منهــا 69.3 مليــون ريــال 

ــاع  ــى إجتم ــا ف ــم اقراره ــى ت ــام 2016 والت ــن ع ــى م ــف الثان ــن النص ع

الجمعيــة العامــة غيرالعاديــة المنعقــدة بتاريــخ 22/5/2017 ) وتمثــل 

تلــك التوزيعــات نســبة %25 مــن القيمــة االســمية للســهم. كمــا تــم 

توزيــع أســهم منحــة بنســبة ٪40 مــن رأس المــال بموافقــة الجمعيــة 

ــخ  22/5/2017. ــدة بتاري ــة المنعق ــة غيرالعادي العام

تشغيلية أرباح 

ــاح تشــغيلية قدرهــا 215.3  ــق أرب تحقي

مليــون ريــال لعــام 2017 مقابــل 229.7 

مليــون ريــال للعــام الســابق .

1.158341.7215.3

200

133.98

مليار ريال

مليون ريال

مليون ريال

مليون ريالمليون ريال



ب( قائمة المركز المالي
: لرياالت( كمــا فى31 ديســمبر لفترة خمس ســنوات من 2013م إلــى 2017م  )بمالييــن ا
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2017 2016 2015 2014 2013 البيان

الموجودات

 مجموع الموجودات المتداولة 217.790   230.673   240.402   301.943   305.393  

 مجموع الموجودات  غيرالمتداولة 569.621   745.285   940.716   1,040.119   1,085.283  

  1,390.676 
مجموع الموجودات 787.411 975.958 1,181.117 1,342.062

المطلوبات وحقوق المساهمين

 مجموع مطلوبات متداولة 107.712   134.231   203.569   241.600   268.880  

 مجموع مطلوبات غير متداولة 78.861   163.935   252.018   297.753   254.981  

  مجموع المطلوبات 186.573   298.166   455.588   539.353   523.861  

حقوق المساهمين

راس المال 330.000   462.000   462.000   462.000   646.800  

احتياطى نظامى 76.370   96.950   117.218   138.968   38.972  

ارباح مبقاه 194.468   118.842   146.311   201.741   181.043  

مجموع حقوق المساهمين 600.838   677.792   725.529   802.709   866.816  

  1,390.676   1,342.062 1,181.117   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 787.411 975.958



2017م2016م2015م2014م2013مالبيــــــــان

848.69910.131.077.001.156.681.157.79صافى المبيعات

(816.05) (809,080)(756.21) (618.74) (275.55) تكلفة المبيعات

273.14291.39320.79347.60341.74الربح اإلجمالى

191.42205.80202.68217.57200.04صافى الربح

 

ج (  قائمة الدخل
: لرياالت( بــآالف ا لفتــرة خمس ســنوات من2013 م إلى 2017م   )
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د (  مقارنة قائمة الدخل
: لرياالت( بــآالف ا  للعــام 2017م مقارنة بالعام الســابق 2016م  )

ويرجــع ســبب إنخفــاض االربــاح العــام الحالــي 2017م عــن الســابق لزيــادة المصاريــف التمويليــة والمصاريــف االداريــة 
والعموميــة، و البيــع و التســويق.

كمــا أن  نتائــج العــام الحالــى 2017 م قــد شــهدت إنخفاضــا فــى مجمــل الربــح مقارنــة بالعــام الســابق 2016 م ،وقــد بلــغ 
المبلــغ  5,858 مليــون ريــال بنســبة بلغــت -%1.7.

وكذلــك فــإن نتائــج العــام الحالــى 2017 قــد شــهدت إنخفاضــا فــى الدخــل مــن العمليــات الرئيســية مقارنــة بالعــام الســابق 
2016 ، وقــد بلغــت قيمــة ذلــك اإلنخفــاض مبلــغ 14,990  مليــون ريــال وبنســبة بلغــت -6.8 % ويعــود ســبب اإلنخفــاض فــى 

الربــح مــن العمليــات الرئيســية إلــى زيــادة المصاريــف االداريــة و العموميــة، و البيــع و التســويق.

نسبة التغير% التغير+ أو)-(2016م2017مالبيــــــــان

0.1 %1.157.7921.156.681109صافى المبيعات

0.9 %(6967)(809.08)(816.05) تكلفة المبيعات

1.7- %5858-341.74347.603الربح اإلجمالى

0.4 %2807-70.356-73.163-مصروفات عمومية وإدارية

10.9 %6323-58.274-64.597-مصروفات بيع وتسويق وتوزيع

6.8- %14990-203.983218.973الدخل من العمليات الرئيسية

إيرادات )مصاريف ( أخرى:

48.8 %3859-7.914-11.773-نفقات تمويلية

5.3 %11.34410.771573أخرى بالصافى

8.2- %18287-203.542221.829الدخل قبل الزكاة 
17.6- %4.25750-3.5-الزكاة 

8.1- %17537-200.042217.579صافى الدخل للفترة
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هـ (  تحليل صافى مبيعات الشركة
: لرياالت( بــآالف ا وفقًا للقطاعات الرئيســية للعامين 2017م و2016م )

صافى مبيعات الشركة
وفقًا للقطاعات الرئيسية للعام 2017م

2017

المخابز 12%

المطاعم 

86%

اللحومالمطاعم المخابز

اللحوم 2%

نسبة التغير%التغير+ أو)-(2016 م2017 مالقطاعات الرئيسية

 -0.06 %598-994.132994.730المطاعم

8 %28.70426.5662.138مصنع اللحوم

 -0.31 %0.432-134.955135.387المخابز والمصانع واألنشطة األخرى

+0.1 %1.157.7921.156.6831.108اإلجمـــــــالى
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و (  تحليل صافى مبيعات الشركة
: لرياالت( بــآالف ا وفقــًا للتوزيــع الجغرافى داخل المملكة للعامين 2017م و2016م )

التحليل الجغرافي للمبيعات

61% 
الوسطى

12% 
الشرقية

11% 
الغربية

8% 
الجنوبية

8% 
الشمالية

نسبة التغير %التغير+ أو)-(عام 2016 معام 2017 مالمنطقة

-2 %14.349-701.230715.579المنطقة الوسطى

-0.3 % 143.859143.3600.499المنطقة الشرقية

-9.6 %10.410-97.104107.514المنطقة الجنوبية

19 %93.23178.25514.976المنطقة الشمالية

9 %122.368111.97510.393المنطقة الغربية

0.1 %1.157.7921.156.6831.097اإلجمــــــالى
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842,015 848,699
910,138

1,077,005
1,156,683

2012 2013 2014 2015 2016

المبيعات

842,015 848,699
910,138

1,077,005
1,156,683

2012 2013 2014 2015 2016

المبيعات

842,015 848,699
910,138

1,077,005
1,156,683

2012 2013 2014 2015 2016

المبيعات

ح( صافى أرباح الشركة
: لرياالت( ا خــال خمس ســنوات )2013م –2017 م( )بمالييــن 

ز (  صافى مبيعات الشركة
: لرياالت( ا خــال خمس ســنوات )2013م –2017 م( )بمالييــن 

181,161
191,423

205,804 202,682
217,496

2012 2013 2014 2015 2016

صافى األرباح

2017

2017

1,157,792

200,042
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842,015 848,699
910,138

1,077,005
1,156,683

2012 2013 2014 2015 2016

المبيعات

ى( نمو توزيعات أرباح الشركة لمساهميها
: لرياالت( ا خــال خمس ســنوات )2013م –2017 م( )بمالييــن 

ط( حقوق المساهمين
: لرياالت( ا خــال خمس ســنوات )2013م –2017 م( )بمالييــن 

521,466

600,838

677,792
735,454

812,550

2012 2013 2014 2015 2016

حقوق المساهمين

97,500
110,250

127,050
143,220 138,600

2012 2013 2014 2015 2016

2017

866,9708

842,015 848,699
910,138

1,077,005
1,156,683

2012 2013 2014 2015 2016

المبيعات

2017

133,98



د (  القروض طويلة األجل
القائمة بنهاية السنة المالية: 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن إدارة شــركة هرفــى للخدمــات الغذائيــة تتحــرى دائمــًا أن تتــم معاماتهــا الماليــة وفقــًا للشــريعة 
اإلســامية وخاصــة فيمــا يتعلــق بسياســة القــروض ، وبالتالــي فــإن كافــة القــروض التــي تحصــل عليهــا الشــركة متوافقــة 

مــع الشــريعة اإلســامية ، وفيمــا يلــي تفاصيــل القــروض طويلــة األجــل التــي حصلــت عليهــا الشــركة :

اسم البنك / الجهة 
المقرضة

مدة القرض 
)سنة(

قيمة أصل 
2013م2014م2015م2016م2017مالقرض

5.000----420.000البنك األهلي التجاري

4مصرف الراجحى*

أ(  70.000 
ب( 120.000
ج( 160.000
د( 150.000

هـ( 110.000

296.896321.451263.125143.75049.167

صندوق التنمية 
6الصناعية السعودي

أ(   16.579 
ب(  11.880**
ج( 45.000***

32.93439.10323.35519.11814.482

329.830360.554286.480162.866868.649-المجمــــــــــــوع

ناقصًا : الجزء المتداول :

5.000----البنك األهلي التجاري

120.300115,47786.25042.50019.167مصرف الراجحى

صندوق التنمية 
الصناعية السعودي

16.9825.5001.4801.340862

137.282120.97787.73043.84025.029إجمالى الجزء المتداول 

192.528239.577198.750119.02843.620الجزء غير المتداول

ــال ، تــم اســتخدامهم  * القــرض الخــاص بمصــرف الراجحــى بإجمالــى خــط تســهيات متاحــة للشــركة بقيمــة 70 مليــون ري
خــال األعــوام 2013-2011، ويتــم تجديــد حــد التســهيات ســنويًا بــذات القيمــة ، كمــا تــم توقيــع اتفاقيــه تســهيات جديــده 
ــال تــم اســتخدامهم خــال عــام 2014، كمــا تــم توقيــع إتفاقيتــي تســهيات  خــال عــام 2014 بقيمــة          50 مليــون ري
جديــده خــال عــام 2015 بقيمــة 160 مليــون ريــال تــم اســتخدامهم خــال عــام 2015 كمــا تــم توقيــع اتفاقيــة تســهيات 
جديــدة خــال عــام 2016 بقيمــة 150 مليــون تــم إســتخدام 110 مليــون فــي عــام 2017 تــم إســتكمال التســهيات المتبقيــة 

عــن عــام 2016 بمبلــغ 40 مليــون إلــى جانــب إتفاقيــة جديــدة بمبلــغ 110 مليــون تــم إســتخدام مبلــغ 70 مليــون ريــال 

**تــم إضافــة مبلــغ 2.007 مليــون ريــال ألصــل قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة )والبالــغ 16.579.000 ريــال ( وتــم اســتامها 
خــال عــام 2012م مقابــل أعمــال التوســعة التــى تمــت فــى مصنــع اللحــوم ، كمــا تــم إضافــة واســتام مبلــغ 9.873 مليــون 
ريــال خــال عــام 2014 ألعمــال التوســعة الثانيــة لمصنــع اللحــوم ،كمــا تــم اســتام مبلــغ 1.4 مليــون ريــال خــال عــام 2016 
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بيـــان القروض طويلة األجل 
: لرياالت( بــآالف ا كما في 31 ديســمبر )



تــم ســداد مبلــغ  1.1 مليــون ريــال فــي عــام 2017 وســتم ســداد مبلــغ 1.8 مليــون خــال العــام 2018 م

ــة  ــة الصناعي ــدوق التنمي ــع صن ــخ 24/08/2011 م م ــرض بتاري ــة ق ــرام إتفاقي ــت بإب ــد قام ــركة ق ــر أن الش ــر بالذك ***جدي
الســعودى وذلــك بقيمــة 45 مليــون ريــال ســيتم ســدادها علــى أقســاط نصــف ســنوية لمــدة )6( ســنوات تــم ســحب مبلــغ 
35.98 مليــون مــن القــرض خــال الســنوات الســابقة وتــم ســداد بمبلــغ 5.5 مليــون ريــال فــي عــام 2017 م وســيتم ســداد 

مبلــغ 14.75 مليــون ريــال خــال العــام 2018م.

-للمزيــد مــن اإليضاحــات يرجــى اإلطــاع علــى الفقــرة رقــم 11 مــن اإليضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة وتقريــر مراقــب 
الحســابات.
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ل( جدول سداد إجمالي القروض طويلة األجل القائمة:
: لرياالت( بــآالف ا كما في 31 ديســمبر 2017 )

يتلخص جدول سداد إجمالي القروض طويلة األجل كما في 31/12/2017م فيما يلي:

علمًا بأن إجمالى ما تم سداده كدفعات لقروض طويلة األجل خال عام 2017 بلغت قيمته 145.7 مليون ريال .

السنوات المنتهية 
في 31 ديسمبر

بنوك تجارية )ريال 
سعودي(

صندوق التنمية الصناعية 
السعودي)ريال سعودي(

المجــموع )ريال 
سعودي(

2018120,299,85316,982,113137,281,966

201985,897,09014,294,750100,191,840

202045,430,1261,400,00046,830,126

2021+45,248,339258,00045,506,339

296,875,40832,934,863329,810,271المجــــــــموع



اســتمرارًا لسياســات الشــركة التوســعية ، فإنــه مــن المخطــط 
ــي   ــام المال ــال الع ــدًا خ ــًا جدي ــاح 25 مطعم ــركة بافتت ــام الش قي
2018 وذلــك فــى مناطــق المملكــة المختلفــة ،وذلــك بالتصميــم 
العصــرى الجديــد لمطاعــم الشــركة ، والــذى تــم اعتمــاده بصورتــه 
النهائيــة مــن إدارة الشــركة فــى عــام 2013 ،وجديــر بالذكــر أن 
العــام المالــى 2017 قــد شــهد إفتتــاح عــدد 25 مطعمــًا جديــدًا  
معظمهــا مــن الحجــم الكبيــر والــذى يتضمــن جميــع الخدمــات مــن 
 Drive( والخدمــة الســريعة )صــاالت طعــام ) لألفــراد والعائــات
Thru( وكذلــك خدمــة التوصيــل للمنــازل ، وهــو مــا يعــد إســتكمااًل 
لإلنجــازًا غيــر المســبوق الــذى قامــت بــه الشــركة  خــال عــام 
ــام 2015 مــن  ــدًا وخــال ع ــاح عــدد 52 مطعمــًا جدي 2014مــن إفتت
إفتتــاح عــدد 45 مطعمــًا جديــدًاو كذلــك 36 مطعمــا فــي عــام 

ــام 2017. ــي ع ــم ف ــاح 25 مطع ــم افتت 2016 و ت

ــطول  ــى اس ــع ف ــتمرار التوس ــام 2018 باس ــركة ع ــتقوم الش  س
البيــع والتوزيــع الخــاص بمصنــع الكيــك والمعجنــات ، ليتوائــم مــع 

ــاث. ــاج الث ــوط اإلنت ــع بخط ــده بالمصن ــة المتزاي ــات اإلنتاجي الطاق

ــب  ــام 2018 باطــاق خدمــة الطل كمــا ســتقوم الشــركة خــال ع
ــة. ــف الذكي ــر الهوات مــن مطاعمهــا عب

تــم خــال عــام 2017 افتتــاح اول فــروع الشــركة بدولــة بنجــادش 
بنظــام الفرانشــيز و مــن المخطــط لــه افتتــاح نحــو 3 فــروع اخــري 

ــي  ــم ف ــرع منه ــاح ف ــل افتت ــم بالفع ــد ت ــام 2018 , و لق ــال ع خ
شــهر فبرايــر 2018 و ســيتم افتتــاح الفرعييــن االخرييــن فــي النصــف 

الثانــي مــن عــام 2018 .

كمــا ان مطاعــم هرفــي المتواجــدة فــي دولــة الكويــت مــن خــال 
9 فــروع بنظــام الفرانشــيز و مــن المخطــط افتتــاح فــرع جديــد خــال 

عــام 2018.

ســتواصل شــركة هرفــي جهودهــا لتحســين كفاءتهــا التشــغيلية 
خــال عــام 2018 للحــد مــن وتخفيــض أثــر أى زيــادات فــى تكاليــف 
ــاف  ــى بعــض أصن ــة عل ــادة الرســوم الجمركي التشــغيل  ومنهــا زي
المــواد الخــام ، وزيــادة رســوم العمالــة األجنبيــة ، وزيــادة رســوم 

تراخيــص المحــات التجاريــة ، والزيــادة فــى أســعار الطاقــة.

ــى 2017  ــر بالذكــر أن الشــركة قــد قامــت خــال العــام المال وجدي
ــى : بإقــرار مايل

ــاهميها  ــًا لمس ــال أرباح ــون ري ــع 133.98 ملي ــركة بتوزي ــت الش قام
ــال للســهم الواحــد( منهــا 69.3  خــال العــام 2017 بمعــدل 2.5  ري
مليــون ريــال عــن النصــف الثانــى مــن عــام 2016 والتــى تــم اقرارهــا 
بتاريــخ  المنعقــدة  غيرالعاديــة  العامــة  الجمعيــة  إجتمــاع  فــى 
22/5/2017)  وتمثــل تلــك التوزيعــات نســبة %25 مــن القيمــة 

ــهم . ــمية للس االس

م( وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات 
المستقبلية:
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ثالًثا: نتائج أداء قطاعات الشركة لعام2017م 

أ(  قطاع المطاعم

 25 عــدد  بافتتــاح  2017م  العــام  خــال  الشــركة  قامــت 
مطعمــًا جديــدًا، ليصبــح بذلــك عــدد المطاعــم التــي تديرهــا 
الشــركة )مملوكــة أو مؤجــرة ( عــدد347 مطعمــًا ، وذلــك 
كمــا فــي  31 ديســمبر 2017 مقابــل عــدد 328 مطعمــًا كمــا 
فــى 31 ديســمبر 2016  ، إن قطــاع المطاعــم هــو النشــاط 
الرئيســي للشــركة حيــث تمثــل إيراداتــه نحــو %86 مــن 
إيــرادات الشــركة، وتعمــل الشــركة وفقــًا لخطــط طموحــة 
ــركة  ــم الش ــدد مطاع ــي ع ــرد ف ــع المط ــتهدف التوس تس
وذلــك مــن خــال افتتــاح 25  مطعــم جديــد ســنويًا، مــع 
مراعــاة التوســع الجغرافــي ليغطــى أنحــاء مملكتنــا الحبيبــة 
ــة  ــي كاف ــا ف ــة عماءه ــن خدم ــركة م ــن الش ــا يمك ، وبم

ــة . ــق المملك ــدن ومناط م
كمــا شــهدت مطاعــم الشــركة القائمــة أعمــال تطويــر 
وتحديــث فــي المبانــي الخارجيــة والديكــورات الداخليــة، 
ــد  ــم الجدي ــار التصمي ــد إختي ــك بع ــات المقدمة،وذل والخدم
نقلــة متميــزة فــى  يمثــل  والــذى   ، الشــركة  لمطاعــم 
الشــكل الخارجــى والتصميــم الداخلــي ، لتتمكــن مــن خدمــة 
عمائهــا علــى نحــو أفضــل ،وقــد جاءهــذا التصميــم الجديــد 

لمطاعــم هرفــى لتواكــب التطــورات فــى مجــال مطاعــم 
الوجبــات الســريعة ، وذلــك بمــا يحقــق توفيــر بيئــة جذابــة 
ومريحــة لخدمــة عماءنــا الكــرام ســواء مــن ناحيــة الشــكل 

ــة. ــورات الداخلي ــك الديك ــم وكذل ــى للمطاع الخارج

ــام  ــال الع ــم خ ــاع المطاع ــات قط ــر أن مبيع ــر بالذك وجدي
قــد شــهدت   2017 ديســمبر   31 فــي  المنتهــي  المالــي 
اســتقرار  مقارنــة بعــام  2016 بفضــل هللا تعالــى ثــم بفضــل 
المجهــودات المبذولــة و ذلــك علــي الرغــم مــن التحديــات 

ــوق ــا الس ــي يواجهه الت

كمــا بلــغ صافــي اربــاح القطــاع 140.2 مليــون ريــال مقابــل 
156 مليــون ريــال للعــام الســابق و ذلــك نتيجــة الرتفــاع 
تكلفــة الرواتــب و االيجــارات التشــغيلية و ذلــك بســبب 
توســعات الشــركة خــال العاميــن الســابقين. علمــا بــأن 
ــرة مــن 18-12 شــهرا لتصــل  المطاعــم الجديــدة تســتلزم فت
نتائجهــا التشــغيلية الــي المعــدالت المعتــادة لمطاعــم 

ــركة. الش
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ب (  مصنع اللحوم :

بتأســيس مصنعــًا  2005م  عــام  خــال  الشــركة  قامــت 
التقنيــات  ألحــدث  وفقــًا  الصناعيــة  بالمنطقــة  للحــوم 
كافــة  لتوفيــر  وذلــك   ، المجــال  هــذا  فــي  العالميــة 
والدواجــن  اللحــوم  مــن  الشــركة  مطاعــم  احتياجــات 
المصنعــة ، كهــدف إســتراتيجي للشــركة لضمــان ثبــات 
ــر  ــات المســتخدمة فــي مطاعمهــا ، وتطوي جــودة المنتج
إنتاجــه  المصنــع  بــدأ  وقــد  جديــدة،  منتجــات  وإضافــة 
ــر بالذكــر إن  ــر مــن عــام 2005م ،وجدي الفعلــي فــي أكتوب
ــات  ــن احتياج ــر %100 م ــوم بتوفي ــًا يق ــع حالي ــذا المصن ه
مطاعــم الشــركة مــن اللحــوم والدواجــن المصنعــة وعلــى 
أعلــى مســتوى مــن الجــودة، كمــا قامــت الشــركة بتوفيــر 
أســطول بيعــي يتولــى تزويــد األســواق والمحــات الكبــرى 
بمنتجــات المصنــع عاليــة الجــودة لتقديمهــا للمســتهلكين 
المصنــع  هــذا  منتجــات  وتتواجــد  الســعودي  بالســوق 

باألســواق الكبــرى حاليــًا .

وقــد شــهد العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2017 
زيــادة فــي قيمــة المبيعــات الخاصــة باألســواق لمنتجــات 

ــادة  ــال بزي ــون ري ــت 28.704 ملي ــث بلغ ــوم، حي ــع اللح مصن
الســابق  العــام  بمبيعــات  %8 مقارنــة  نســبتها  بلغــت 
2016، كمــا حققــت زيــادة فــى قيمــة المبيعــات الداخليــة 
ــون  ــا 95.028 ملي ــت قيمته ــى بلغ ــم والت ــاع المطاع لقط
ريــال بزيــادة بلغــت نســبتها نحــو %2.8 مقارنــة بالمبيعــات 
ــه تمــت اضافــة 11  ــة للعــام الســابق 2016 حيــث ان الداخلي
خــط مبيعــات ليصبــح عــدد الخطــوط 30 خــط بنهايــة 2017 

ــة ب 19 خــط فــي عــام 2016. مقارن

كمــا ارتفــع صافــي األربــاح لمصنــع اللحــوم لتصــل إلــى 
35مليــون ريــال خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 31 
%13 عــن العــام  بزيــادة بلغــت نســبتها   2017 ديســمبر 

.  2016 الســابق 

التوســع فــي  2018 ســيتم  بالذكــر خــال عــام  و جديــر 
بالمصنــع. الخــاص  التوزيــع  و  البيــع  اســطول 
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ج ( المخابز واألنشطة األخرى :

يتكــون ذلــك القطــاع بشــكل أساســي مــن مخبز الشــركة 
الشــركة  ومصنــع   ، المــروج  بحــي  المقــام  الرئيســي 
الجديــد للكيــك والمعجنــات بالمدينــة الصناعيــة بالريــاض 
) والــذى بــدأ إنتاجــه الفعلــى فــى شــهر يونيــو 2012(، إن 
مصنــع الشــركة الجديــد مجهــز الســتيعاب عــدد 4 خطــوط 
الهمبرجــر  لخبــز  إنتــاج  بخطــى  حاليــا  يعمــل   ، إنتاجيــة 
ــاج الكرواســان  ــم إضافــة خــط إلنت ــز الشــرائح كمــا ت وخب
ــن  ــاء م ــم اإلنته ــمبر 2015وت ــهر ديس ــال ش ــك خ والكي
التجــارب التشــغيلية لــه وبــدأ طــرح إنتاجــه باألســواق 
خــال النصــف الثانــى مــن عــام  2016،  كمــا يتضمــن 
سلســلة مــن المعــارض الراقيــة للحلويــات والشــوكوالته 

ــاض  ــة الري ــًا بمدين ــا 16 معرض ــغ عدده بل

وقــد بلــغ صافــي مبيعــات ذلــك القطــاع 134.95 مليــون 
ريــال خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 31ديســمبر 

العــام  مبيعــات  عــن   0.03% طفيــف  بانخفــاض   ،2017
الســابق 2016، كمــا بلغــت قيمــة  المبيعــات الداخليــه 
لذلــك القطــاع 20.5 مليــون ريــال ، ومــن المتوقــع اســتمرار 
الشــركة فــي خططهــا التوســعية الخاصــة بذلــك القطــاع 
مــن خــال االســتمرار فــي زيــادة قــدرات اســطول البيــع و 
ــادة فريــق المبيعــات ذلــك الســتغال  التوزيــع و كذلــك زي
الطاقــات االنتاجيــة الضخمــة التــي توفرهــا خطــوط االنتــاج 
ــم  ــي الرغ ــات عل ــتوي المبيع ــي مس ــة عل ــم المحافظ و ت
الطلــب و ذلــك  انخفــاض  الظــروف االقتصاديــة و  مــن 

ــة  . ــوط البيعي ــادة الخط بزي

كمــا بلــغ صافــي األربــاح لقطــاع المخابــز واألنشــطة األخرى 
مبلــغ 24.6 مليــون ريــال خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 
31 ديســمبر 2017 وذلــك بانخفــاض بلغــت نســبته 15%- 

عــن العــام الســابق  2016.
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رابًعا : ) أ ( المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة 
كما فى 31 /12 /2017

رابًعا : ) ب( بيان بقيمة أى استثمارات أو احتياطيات أخرى 
تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر:

تقدم الشركة لموظفيها قروض وسلفيات ومزايا ائتمانية لبعض المشتريات والخدمات ، و يتم 

تحصيلها وسدادها على أقساط شهرية خصمًا من الرواتب الشهرية ولقد بلغ رصيد تلك القروض 

والسلفيات في 31/12/2017 نحو 2.3 مليون ريال ، بإنخفاض قدره) 0.6( مليون ريال مقارنة بالرصيد فى 

.31/12/2016

البيان

2017
وصف 

بيان األسباب موجز لها 
المستحق حتى نهاية الفتره المسدد

الماليه السنويه ولم يسدد

متطلب نظامي لسداد زكاة العام زكاة مستحقة2,050,184.483,500,000الزكاه
2017

متطلب نظامىضريبة نوعية-2,083,938.98الضريبه

المؤسسه العامه للتامينات 
اإلجتماعيه

اشتراكات التأمينات 20,564,3631,595,239
اإلجتماعية

متطلب نظامي إلشتراكات شهر 
ديسمبر 2017 م

رسوم إصدار  إقامات -11,563,000تكاليف تأشيرات وجوازات
وتأشيرات

متطلب نظامى 

رسوم إصدار كرت -648,900رسوم مكتب العمل
مكتب العمل

متطلب نظامى 
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خامًسا: 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 باســتيفاء متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة واالســتثمار  
فيمــا يتعلــق بتطبيــق الئحــة الحوكمــة واإلفصــاح عــن البنــود التــي لــم يتــم تطبيقهــا منهــا وأســباب 
ذلــك ، ولقــد قامــت الشــركة منــذ عــام 2010 بإعــداد دليــل” لائحــة حوكمــة شــركة هرفــى “ واقــراره من 
مجلــس إدارة الشــركة ، والــذي يتضمــن األحــكام ، والسياســات ، واإلجــراءات ، والقواعــد ، والمعاييــر 
ــح  ــاب المصال ــاهمين ، وأصح ــع المس ــات م ــات ، والعاق ــم المعام ــي تنظ ــة الت ــددة ، والمعلن المح
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 هرفــى “ يخضــع للتعديــل والتطويــر المســتمر بمــا 
يتوافــق مــع المتغييــرات التــى تطــرأ علــى االنظمــة واللوائــح والضوابــط الخاصــة بالجهــات النظاميــة 
ذات العاقــة ، ولقــد قامــت الشــركة باإلفصــاح مــن خــال نمــوذج )8( عمــا تــم تطبيقــه مــن أحــكام 

الائحــة ومــا لــم يتــم تطبيقــه.

والجدير بالذكر أن األحكام التى لم تطبقها الشركة هي بعض البنود االسترشادية ، بعض البنود التى 
تم تطبيقها جزئيًا والمرتبطة بتحديث للسياسات واالهداف والخطط التنفيذية للشركة لتتواكب مع 

المتغيرات والتطورات التى يشهدها حاليًا قطاع االعمال، والبيان التالى يوضح ذلك :

رقم 
المادة / 

الفقرة
نص المادة / الفقرة

طبق 
جزئيًا

لم 
اسباب وتفاصيليطبق

مادة )8( 
/ فقرة 

)ب(

يجــب اســتخدام التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب 
حــق  اســتخدام  يجــوز  ال  بحيــث  اإلدارة،  مجلــس  

التصويــت للســهم أكثــر مــن مــرة واحــدة. 

حيث أن النظام األساسي للشركة لم يتضمن نظام 
التصويت التراكمي وقت تشكيل مجلس االدارة الحالى 

فى 2015/4 . 

مادة 
 /)21(

فقرة 
)ب( 

تقــع علــى  عاتق مجلس  إدارة الشــركة المســؤولية 
ــراد  ــات أو أف ــًا أو جه ــوض لجاًن ــا وإن ف ــن أعماله ع
جميــع  وفــي  اختصاصاتــه.  بعــض  ممارســة  فــي 
ــض  ــدار تفوي ــس  اإلدارة إص ــوز لمجل ــوال، ال يج األح

ــر محــدد المــدة. عــام أو غي



للرئيــس  توكيــل  بعمــل  الشــركة  إدارة  مجلــس  قــام 
التنفيــذى لــدى الجهــات النظاميــة  يتضمــن ذلــك التوكيــل 
العقــود  وابــرام  والبيــع  الشــراء  مثــل  االمــور  بعــض 
ــل  ــك التوكي ــم عمــل ذل ــات والصفقــات ، وقــد ت واالتفاقي
الشــركة  اعمــال  بتســيير  ومرتبــط  مطلــوب  امــر  ألنــه 

. التنفيــذى   و  االدارى  والعمــل 

مادة )22 
(/ فقرة 

)1/أ(

يقــع علــى عاتــق مجلــس االدارة وضــع االســتراتيجية 
الرئيســية  العمــل  وخطــط  للشــركة  الشــاملة 
المخاطــر ومراجعتهــا  إدارة  وسياســات وإجــراءات 

. وتوجيههــا 

ــهدها  ــى يش ــة الت ــورات الحالي ــرات والتط ــث ان المتغيي حي
قطــاع االعمــال ســيكون لهــا تأثيــر مباشــر علــى اســتراتيجية 
عمــل الشــركة ، وسياســات المخاطــر ، فــإن مجلــس االدارة 
بصــدد االنتهــاء مــن تحديــث تلــك االســتراتيجية وسياســات 
الحاليــة  المتغيــرات  مــع  ســتتواكب  والتــى  المخاطــر 

ــال . ــاع االعم ــه لقط ــتقبلية المتوقع والمس

مادة )26( 
فقرة )2(

يدخــل ضمــن اختصاصــات االدارة التنفيذيــة اقتــراح 
وإدارة  والتمويــل،  االســتثمار،  وآليــات  سياســات 
ــة  ــة الطارئ ــروف اإلداري ــط إدارة الظ ــر، وخط المخاط

وتنفيذهــا. 

حيــث ان المتغيــرات والتطــورات الحاليــة التــى يشــهدها 
قطــاع االعمــال ســيكون لهــا تأثيــر مباشــر علــى سياســات 
وآليــات االســتثمار، والتمويــل، وإدارة المخاطــر، وخطــط 
ــإن االدارة  ــا ، ف ــة وتنفيذه ــة الطارئ ــروف اإلداري إدارة الظ
التنفيذيــة بصــدد االنتهــاء مــن تحديــث تلــك السياســات 
ــة والمســتقبلية  ــرات الحالي ــى ســتتواكب مــع المتغيي والت

ــال  ــاع االعم ــه لقط المتوقع
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رقم 
المادة / 

الفقرة
نص المادة / الفقرة

طبق 
جزئيًا

لم 
اسباب وتفاصيليطبق

مادة 
 )39(

فقرة 2-1

واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  برامــج  1.إعــداد 
ــل  ــير عم ــف بس ــًا للتعري ــن حديث ــة المعيني التنفيذي

. وأنشــطتها  الشــركة 
ــاء  ــن أعض ــول كل م ــة لحص ــات الازم ــع اآللي 2. وض
برامــج  علــى  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس 
تنميــة  ، بغــرض  تدريبيــة بشــكل مســتمر  ودورات 
مهاراتهــم ومعارفهــم فــي المجــاالت ذات العاقــة 

بأنشــطة الشــركة. 



بالنســبة العضــاء مجلــس االدارة والمديريــن التنفيذيــن يتــم 
ــن  ــة م ــا المختلف ــركة وقطاعاته ــطة الش ــم بأنش تعريفه
ــى  ــاع عل ــك االط ــات ، وكذل ــك القطاع ــم لتل ــال زياراته خ
اعمــال ونتائــج تلــك القطاعــات ، ومتــاح لهــم التواصــل مــع 
ادارة الشــركة التنفيذيــة ، كمــا ان معظــم اعضــاء مجلــس 
االدارة لديهــم خبــرات فــى مجــال عمــل الشــركة ، وســيتم 
صياغــة االجــراءات الحاليــة فــى شــكل برامــج تدريــب تعكس 
ــرات  ــك للمتغي ــى تشــهدها الشــركة ، وكذل التوســعات الت
ــى  ــتنعكس عل ــى س ــال ، والت ــاع االعم ــا قط ــر به ــى يم الت
خطــط وانشــطة الشــركة واســتراتيجيتها ، ومــن المتوقــع 
االنتهــاء منهــا قبــل ان تصبــح تلــك المــادة الزاميــة التطبيق.

مادة )41( 
بند )أ(

يضــع مجلــس  اإلدارة – بنــاًء علــى  اقتــراح لجنــة 
الترشــيحات – اآلليــات الازمــة لتقييــم أداء المجلــس  
وأعضائــه ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة ســنويًا ، وذلــك 
مــن خــال مؤشــرات قيــاس أداء مناســبة ترتبــط 
للشــركة  االســتراتيجية  األهــداف  تحقيــق  بمــدى 
وجــودة إدارة المخاطــر وكفايــة أنظمــة الرقابــة 
الداخليــة وغيرهــا، علــى أن تحــدَّد جوانــب القــوة 
مــع  يتفــق  بمــا  معالجتهــا  واقتــراح  والضعــف 

مصلحــة الشــركة.  


يتــم التقييــم بــدون وضــع مؤشــرات قيــاس االداء، وســيتم 
تطبيــق مؤشــرات األداء فــي التقييــم قبــل أن تصبــح هــذه 

المــادة إلزاميــة التطبيــق.

مادة )41( 
بند هـ

يتخــذ مجلــس  اإلدارة الترتيبــات الازمــة للحصــول 
علــى  تقييــم جهــة خارجيــة مختصــة ألدائــه كل ثــاث 

ســنوات. 
 تكــون عندمــا  تطبيقهــا  وســيتم  استرشــادية  المــادة 

الزاميــة

مادة 
) 42(

ولوائحــه  الشــركات  نظــام  أحــكام  مراعــاة  مــع 
تعــارض  حــاالت  مــع  التعامــل  يجــري   ، التنفيذيــة 
ذوي  األطــراف  تعامــات  أو  وصفقــات  المصالــح 
العاقــة وفقــًا لألحــكام الــواردة فــي هــذا الفصــل .



لــم يتــم اعتمــاد قيــم عقــود المعامــات مــع األطــراف ذات 
العاقــة والتــي ينشــأ عنهــا حــاالت تعــارض مصالــح ) أعضــاء 
مجلــس اإلدارة ، مديريــن تنفيذييــن (عــن عــام 2017 اال انــه قد 
ــة العامــة  ــى ترخيــص مــن الجمعي ــم الحصــول مقدمــًا عل ت
بتاريــخ   22 /5 /2017 لعقــود المعامــات مــع األطــراف ذات 
العاقــة والتــي ينشــأ عنهــا حــاالت تعــارض مصالــح  ) أعضــاء 
مجلــس اإلدارة ، مديريــن تنفيذييــن (عــن عــام 2017 ، وســيتم 

فــى الجمعيــة العامــة القادمــة فــي 2018 مــا يلــى :

مــع -  المعامــات  عقــود  قيــم  واعتمــاد  المصادقــة 
حــاالت  عنهــا  ينشــأ  والتــي  العاقــة  ذات  األطــراف 
مديريــن   ، اإلدارة  مجلــس  أعضــاء   ( مصالــح  تعــارض 

. ( عــن عــام 2017  تنفيذييــن 

الحصــول علــى ترخيــص مــن الجمعيــة العامــة باســتمرار - 
تلــك العقــود واالتفاقيــات فــي عــام 2018 ومــا بعدهــا 
ــات والعقــود القائمــة مــع  مــع عــرض كافــة االتفاقي
ــذ  ــة العامــة ألخ ــى الجمعي ــة عل ــراف ذات العاق األط

موافقتهــا عليهــا .

ــة العامــة -  ــص مقدمــًا مــن الجمعي ــى ترخي الحصــول عل
إلبــرام عقــود جديــدة مــع األطــراف ذات العاقــة خــال 

عــام 2018.

ــراف ذات  ــع االط ــات م ــن المعام ــركة ع ــاح الش ــم افص ت
ــك  ــت تل ــث تضمن ــس االدارة حي ــاء مجل ــع اعض ــة م العاق
المعامــات عقــود ايجــار متبادلــه ، عقــود بيــع وشــراء مواد 
متبادلــه ، ولقــد تــم االفصــاح عــن شــروط تلــك العقــود مــن 
حيــث قيمــة العقــد ، ومدتــه والطــرف صاحــب المعاملــة ، 
ــم االفصــاح عــن  ــم يت وانهــا تمــت بالشــروط الســائدة ، ول
الشــروط االخــرى بالتعاقــد مثــل اســعار بنــود التوريــدات 
االئتمــان  وفتــرات  الخصــم  ونســب  التوريــدات  حجــم  او 
عــدم  وغرامــات   ، والمواصفــات   ، التســليم  ومواعيــد   ،
االلتــزام بالعقــد والــى ذلــك مــن امــور تفصيليــة ، حيــث لــن 
ــيتيح  ــه س ــا  الن ــاح عنه ــركة االفص ــح  الش ــى صال ــون ف يك
للمنافســين االخريــن مــع الشــركة االطــاع علــى معلومــات 

ــة . ــة هام ــغيليه ومالي تش
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مادة )70 (

ل بقــرار مــن مجلــس  إدارة الشــركة لجنــة  تشــكَّ
رئيســها  يكــون  المخاطــر(  إدارة  )لجنــة  تســمى 
اإلدارة  مجلــس   أعضــاء  مــن  أعضائهــا  وغالبيــة 
ــا  ــي أعضائه ــر ف ــترط أن يتواف ــن. ويُش ــر التنفيذيي غي
المخاطــر  بــإدارة  المعرفــة  مــن  مائــم  مســتوى 

الماليــة. والشــؤون 



حاليــًا تخضــع مســئولية متابعــة المخاطــر لمجلــس االدارة ، 
وســيتم النظــر فــى تفعيــل اعمــال اللجنــة عنــد االنتهــاء مــن 
عمــل تحديــث لدراســة مخاطــر الشــركة ، كمــا انهــا مــادة 

استرشــادية  

مادة )71(

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر


ــا  ــر ، كم ــة المخاط ــل لجن ــال تفعي ــى ح ــا ف ــيتم تحديده س
انهــا مــادة استرشــادية  .

مادة 
)72(

اجتماعات لجنة المخاطر


اليوجــد اجتماعــات للجنــة لعــدم وجــود لجنــة للمخاطــر ، 
كمــا انهــا مــادة استرشــادية.

مادة 
)85( بند 

)2، 3(

2.برامــج منــح العامليــن أســهمًا فــي الشــركة أو 
ــد  ــج التقاع ــا وبرام ــي تحققه ــاح الت ــن األرب ــًا م نصيب
ــك  ــى  تل ــاق عل ــتقل لإلنف ــدوق مس ــيس  صن ،وتأس

ــج. البرام
3.إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. 



المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عندما تكون الزامية

مادة 
) 86(

يضــع مجلــس االدارة سياســة للســلوك المهنــى 
والقيــم االخاقيــة فــى الشــركة .... الــخ .



يتم حاليًا تطبيق مضمون المادة وفقًا لائحة تنظيم العمل 
الداخلية بالشركة ، ووفقًا ايضًا لما ورد بائحة حوكمة 

الشركة فيما يخص تعارض المصالح لمنسوبى هرفى من 
المديرين والموظفين  والمجلس بصدد االنتهاء من تلك 

السياسات خال عام 2018 . 

مادة )87(

تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة – بنــاًء علــى  اقتــراح 
إقامــة  تكفــل  سياســة   – اإلدارة  مجلــس   مــن 
يصبــو  التــي  واألهــداف  أهدافهــا  بيــن  التــوازن 
ــاع  ــر األوض ــرض تطوي ــا ، بغ ــى تحقيقه ــع إل المجتم

للمجتمــع.  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 


ســيتم اعــداد تلــك السياســة فــى ضــوء تحديــث اســتراتيجية 
رفعهــا  وســيتم   ، التنفيذيــة  وخططهــا  الشــركة  عمــل 
ــم  ــادية ، ورغ ــرة استرش ــا فق ــا انه ــة ، كم ــة العام للجمعي
ذلــك فــإن للشــركة مســاهمات ومبــادرات فى المســئولية 

ــة . االجتماعي

مادة )88(

الوســائل  ويحــدد  البرامــج  اإلدارة  مجلــس  يضــع 
الازمــة لطــرح مبــادرات الشــركة فــي مجــال العمــل 

االجتماعــي


ســيتم وضــع تلــك البرامــج بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة 
ــًا  ــس االدارة وفق ــيعرضها مجل ــى س ــات الت ــى السياس عل

للمــادة )87 ( كمــا انهــا مازالــت مــادة استرشــادية .

مادة 
)95(

فــي حــال تشــكيل مجلــس اإلدارة لجنــة مختصــة 
إليهــا  يفــوض  أن  فعليــه  الشــركات،  بحوكمــة 
الرابعــة  المــادة  بموجــب  المقــررة  االختصاصــات 
ــة  ــى هــذه اللجن والتســعين مــن هــذه الائحــة، وعل
متابعــة أي موضوعــات بشــأن تطبيقــات الحوكمــة، 
وتزويــد مجلــس اإلدارة، ســنويًا علــى األقــل بالتقاريــر 

والتوصيــات التــي تتوصــل إليهــا. 



نظــرًا لكــون المــادة استرشــادية ، فيتــم حاليــًا اســناد اعمــال 
لجنــة الحوكمــة الــى لجنــة الترشــيحات والمكافآت .
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سادًسا : الجهاز اإلدارى للشركة 

ا( اسماء اعضاء مجلس االدارة واعضاء اللجان واالدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية 

والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم : 

أ( اعضاء مجلس االدارة فى تاريخ 2017/12/31 :

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

أ/ عصام 1
عبدالقادر 
المهيدب

العضو المنتدب لشركة 
عبد القادر المهيدب

العضو المنتدب لشركة 
عبد القادر المهيدب

بكالوريوس علوم
تخصص احصاء 

من جامعة الملك 
سعود

العضو المنتدب لشركة عبد القادر 
المهيدب منذ 20 عام، مسئول عن 

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

المحلى والدولى

أ/ أحمد 2
حمد 

السعيد

الرئيس التنفيذى 
والعضو المنتدب 

شركة هرفى للخدمات 
الغذائية

الرئيس التنفيذى والعضو 
المنتدب شركة هرفى 

للخدمات الغذائية

ماجستير ادارة 
اعمال من جامعة 

كاليفورنيا

ادارة الشركات والمؤسسات 
الصناعية والتجارية العاملة بقطاع 
الصناعات الغذائية ، وقطاع التشيد 

والبناء 

أ/ عبد 3
العزيز خالد 

الغفيلى

مدير عام االسهم لشركة متقاعد 
حصانه لاستثمار التابعة 

للمؤسسة العامة 
للتأمينات

ماجستير اقتصاد 
من جامعة 

غرب الينوى 
– بكالوريوس 

اقتصاد من 
جامعة الملك 

سعود

ادارة المحافظ المالية واالستثمارية 
واالستثمارات المالية المحلية 

والدولية ، ودراسة وتحليل الفرص 
االستثمارية .

م/ ريان 4
محمد فايز

الرئيس التنفيذى 
لمجموعة صافوال

العضو المنتدب والمدير 
العام لعمليات بنك جى 

بى  مورجان – الرئيس 
التنفيذى لشركة جى بى 

مورجان بالسعودية

بكالوريوس 
العلوم تخصص 

الهندسة 
الميكانيكية 
من جامعة 

ماساتشوستس 

اكثر من 18 عام  فى مجال العمل 
المالي واالستثمارى والقيادى

م/ عبد 5
هللا عبد 
اللطيف 
السيف

الرئيس التنفيذى متفاعد
للشركة السعودية 

للمختبرات – مدير عام 
الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية – 

مدير عام مصانع البان 
الصافى 

ماجستير 
هندسة صناعية 

من جامعة 
والية اريزونا- 
بكالوريوس 

هندسة تعدين 
، بكالوريوس 

هندسة صناعية 
من جامعة 

واشنطن 

صناعات االسمنت والتعدين – 
المختبرات وفحص المواد – ادارة 
وصناعة المواد الغذائية وااللبان
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أ/ خالد 6
أحمد 

السعيد

مدير عام االستثمار 
شركة هرفى 

للخدمات الغذائية

مديرعام االستثمار 
بشركة هرفى للخدمات 

الغذائية

بكالوريوس 
ادارة اعمال من 

جامعة الينوى

االستثمار العقارى والصناعات 
الغذائية 

م/ معتز 7
قصى 

العزاوى

المدير التنفيذى 
للشركة السعودية 
لانشاءات الصناعية 

والمشاريع الهندسية

المدير التنفيذى للشركة 
السعودية لانشاءات 
الصناعية والمشاريع 

الهندسية

بكالوريوس 
هندسة حاسب 
آلى من جامعة 

الملك سعود

22 سنة فى ادارة ااالستثمارات 
التجارة والمقاوالت

م / احمد 8
محمد 
الفالح

الرئيس التنفيذى 
لشركة التمثيل 
الرائدة التجارية

الرئيس التنفيذى 
لشركة التسهيات 
للتسويق – الرئيس 

التنفيذى لشركة 
المشرق للمقاوالت 

– الرئيس التنفيذى 
لشركة العليان 

للخدمات الغذائية برجر 
كنج

بكالوريوس 
هندسة 

مدنية من 
جامعة البترول 

والمعادن 

االستثمار العقارى والتسويق 
والصناعات الغذائية 

أ/ محمد 9
عبد هللا 
الحقبانى

الرئيس التنفيذى 
لمجموعة استرا 

الصناعية

مدير عام بحوث 
االستثمار بالتأمينات 

االجتماعية – مدير 
الصندوق المشترك 

بمصرف الراجحى 

بكالوريوس 
علوم مالية من 
جامعة فيرجينيا

االستثمارات المالية ، والصناعة 

ب( اعضاء اللجان  فى تاريخ 2017/12/31 :

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمعدد

لجنة الترشيحات 1

والمكافآت:

م / احمد محمد الفالح

) رئيس لجنة 

الترشيحات والمكافآت 

)

الرئيس التنفيذى لشركة 

التمثيل الرائدة التجارية

الرئيس التنفيذى لشركة 

التسهيات للتسويق – 

الرئيس التنفيذى لشركة 

المشرق للمقاوالت – 

الرئيس التنفيذى لشركة 

العليان للخدمات الغذائية 

برجر كنج

بكالوريوس هندسة 

مدنية من جامعة البترول 

والمعادن 

االستثمار العقارى 

والتسويق والصناعات 

الغذائية 

2

أ/ عبد العزيز خالد 

الغفيلى

) عضو لجنة الترشيحات 

والمكافـآت(

مدير عام االسهم لشركة متقاعد 

حصانه لاستثمار التابعة 

للمؤسسة العامة 

للتأمينات

ماجستير اقتصاد من 

جامعة غرب الينوى – 

بكالوريوس اقتصاد من 

جامعة الملك سعود

ادارة المحافظ المالية 

واالستثمارية واالستثمارات 

المالية المحلية والدولية، 

ودراسة وتحليل الفرص 

االستثمارية.

إدارة االستثمارات المالية 

والمؤسسات الصناعية 



صفحة  28

التقرير السنوي 2017شركة هرفي للخدمات الغذائية

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمعدد

م/ معتز قصى 3

العزاوى

) عضو لجنة الترشيحات 

والمكافـآت ( 

المدير التنفيذى للشركة 

السعودية لانشاءات 

الصناعية والمشاريع 

الهندسية

المدير التنفيذى للشركة 

السعودية لانشاءات 

الصناعية والمشاريع 

الهندسية

بكالوريوس هندسة 

حاسب آلى من جامعة 

الملك سعود

22 سنة فى ادارة 

االستثمارات التجارة 

والمقاوالت

إدارة االستثمارات المالية 

والمؤسسات الصناعية

أ/ محمد عبد هللا 4

الحقبانى

) عضو لجنة الترشيحات 

والمكافآت (

الرئيس التنفيذى 

لمجموعة استرا الصناعية

مدير عام بحوث االستثمار 

بالتأمينات االجتماعية – 

مدير الصندوق المشترك 

بمصرف الراجحى 

بكالوريوس علوم مالية 

من جامعة فيرجينيا

االستثمارات المالية، 

والصناعة 

لجنة المراجعة:1

م/ عبد هللا عبد 

اللطيف السيف

)رئيس لجنة المراجعة( 

             متقاعد

الرئيس التنفيذى للشركة 

السعودية للمختبرات – 

مدير عام الهيئة السعودية 

للمدن الصناعية – مدير عام 

مصانع البان الصافى 

ماجستير هندسة صناعية 

من جامعة والية اريزونا- 

بكالوريوس هندسة 

تعدين ، بكالوريوس 

هندسة صناعية من 

جامعة واشنطن 

صناعات االسمنت والتعدين 

– المختبرات وفحص المواد 

– ادارة وصناعة المواد 

الغذائية وااللبان

صالح مقبل الخلف 2

)عضو لجنة المراجعة 

من خارج مجلس 

االدارة(

مالك مكتب خلف 

محاسبون ومراجعون 

قانونيين 

المدير التنفيذى للمراجعة 

الداخلية شركة الوطنية 

للمياه  - مدير ادارة 

السياسات واالجراءات 

شركة االتصاالت 

السعودية .

بكالوريوس محاسبة 

جامعة الملك سعود 

– الزمالة االمريكية 

للمحاسبين القانونيين 

CPA

اعمال المحاسبة المالية 

والمراجعة والتدقيق المالى.

د/ احمد عبد هللا 3

المنيف 

) عضو لجنة المراجعة 

من خارج مجلس 

االدارة (

وكيل كلية ادارة االعمال 

للشئون االكاديمية 

محاضر بقسم المحاسبة 

جامعة الملك سعود- 

معيد بقسم المحاسبة 

جامعة الملك سعود 

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 

اعمال المحاسبة المالية 

والمراجعة والتدقيق المالى 
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جـ ( االدارة التنفيذية 

الوظائف االسمعدد
الحالية

الوظائف 
الخبراتالمؤهالتالسابقة

أ/ أحمد حمد 1
السعيد

الرئيس التنفيذى 
والعضو المنتدب 

شركة هرفى 
للخدمات الغذائية

الرئيس التنفيذى 
والعضو المنتدب 

شركة هرفى 
للخدمات الغذائية

ماجستير ادارة 
اعمال من جامعة 

كاليفورنيا

ادارة الشركات 
والمؤسسات الصناعية 

والتجارية العاملة بقطاع 
الصناعات الغذائية ، 

وقطاع التشيد والبناء 

أ/ خالد أحمد 2
السعيد

مدير عام االستثمار 
شركة هرفى 

للخدمات الغذائية

مديرعام االستثمار 
بشركة هرفى 

للخدمات الغذائية

بكالوريوس ادارة 
اعمال من جامعة 

الينوى

االستثمار العقارى 
والصناعات الغذائية 

أ/ صالح عبد 3
الرحمن الفضل 

 

مدير عام الشئون 
المالية بشركة هرفى 

للخدمات الغذائية

مدير مالى لشركة 
الراجحى كابيتال 
– المدير المالى 

لوحدة الملكيات 
الخاصة بشركة 

منافع.

ماجستير فى 
علوم المحاسبة 

، ماجستير فى 
العلوم المالية 

من جامعة 
الينوى بأمريكا ، 

بكالوريوس ادارة 
اعمال جامعة 
الملك سعود .

اعمال المحاسبة 
والمالية 

أ/ على عبدهللا 4
الفريجى 

مدير عام  المشتريات 
والمستودعات 
بشركة هرفى 

للخدمات الغذائية 

مدير المشتريات 
بشركة هرفى 

للخدمات الغذائية

شهادة اتمام 
الدراسة الثانوية 

من مدرسة 
اليرموك 

اعمال المشتريات 
والتوريدات المحلية 

والدولية والمستودعات 
واالعمال اللوجستية

المدير التنفيذى أ/ سام بدر5
لقطاع المطاعم

مدير عمليات 
بمطاعم 

ماكدونالدز بأمريكا  

بكالوريوس 
محاسبة جامعة 

نيوجيرسى

ادارة وتشغيل وتطوير 
المطاعم الغذائية . 
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سابًعا: اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التى يكون عضو مجلس ادارة 
الشركة عضوا فى مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها:

 اسم
العضو

 اسماء الشركات التى يكون
 عضو مجلس االدارة عضوًا فى
 مجالس ادارتها الحالية او من

مديريها

 داخل المملكة/
خارج المملكة

 الكيان القانونى )
 مساهمة مدرجه/

 مساهمة غير مدرجة
 / ذات مسئولية
) ..../محدودة

 اسماء الشركات التى يكون
 عضو مجلس االدارة عضوًا

 فى مجالس ادارتها السابقة
او من مديريها

 داخل
 المملكة/

خارج المملكة

 الكيان القانونى )
 مساهمة مدرجه/

 مساهمة غير مدرجة
 / ذات مسئولية
) ..../محدودة

ب
يد

ه
م

 ال
در

قا
 ال

بد
 ع

م
صا

ع

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة تبريد السعوديةمساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة اعمار الشرق االوسطمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة هرفى للخدمات الغذائية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة اريز العربيةمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة بوان

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة ثبات للتطوير العقارىمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة بندة للتجزئة

 شركة ثبات لانشاءاتمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة عبد القادر المهيدب واوالدة
المحدودة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة مصنع مياه المنهلمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مصدر لمواد البناء

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة رفال للتطوير العقارى

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالشركة الوطنية لاسكان

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة االولى للتطوير العقارى

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة امداد الموارد البشرية

 الشركة العربية لتنمية المياه
والطاقة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

 شركة مجمع نساج السكنى
للعقارات

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة ذات الصوارى

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة الرومانسية المحدودة

 شركة مدينة ثروة للتطوير
واالستثمار العقارى

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

 شركة سليمان عبد القادر المهيدب
وشركاه

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

 شركة عماد عبد القادر المهيدب
وشركاه

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

 شركة عواطف عبد القادر المهيدب
. وشركائها

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

 شركة مريم عبد القادر المهيدب
وشركائها

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة تماضر عبد القادر المهيدب

 شركة اللطيفية للتجارة
والمقاوالت

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة بلوم انفست السعودية

 شركة اموال الخليج لاستثمار
التجارى

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة تنمية االحام للمقاوالت

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة المهيدب للتنمية

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة ميار لاغذية

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة اثيل القابضة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة شركة ميار للنقل والتخزين

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة شركة تاج االوفياء

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة شركة الهمة اللوجستية
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تابع سابًعا: اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التى يكون عضو مجلس ادارة 
الشركة عضوا فى مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها:

 اسم
العضو

 اسماء الشركات التى يكون
 عضو مجلس االدارة عضوًا فى
 مجالس ادارتها الحالية او من

مديريها

 داخل المملكة/
خارج المملكة

 الكيان القانونى )
 مساهمة مدرجه/

 مساهمة غير مدرجة
 / ذات مسئولية
) ..../محدودة

 اسماء الشركات التى يكون
 عضو مجلس االدارة عضوًا

 فى مجالس ادارتها السابقة
او من مديريها

 داخل
 المملكة/

خارج المملكة

 الكيان القانونى )
 مساهمة مدرجه/

 مساهمة غير مدرجة
 / ذات مسئولية
) ..../محدودة

ب
يد

ه
م

 ال
در

قا
 ال

بد
 ع

م
صا

ع

 شركة وثرة للتطوير واالستثمار
العقارى

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

 شركة ثروة السعودية للتطوير
واالستثمار العقارى

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

 شركة اثيل العربية للخدمات
 المحدودة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة اموال االجيال التجارية

 شركة هيفاء عبد القادر المهيدب
وشركائها

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة لؤلؤة سليمان المهيدب

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة مصنع مياه المنهل

 شركة عصام عبد القادر المهيدب
 وشركائه

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة شركة نستله للمياه

 شركة مصنع االنهار للمياه
 المحدودة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

 شركة مصنع مياه الينابيع
 المحدودة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة اجدان للتطوير العقارى

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة االولى بناء للتطوير العقارى 

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة االولى موارد العقارية

مدرجة - البحرينخارج المملكةمصرف السام البحرين

ى
او

عز
 ال

ى
ص

ق
تز 

مع

 ميرل لينش المملكة العربيةمساهمة مدرجةداخل المملكةبنك الرياض
السعودية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال

مساهمة مدرجةداخل المملكةاسمنت العربية

مساهمة مدرجةداخل المملكةهرفى للخدمات الغذائية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةصافوال لاغذية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالمتحدة للسكر

مساهمة غير مدرجةخارج المملكةعافيه العالمية

مساهمة غير مدرجةخارج المملكةالمتحدة للسكر مصر

مساهمة غير مدرجةخارج المملكةاالسكندرية للسكر

مساهمة غير مدرجةخارج المملكةالملكة للصناعات الغذائية

مساهمة غير مدرجة خارج المملكةالفراشة للصناعات الغذائية

مساهمة غير مدرجةخارج المملكةاسمنت القطرانه

 ذات مسئولية محدودهداخل المملكة السعودية لانشاءات الصناعية

 ذات مسئولية محدودهداخل المملكةالسعودية للتقنية والتجارة

 ذات مسئولية محدودهداخل  المملكةالوسطاء للتنمية
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 اسم
العضو

 اسماء الشركات التى يكون
 عضو مجلس االدارة عضوًا فى
 مجالس ادارتها الحالية او من

مديريها

 داخل المملكة/
خارج المملكة

 الكيان القانونى )
 مساهمة مدرجه/

 مساهمة غير مدرجة
 / ذات مسئولية
) ..../محدودة

 اسماء الشركات التى يكون
 عضو مجلس االدارة عضوًا

 فى مجالس ادارتها السابقة
او من مديريها

 داخل
 المملكة/

خارج المملكة

 الكيان القانونى )
 مساهمة مدرجه/

 مساهمة غير مدرجة
 / ذات مسئولية
) ..../محدودة

لح
فا

 ال
مد

مح
د 

م
اح

 

 ذات مسئوليةداخل المملكةشركة التمثيل الرائدة التجارية
محدودة

 شركة منتجات االلمونيوم
- الوبكو

 داخل
مساهمة غير مدرجةالمملكة

 الشركة المتحدة لاعمال
 ذات مسئوليةداخل المملكةالتقنية

محدودة

 ذات مسئوليةداخل المملكةشركة التسهيات القابضة
محدودة

 ذات مسئوليةداخل المملكةشركة التسهيات للتسويق
محدودة

 ذات مسئوليةداخل المملكة شركة سهل للنقليات
محدودة

ايز
ف

د 
م

مح
ن 

ريا

 شركة مدينة المعرفة
 شركة جى بى مورجانمساهمة مدرجةداخل المملكةاالقتصادية

العربية السعودية المحدودة
 داخل

المملكة
 ذات مسئولية

محدودة

 داخلشركة المراعى مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة السوق المالية تداول
مساهمة مدرجةالمملكة

 مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة بندة للتجزئة

 مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة صافوال لاغذية

 مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة كنان للتطوير العقارى

 مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة حصانة لاستثمار

مساهمة مدرجةداخل المملكة البنك السعودي الفرنسي

 الشركة السعودية لاستثمار
 مساهمة غير مدرجةداخل المملكة الزراعي و االنتاج الحيواني

لد
خا

يز 
عز

 ال
بد

 ع
ى

فيل
لغ

ا

مساهمة مدرجةداخل المملكةمصرف الراجحى

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال

مساهمة  غير مدرجةداخل المملكة بندة للتجزئة

 مساهمة غير مدرجةداخل المملكة الراجحى كابيتال

هللا
د 

عب
د 

م
مح

 
ى

بان
ق

لح
ا

 داخل بتروكيممساهمة مدرجةداخل المملكةبنك الجزيرة
مساهمة مدرجةالمملكة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالجزيرة كابيتال

 ذات مسئوليةداخل المملكةاسترا للتعدين
محدودة

مساهمة مدرجة داخل المملكة مجموعة استرا الصناعية

بد
 ع

هللا
د 

عب
 

ف
سي

 ال
ف

طي
 داخلالطباعة والتغليفمساهمة مدرجة داخل المملكة شركة اسمنت القصيمالل

مساهمة مدرجةالمملكة

 داخلحصانة لاستثمار
مساهمة غير مدرجةالمملكة

 داخلالمختبرات الخاصة
مساهمة غير مدرجةالمملكة

مد
 ح

مد
اح

د 
خال

 
يد

سع
 ال

*

 ذات مسئوليةداخل المملكة شركة بزبزة الدولية
محدودة

 ذات مسئوليةداخل المملكةقطاف لاستثمار العقارى
محدودة

 ذات مسئوليةداخل المملكة شركة مسان
محدودة

يد
سع

 ال
مد

 ح
مد

اح
 مؤسسة احمد السعيد للتجارة* 

 التابع لها مصنع صلصات ماما
 للصناعات الغذائية

 داخل قطاف لاستثمار العقارى شركة فردية داخل المملكة
 المملكة

 ذات مسئولية
 محدودة

 ذات مسئولية داخل المملكة شركة اكاسيا لاستثمار العقارى
 محدودة

تابع سابًعا: اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التى يكون عضو مجلس ادارة 
الشركة عضوا فى مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها:

* يمتلكون حصص ولكنهم ال يشغلون مناصب تنفيذية في تلك الشركات.
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ثامًنا: بيان تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه كما فى 
31/12/2017

يتكــون مجلــس إدارة شــركة هرفــي للخدمــات الغذائيــة مــن عــدد تســعة أعضــاء منهــم ثاثــة أعضــاء 

مســتقلين، وعضويــن تنفيذييــن ، وأربعــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن .

 تــم فــي تاريــخ 2015/4/28 بإجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة إنتخــاب واعــادة تشــكيل مجلــس إدارة 

الشــركة لدورتــه الجديــدة لمــدة )3 ســنوات ( والتــى تبــدأ فــى 2015/05/01 وتنتهــى فــى 2018/04/30  . 

تــم فــي تاريــخ2017/4/16 اســتقالة عضوييــن مســتقلين من مجلــس اإلدارة وهمــا الدكتور/ ابراهيم حســن 

ــن المســتقليين  ــدال منهمــا العضوي ــن ب ــم العيســى ، وتعيي ــد محمــد ابراهي ــور/ ولي المدهــون ،والدكت

المهنــدس/ احمــد الفالــح ، واالســتاذ/ محمــد عبــدهللا الحقبانــى علــى التوالــي ، وذلــك النطبــاق بعــض 

عــوارض االســتقالية عليهمــا طبقــًا للمــادة )20 فقــرة ج ( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات .

                                                                                             )في تاريخ 2017/12/31(
 

صفة العضوية أسماء األعضاءم 

أ/ عصام عبد القادر المهيدب1
       ) رئيس مجلس االدارة (

عضوغير تنفيذى

أ/ عبد العزيز خالد الغفيلى2
) نائب رئيس مجلس االدارة (

عضو غير تنفيذى

أ/ أحمد حمد السعيد3
 ) الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب(

عضو تنفيذى

عضو مستقلم/ عبد هللا عبد اللطيف السيف4

أ/ خالد أحمد السعيد5
(مدير عام ادارة االستثمار (

عضو تنفيذى

غير غيرتنفيذىم/ معتز قصى العزاوى6

عضوغير تنفيذىم/ ريان محمد فايز7

عضو مستقلم / احمد محمد الفالح8

عضو مستقلأ/ محمد عبد هللا الحقبانى9
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تاسًعا : عدد اجتماعات مجلس االدارة وسجل الحضور:

يتكون مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية من عدد تسعة أعضاء منهم ثاثة أعضاء مستقلين، 

وعضوين تنفيذيين ، وأربعة أعضاء غير تنفيذيين .

 تم في تاريخ 2015/4/28 بإجتماع الجمعية العامة العادية إنتخاب واعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورته 

الجديدة لمدة )3 سنوات ( والتى تبدأ فى 2015/05/01 وتنتهى فى 2018/04/30  . 

تم في تاريخ2017/4/16 استقالة عضويين مستقلين من مجلس اإلدارة وهما الدكتور/ ابراهيم حسن المدهون 

،واالدكتور/ وليد محمد ابراهيم العيسى ، وتعيين بدال منهما العضوين المستقليين المهندس/ احمد الفالح ، 

واالستاذ/ محمد عبدهللا الحقبانى على التوالي ، وذلك لوجود النطباق بعض عوارض االستقالية عليهما طبقًا 

للمادة )20 فقرة ج ( من الئحة حوكمة الشركات .

طبقًا للنظام األساسي للشركة فإن مجلس إدارة الشركة يقع على عاتقه رسم استراتيجيات وخطط الشركة 

المستقبلية والسياسات العامة ، واألهداف المالية  واعتمادها ،ومراقبة إدارة األعمال ،وتقييم أداء الشركة 

واإلدارة العليا ، وحماية ورعاية مصالح المساهمين.

عقد مجلس إدارة الشركة عدد 5 اجتماعات خال العام المالي 2017 ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة 

بذلك : 

عدد وتاريخ اجتماعات مجلس االدارة عام 2017  

العضو

ة
وي

ض
ع

ال
ة 

ف
ص

ل 
الو

ع ا
ما

جت
ال

ا
19

/1

ى 
ان

لث
ع ا

ما
جت

ال
ا

22
/2

ث 
ال

لث
ع ا

ما
جت

ال
ا

24
/4

ع 
اب

لر
ع ا

ما
جت

ال
ا

23
/1

0

س 
م

خا
ال

ع 
ما

جت
ال

ا
 2

0
/1

2

ت
ظا

الح
م

5/ 5غير تنفيذيأ/ عصام عبد القادر المهيدب

5/ 5تنفيذيأ/ أحمد حمد السعيد

5/ 5غير تنفيذيأ/ عبد العزيز خالد الغفيلى

5/ 5غير تنفبذىم/ ريان محمد فايز

5/ 5مستقلم/ عبد هللا عبد اللطيف السيف

5/ 5تنفيذيأ/ خالد أحمد السعيد

5/ 5غير تنفيذىم/ معتز قصى العزاوى

انتهت عضويته فى )2/ 2 (  16/4/2017مستقلد/ وليد محمد ابراهيم

انتهت عضويته فى )2/ 2 (  16/4/2017مستقلد/ ابراهيم حسن المدهون

مستقلم / احمد محمد الفالح
بدأت عضويته 

فى 16/4/2017
3/3

مستقلأ/ محمد عبد هللا الحقبانى
بدأت عضويته 

فى 16/4/2017
3/3
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عاشًرا: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

عدد طلبات الشركة 
اسباب الطلبتاريخ الطلبلسجل المساهمين

الجمعية العامة١2017/2/20

توزيع ارباح٢2017/4/25

متابعة حركة ملكية المستثمرين االجانب٣2017/5/04

الجمعية العامة٤2017/5/22

توزيع ارباح٥2017/7/18

متابعة حركة ملكية المستثمرين االجانب٦2017/9/10

الحادى عشر : االجراءات التى اتخذها مجلس االدارة 
الحاطة اعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علمًا بمقترحات 

المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها :

الشــركة ومســئول عاقــات  ادارة  المســاهمين مــن خــال  تلقــى مقترحــات وملحوظــات  يتــم   

المســتثمرين وكذلــك مــن خــال التواصــل المباشــر معهــم بإجتماعــات الجمعيــة العامــة ، وجميــع تلــك 

المقترحــات والموثقــة بمســتندات وكذلــك محاضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة متاحــة العضــاء مجلــس 

ــدى مســئول عاقــات المســتثمرين ويقــوم مســئول عاقــات  ــن ل ــر التنفيذيي ــن و غي االدارة التنفيذيي

المســتثمرين بإبــاغ اعضــاء مجلــس االدارة التنفيذييــن و غيــر التنفيذييــن بتلــك المقترحــات . هــذا ولــم  

لــم يتــم خــال العــام تلقــى ايــة ملحوظــات او مقترحــات حيــال الشــركة وادائهــا مــن قبــل المســاهمين.

الثاني عشر : وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها:

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

يشــكل مجلــس إدارة هرفــي عــددًا مناســبًا مــن اللجــان حســب حاجــة الشــركة وظروفهــا ،لكــي يتمكــن 

مــن تأديــة مهامــه بشــكل فعــال ، وتتكــون هــذه اللجــان مــن عــدد كاف مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 

ــر التنفيذييــن ، والمســتقلين فــي اللجــان المعنيــة بالمهمــات التــي قــد ينتــج عنهــا حــاالت تعــارض  غي

المصالــح مثــل التأكــد مــن ســامة التقاريــر الماليــة وغيــر الماليــة ومراجعــة صفقــات األشــخاص ذوي 

العاقــة ، والترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة ، وتعييــن المديريــن التنفيذييــن وتحديــد المكافــآت.
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وبعــد ان تــم انتخــاب مجلــس االدارة بإجتمــاع الجمعيــه العامــه فــى 28 /4/ 2015 وذلك لمدة 3 ســنوات 

تبــدأ مــن 1 /1 /2015  وحتــى 30 /4 /2018 قــام مجلــس االدارة بعقــد اول اجتمــاع لــه بتاريــخ 28/ 2015/4 وتــم 

فــى هــذا االجتمــاع تشــكيل عــدد ثــاث لجــان معاونــه للمجلــس مــن بيــن اعضــاء المجلــس ومــن خــارج 

ــى  ــاء عل ــة ، وبن ــة التنفيذي ــة الترشــيحات والمكافــآت ، واللجن ــة المراجعــة ، ولجن المجلــس وهــى لجن

موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــى 25/ 4 /2016 تــم تعديــل قواعــد عمــل لجــان المجلــس فيمــا 

ــة  ــر العادي ــة العامــة غي ــم بالجمعي ــادة المكافــأة الســنوية لرئيــس واعضــاء اللجــان ، كمــا ت يخــص زي

فــى 2017/5/22 الموافقــة علــى لوائــح عمــل اللجــان بنــاء علــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة فــى 

ــر بتشــكيل  ــة المراجعــة وكذلــك تغيي ــر بتشــكيل لجن 2017/2/13، كمــا تــم خــال عــام 2017  حــدوث تغيي

لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وســنعرض فيمــا يلــى بيــان لجــان المجلــس:

1- لجنة المراجعة.

2- لجنة المكافأت والترشيحات .

3- اللجنة التنفيذية.

هـ/1 لجنة المراجعة 

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن عــدد )3 ( اعضــاء ولقــد قامــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة 

بتاريــخ 2017/2/20 بالتصويــت علــى اختيــار لجنــة المراجعــة  والتــى تضمنــت عضويــن عــدد )2 ( مــن أعضــاء 

مجلــس االدارة المســتقلين ، وعضــو مــن خــارج المجلــس مختــص بالشــئون الماليــة ، ونتيجــة لحــدوث 

تغييــر بأعضــاء لجنــة المراجعــة ، تــم بالجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــى تاريــخ 2017/5/22 التصويــت علــى 

اختيــار لجنــة المراجعــة بتشــكيلها الجديــد بعــد التغييــر والتــى اصبحــت تتكــون مــن )3 ( اعضــاء منهــم 

عــدد )1 ( عضــو مجلــس ادارة مســتقل ، عــدد )2 ( عضــو مختصيــن بالشــئون الماليــة والمحاســبية مــن 

خــارج المجلــس ، وعقــدت اللجنــة خــال عــام 2017 عــدد ) 5 ( اجتماعــات، و تمثــل المهمة األساســية للجنة 

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 خــال 

العــام بتنفيــذ المهمــات والمســئوليات الخاصــة بإعمــال اللجنــة مــن واقــع الئحــة حوكمــة الشــركات 

والئحــة حوكمــة هرفــى وتكليفــات مجلــس االدارة  حيــث تضمنــت اعمــال اللجنــة خــال العــام علــى 

ســبيل المثــال مايلــى :

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية والتوصية لمجلس االدارة باعتمادها.  -

ــة فــي الشــركة ، مــن أجــل التحقــق مــن   - اإلشــراف ومتابعــة اعمــال إدارة المراجعــة الداخلي

ــذ األعمــال والمهــام . مــدى فعاليتهــا فــي تنفي
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دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للماحظــات الــواردة  -

. فيها

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنها. -

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســبين القانونييــن وفصلهــم وتحديــد أتعابهــم ويراعــى  -

عنــد التوصيــة بالتعييــن التأكــد مــن اســتقاليتهم.

دراسة ملحوظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها. -

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شانها. -

مراجعة المعامات مع االطراف ذات العاقة  -

ــة ، كمــا قامــت  ــد مــن الكفــاءة والفاعلي ــات المتابعــة المســتمرة وذلــك لمزي وتقــوم اللجنــة بعملي

اللجنــة بتزويــد مجلــس اإلدارة مــن خــال محاضــر اللجنــة وتقريــر اللجنــة الســنوى بنتائــج أعمــال المراجعة 

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 2017 

العضو
طبيعة 

العضوية
االجتماع 

االول 18/1
االجتماع

الثانى 20/2
االجتماع

الثالث 13/3
االجتماع

الرابع 2/5
االجتماع

الخامس 
31/10

مالحظات

د/ ابراهيم حسن المدهون 
) عضو مجلس ادارة 

مستقل (

رئيس اللجنة



انتهت 
عضويتهما 
باللجنة فى 
16/4/2017

3/ 3

د/ وليد محمد ابراهيم 
العيسى ) عضو مجلس 

ادارة مستقل (

عضو 


3/ 3

أ/ صالح مقبل الخلف ) 
مختص بالشئون المالية 

والمحاسبية من خارج 
مجلس االدارة (

عضو



5/ 5

م/ عبدهللا عبد اللطيف 
السيف ) عضو مجلس 

ادارة مستقل (

بدأت رئيس اللجنة
عضويتهما 
باللجنة فى 

 /4/ 17
2017



2/ 2

د/ احمد عبدهللا المنيف 
) مختص بالشئون المالية 

والمحاسبية من خارج 
مجلس االدارة(

عضو
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اجتماعات اللجنة البالغ عددها 5 اجتماعات .

هـ/2 لجنة المكافأت والترشيحات 

ــى المكافــآت  ــم دمــج لجنت ــث ت ــد 7( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات حي ــق الشــركة المــادة )50 بن تطب

ــة المكافــأت والترشــيحات . ــة واحــدة تســمى لجن والترشــيحات فــى لجن

فــى بدايــة عــام 2017 كانــت تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن عــدد ) 5 ( اعضــاء مجلــس ادارة 

منهــم عــدد ) 3 ( أعضــاء غيــر تنفيذييــن ، عــدد )1 ( عضــو تنفيــذي ، عــدد )1( عضــو مســتقل ، تــم حــدوث 

ــد  ــور/ ولي ــة كل مــن الدكت ــة اللجن ــث اســتقال مــن عضوي ــخ 2017/4/19  حي ــة بتاري ــر بتشــكيل اللجن تغيي

محمــد ابراهيــم العيســى ، المهنــدس/ عبــدهللا عبــد اللطيــف الســيف – اعضــاء مجلــس ادارة مســتقلين 

- ، وكذلــك اســتقال الســيد/ احمــد حمــد الســعيد عضــو مجلــس ادارة تنفيــذى بتاريــخ 19 /4 /2017 وتــم 

تعييــن عضوييــن بــدال منهمــا حيــث تــم تعييــن عضوييــن جديديــن مــن اعضــاء مجلــس االدارة المســتقليين 

وهمــا المهنــدس/ أحمــد محمــد الفالــح ، االســتاذ/ محمــد عبــدهللا الحقبانــى ليصبــح عــدد اعضــاء اللجنــة 

مــن ذلــك التاريــخ عــدد )4 ( اعضــاء .

عقــدت اللجنــة خــال العــام عــدد )5( اجتماعــات منهــم عــدد )4( اجتمــاع بتشــكيلها الســابق ، عــدد )1 ( 

اجتمــاع بتشــكيلها الحالــى و قامــت اللجنــة خــال اجتماعاتهــا  باســتعراض وتطبيــق المهــام المنوطــه 

بهــا والــواردة ضمــن الئحــة حوكمــة الشــركات طبقــا لمــا يلــى :

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمدة  -

مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.

المراجعة السنوية لاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. -

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. -

تقييم اعضاء مجلس االدارة . -

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء المســتقلين ، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح  -

إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين . -

قامــت اللجنــة خــال عــام2017 بتعديــل الئحــة حوكمــة الشــركة بمــا يتوافــق معالنظــام  -

االساســى للشــركة بمــا يتوافــق مــع نظــام الشــركات الجديــد ، والئحــة حوكمــة الشــركات.

ــة لائحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة ورفــع  ــام بأعمــال المراجعــة الدوري ــة ايضــًا القي ومســند للجن
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ــة  ــع مصلح ــق م ــا يتف ــا بم ــات عليه ــراء تعدي ــأن إج ــي ش ــس اإلدارة ف ــات لمجل ــات والمقترح التوصي

وأغــراض الشــركة ،وفيمــا يلــي أســماء أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وســجل حضــور اجتماعــات 

اللجنــة لعــام2017 :

عدد اجتماعات ) 5 ( اجتماعات وتاريخ اجتماعات اللجان عام 2017  

طبيعة العضو
العضوية

االجتماع     
االول
1/18

االجتماع
الثانى
2/20

االجتماع
الثالث
2/26

االجتماع
الرابع
3/14

االجتماع
الخامس

12/9
مالحظات

م/ عبدهللا عبد اللطيف السيف ) عضو 
مجلس ادارة مستقل (

رئيس 
اللجنة


انتهت 

عضويتهما فى 
اللجنة2017/4/19

4/4

د/ وليد محمد ابراهيم العيسى ) عضو 
4/4عضو مجلس ادارة مستقل (

أ/ عبد العزيز خالد الغفيلى ) عضو 
5/ 5عضومجلس ادارة غير تنفيذى (

م معتز قصى العزاوى ) عضو مجلس 
5/ 5عضوادارة غير تنفيذى (

أحمد حمد السعيد ) عضو مجلس ادارة 
انتهت عضويته عضوتنفيذى (

-/4فى 2017/4/19

م/ احمد محمد الفالح عضو مجلس 
ادارة مستقل (

رئيس 
اللجنة

بدأت عضويتهما باللجنة فى 
2017 /4/19

1/1

ا/ محمد عبد هللا الحقبانى ) عضو 
-/1عضومجلس ادارة مستقل (
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اجتماعات اللجنة البالغ عددها 5 اجتماعات .

اللجنة التنفيذية :

الهــدف األساســي مــن تكويــن اللجنــة التنفيذيــة هــو مســاعدة مجلــس اإلدارة  فــي تحمــل  مســؤولياته أمام المســاهمين 

والجهــات األخــرى فــي األمــور الخاصــة باإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ، ومراجعــة ومراقبــة  أعمــال الشــركة 

بصفــة منتظمــة وعمــل التوصيــات  الازمــة للمجلــس عنــد الحاجــة إلــى ذلــك ، شــكل مجلــس ادارة الشــركة “ لجنــة تنفيذيــة 

ــر  ــاء غي ــدد ) 2 ( أعض ــم ع ــس ادارة منه ــاء مجل ــدد ) 5 ( اعض ــن ع ــة م ــة التنفيذي ــون اللجن ــخ           28 /2015/4  وتتك “ بتاري

تنفيذييــن ، عــدد )2 ( عضــو تنفيــذي ، عــدد )1( عضــو مســتقل .

وتختــص اللجنــة بتطبيــق المهــام المنوطــه بهــا والــواردة ضمــن الئحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة، ومــن هــذه المهــام 

علــى ســبيل المثــال مــا يلــى: 

المشــاركة فــي وضــع الخطــط واألهــداف اإلســتراتيجية الجديــدة للشــركة وتقييــم المقترحــات المقدمــة مــن اإلدارة لمثــل 

ــا  ــات بخصوصه ــع التوصي ــة و وض ــة التقديري ــنوية والموازن ــة الس ــم الخط ــة وتقيي ــك مراجع ــمل ذل ــط ، ويش ــذه الخط ه
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العتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

مراجعــة أعمــال الشــركة علــى ضــوء األهــداف المرســومة والميزانيــة التقديريــة بنــاءًا علــى تقاريــر اإلدارة الربــع ســنوية ، 

وبحــث أي تطــورات أو مســتجدات طارئــة ، وطلــب عقــد اجتماعــات إضافيــة للجنــة إذا كان مائمــًا.

إشعار اللجنة عن األشخاص المعينين للعمل في المناصب القيادية من قبل العضو المنتدب.

اتخاذ القرارات الازمة لتنفيذ أي مهام يحددها مجلس اإلدارة أو أي لجنة من اللجان المنبثقة عن المجلس.

مراجعــة المواضيــع الرئيســية المزمــع طرحهــا فــي جــدول أعمــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة والتقــدم بتوصيــات للمجلــس 

بخصوصهــا إذا اســتدعى األمــر ذلــك. 

وفيمــا يلــي أســماء أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة الحالييــن وذلــك بعــد انتهــاء عضوية احــد اعضائها الســيد / موفــق منصورجمال 

فــى  18/ 7 /2016 وســجل حضــور اجتماعــات اللجنة :

أ / عصام عبد القادر المهيدب .                     ) عضو غير تنفيذى ( .

أ/ أحمد حمد السعيد .                                 ) عضو تنفيذى ( .

م/ عبدهللا بن عبد اللطيف السيف .                  ) عضو مستقل  ( .  

أ/ خالد أحمد السعيد .                                 ) عضو تنفيذى  ( .

 لــم يتــم اختيــار رئيــس للجنــة التنفيذيــه نظــرا الن اللجنــة لــم تعقــد ايــه اجتماعــات منــذ تشــكيلها فــى 4/28 /2015 وحتــى 

.  2017/12/31

لــم تقــم اللجنــة منــذ تشــكيلها فــى 28 /2015/4  وخــال عــام 2015 ، وكذلــك عــام 2016 ، وعــام 2017 بعقــد اجتماعاتهــا حيــث 

ان اللجنــة ومجلــس االدارة وجــدوا مــن المناســب لاســتفادة مــن جميــع الخبــرات وإمكانيــات جميــع اعضــاء مجلــس االدارة 

، باالضافــة الــى اهميــة وجوهريــة الموضوعــات المعنيــة بهــا اللجنــة والســيما الخاصــة بتنفيــذ إســتراتجية عمــل الشــركة 

وخططهــا المســتقبلية ، فقــد قــام مجلــس االدارة بتولــى اعمــال ومهــام اللجنــه ، وبالتالــى لــم يتــم عقــد اجتماعــات للجنــة 

خــال عــام 2017 . 

الثالث عشر: تقييم اداء مجلس االدارة واداء لجانه:
يقــع ضمــن اختصاصــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مهمــة تقييــم اداء مجلــس االدارة ولجانــه ويتــم 

ــس  ــى اعضــاء مجل ــم توزيعهــا عل ــم اســتخدام قائمــة اســتبيان ت ــم ، وت ــر للتقيي ــى معايي االعتمــاد عل

االدارة تتضمــن عناصــر التقييــم وقيــام كل عضــو بمنــح درجــات تقييــم لــكل عنصــر ، وبنــاء علــى نتائــج 

تلــك القوائــم يتــم الوصــول للتقيــم العــام الداء المجلــس ولجانــه ، وتجــدر االشــارة الــى انــه ولــم يتــم 

االعتمــاد علــى جهــة خارجيــة للتقييــم .

الرابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واالدارة 
التنفيذية:  

الهدف :

 تهــدف شــركة هرفــى مــن سياســة المكافــآت ألعضــاء مجلــس االدارة ولجانــه الدائمــة المنبثقــة هــو تنظيــم 

ــرة مناســبة ، وبمــا  المكافــآت الســتقطاب اعضــاء مجلــس أو لجــان ذوى كفــاءه علميــة وفنيــة واداريــة وخب

ــه  ــذى تعمــل في ــة مــع مراعــاة القطــاع ال ــة وكفــاءة عالي ــة مهامهــم وواجباتهــم بمهني يمكنهــم مــن تأدي

الشــركة والمهــارات الازمــة الدارتهــا .
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ــة للعمــل فيهــا ، تســتطيع مــن خالهــا اســتقطاب المــوارد  ــة جاذب كمــا تهــدف شــركة هرفــى الــى خلــق بيئ

البشــرية ذات المهــارات والخبــرات المطلوبــة واالبقــاء عليهــم الســتدامة نموهــا وتحقيــق رؤيتهــا ، وذلــك مــن 

خــال االطــار التنظيمــى لمكافــآت كبــار التنفيذييــن فــى الشــركة ، بحيــث يتوافــق مــع االنظمــة والتشــريعات 

والتطبيقــات ذات العاقــة .

المعايير والقواعد المنظمة للمكافآت :

بنــاء علــى االحــكام 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 اعضاء مجلــس االدارة ولجانــه الدائمــة المنبثقة وكبــار التنفيذيين 

وفقــًا للقواعــد والمعاييــر االتــى بيانهــا :

أوال : اعضاء مجلس االدارة ولجانه المنبثقة 

يحــدد مجلــس االدارة – بنــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت – مكافــآت اعضــاء مجلــس االدارة ولجانــه الدائمــة 

المنبثقــة  وفقــًا للمعاييــر االتــى بيانهــا : 

أن يكــون تنظيــم المكافــآت متوافقــًا مــع اهــداف الشــركة االســتراتيجية ، وعامــًا 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 مائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة .

أن تكــون عامــا لجــذب اعضــاء مجلــس االدارة مــن ذوى الخبــرات والمؤهــات 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 10٪ مــن صافــي األربــاح كمكافــأة 

ألعضــاء مجلــس االدارة ، يكــون 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 .

ــل  ــن قب ــكلة م ــة المش ــة المراجع ــى لجن ــه ف ــر عضويت ــا نظي ــل عليه ــى يحص ــس االدارة الت ــو مجل ــآت عض ــوع مكاف مجم

ــى-  ــص مهن ــب ترخي ــارية – بموج ــة أو استش ــة أو اداري ــة أو فني ــب تنفيذي ــل أو مناص ــل أى عم ــة أو مقاب ــة العام الجمعي

إضافيــة يكلــف بهــا فــى الشــركة ال تدخــل ضمــن نطــاق الحــد االعلــى للمكافــأة البالــغ خمســمائة الــف ريــال  والمنصــوص 

عليهــا فــى المــادة 76 مــن نظــام الشــركات.

ــًا صــرف مكافــأة ســنوية ثابتــة لــكل عضــو مــن اعضــاء مجلــس االدارة تبلــغ 200 الــف ريــال ســنويًا ،  وتتبنــى الشــركة حالي

ــة مجلــس االدارة خــال العــام . وتصــرف وفقــًا لمــدة عضوي
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يستحق عضو مجلس االدارة المشارك فى لجان المجلس مكافأة سنوية قدرها 50 الف ريال عن اللجنة الواحدة .

يســتحق عضــو اللجنــة ) مــن غيــر اعضــاء مجلــس االدارة ( المشــارك فــى لجــان المجلــس مكافــأة ســنوية قدرهــا 50 الــف 

ريــال عــن اللجنــة الواحــدة .

يســتحق رئيــس اللجنــة ســواء كان عضــو مجلــس االدارة أو ) مــن غيــر اعضــاء مجلــس االدارة ( مكافــأة ســنوية قدرهــا 100 

الــف ريــال عــن اللجنــة الواحــدة .

يســتحق عضــو مجلــس االدارة وعضــو اللجــان بــدل حضــور عــن اجتماعــات مجلــس االدارة ولجــان المجلــس يبلــغ ثاثــة االف 

ــل االعاشــة  ــاض مقاب ــة للجلســة الواحــدة  لاعضــاء مــن خــارج الري ــال اضافي ــن ري ــال لاجتمــاع الواحــد ، مــع صــرف الفي ري

واالنتقــاالت . 

يحــق للشــركة مطالبــة عضــو مجلــس االدارة بالتعويــض عــن الضــرر الــذى يلحــق بســمعتها واســترداد مــا صــرف لــه مــن 

مكافــآت وتعويضــات وأى تكاليــف أخــرى  تحملتهــا الشــركة وذلــك فــى االحــوال االتيــة :

ــح فــى المملكــة  ــر أو بمخالفــة االنظمــة واللوائ ــه أو بالتزوي ــس االدارة عمــل مخــل بالشــرف واالمان ــكاب عضــو مجل ارت

ــة الســعودية  العربي

اخال عضو مجلس االدارة فى القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه االضرار بمصلحة الشركة .

انهــاء العضويــة لعضــو مجلــس االدارة – بقــرار مــن الجمعيــة العامــة - بســبب التغيــب عــن ثــاث اجتماعــات متتاليــة خــال 

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 الســنوى .

ثانيًا : كبار التنفيذيين 

 باالضافــة الــى مايحصــل عليــة كبــار التنفيذيــن مــن رواتــب ثابتــة شــهرية وبــدالت وظيفيــة مثــل بــدل الســكن وبــدل انتقــال 

... الــخ ، ومزايــا تأميــن طبــى ، فيحــدد مجلــس االدارة – بنــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت – مكافــآت كبــار 

التنفيذييــن الســنوية والتــى ترتبــط بمؤشــرات االداء ووفقــًا للتقييــم الســنوى الــذى يتــم بهــذا الخصــوص واعتمــاد جهــة 

االختصــاص وفقــًا للمعاييــر االتــى بيانهــا :

أن تكــون المكافــآت والتعويضــات متوافقــة مــع اهــداف الشــركة االســتراتيجية ، وعامــا لتحفيــز كبــار التنفيذييــن علــى 

تحقيــق تلــك االهــداف ، وتعزيــز قــدرة الشــركة علــى تنميــة اعمالهــا واســتدامتها ونموهــا .

أن تكون مائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة .

أن تمكــن الشــركة مــن اســتقطاب كبــار التنفيذييــن مــن ذوى القــدرات والمهــارات والمؤهــات الازمــة لتمكيــن الشــركة 

مــن تحقيــق اهدافهــا .

االخذ فى االعتبار ممارسات الشركات االخرى فى تحديد المكافآت .

ــات  ــتوى االداء والمؤه ــارات ومس ــئوليات والمه ــام والمس ــة والمه ــتوى الوظيف ــى مس ــاء عل ــآت بن ــدد المكاف أن تح

ــة . ــرات العملي ــة والخب العلمي

ــن المكافــأت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا ،  ــة العاقــة بي ــة الترشــيحات والمكافــآت دراســة ومقارن ــى لجن وتتول

ــك السياســة . ــدرس ايضــًا االنحرافــات عــن تل وت
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ــار  ــن ، وخمســة مــن كب ــر التنفيذي ــان يتضمــن المكافــآت والمدفوعــات العضــاء مجلــس االدارة التنفيذيــن وغي وســنعرض فيمــا يلــى بي

التنفيذيــن بالشــركة وفقــًا لمــا يلــى :

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2017 ) القيمة باأللف ريال(

البيان

بدل المصروفات المكافآت الثابتة
لألعضاء من خارج 
الرياض عن حضور 
جلسات المجلس

  مبلغ 
معين*

بدل حضور جلسات 
المجلس

مجموع بدل حضور 
جلسات اللجان

ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين 
او اداريين و ما قبضوه نظير اعمال فنية او 

استشارية
المجموع

أوال : األعضاء المستقلين :

20061802240عبد هللا السيف

133.39301450أحمد الفالح

66.769081.74ابراهيم المدهون

66.7621093.74وليد العيسي

133.39301450محمد الحقباني

600365406908 المجموع

ثانيا : االعضاء غير التنفيذيين :

200150021510عصام المهيدب

20015002150معتز العزاوي

20015002150عبد العزيز الغفيلي

200150021510ريان فايز

800600086020 المجموع

ثالثا : األعضاء التنفيذيين:

200150735175660أحمد حمد السعيد *

20015099712120خالد أحمد السعيد

400300834887780المجموع

 * تتضمــن مبلــغ 6,28 مليــون ريــال قيمــة أتعــاب مقابــل االدارة بنســبة 3 ٪ مــن األربــاح قبــل حســاب االحتياطــي النظامــي ، طبقــا لقــرار 

مجلــس اإلدارة ، واســتنادا للصاحيــات الممنوحــة لمجلــس االدارة بالنظــام األساســي للشــركة.

مكافآت كبار التنفيذيين )القيمة باأللف ريال(
ــر  ــتثمار ، المدي ــام اإلس ــر ع ــتريات ، مدي ــام المش ــر ع ــي ، مدي ــابق والحال ــة الس ــئون المالي ــام الش ــر ع ــذي ، مدي ــس التفي ــمل : الرئي ) تش

ــم ( ــاع المطاع ــذي لقط التنفي

البيان

مكافأة المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
نهاية 
الخدمة

مجموع مكافأة التنفيذيين 
عن المجلس إن وجدت

المجموع 
الكلي

المجموعمكافآت دوريةالمجموعمزايا عينيةبدالت*رواتب

كبار 
7928641564152202016545ـــــــــــ45983330التنفيذيين

* تشمل بدل إنتقال ، بدل سكن ، بدل راتب األجازة ، مكافأة موسمية ، بدل سفر ...إلخ.
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مكافــآت اعضــاء مجلــس االدارة عــن عضويتهــم بلجــان المجلــس عــن عــام 2017 ) القيمــة باأللف 
ريــال (

المكافآت السنويةبيان اللجان
الثابتة

بدل حضور
جلسات

*بدل
انتقال 
واعاشة

االجمالى
بااللف ريال 

لجنة المراجعة :

73-1676.م. عبدهللا عبد اللطيف السيف - رئيس اللجنة الحالى -

2339648. د. ابراهيم حسن المدهون - رئيس اللجنة السابق -

316.59631.5. د/ وليد ابراهيم العيسى - عضو اللجنة السابق -

116.52412152.5المجموع

لجنة الترشيحات والمكافآت :

48.5-145.53.م. احمد محمد الفالح  - رئيس اللجنة الحالى-

65-25015.أ. عبد العزيز الغفيلى -عضو اللجنة الحالى -

65-35015.م. معتز قصى العزاوى -عضو اللجنة الحالى -

33-4303. ا. محمد عبد هللا الحقبانى - عضو اللجنة الحالى -

52-54012. م. عبد هللا عبد اللطيف السيف - رئيس اللجنة السابق 

61712837.د. وليد ابراهيم العيسى -عضو اللجنة السابق .

17--717. احمد حمد السعيد -عضو اللجنة السابق -

249.5608317.5المجموع

*بدل انتقال واعاشة للجلسة لاعضاء من خارج الرياض .

الخامس عشر : لم تتعرض الشركة الية عقوبة او جزاء او 
تدبير احترازى او قيد احتياطى مفروض على الشركة من 
الهيئة او من اى جهة اشرافية او تنظيمية او قضائية .
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السادس عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات 
الرقابة الداخلية :

نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة يعتمــد علــى أســس ســليمة وذلــك بوجــود إدارة متخصصــة فــي مجــال المراجعــة والرقابــة الداخليــة 

ــة والحوكمــة،  ــة المراجعــة ممــا يدعــم مــن إرســاء أفضــل ممارســات فــي مجــال الرقاب ــم فاعليتهــا مــن خــال وجــود لجن ــم تدعي ويت

ويقــدم للجنــة المراجعــة تقاريــر عــن القطاعــات واألنشــطة محــل المراجعــة بمــا يمكــن مــن توفيــر تقييــم مســتمر لنظــام الرقابــة الداخلية 

ومــدى فعاليتــه ، هــذا ويتــم مراجعــة مــدى كفايــة وفعاليــة  نظــام الرقابــة الداخليــة مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة وفقــًا لخطــة 

ســنوية معتمــدة مــن لجنــة 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 للتتواكــب مــع المتغييــرات الحاليــة وحجــم التوســعات بالشــركة .

هــذا ولــم تظهــر اعمــال الرقابــة الداخليــة المشــار إليهــا فــي عــام 2017 ضعفــًا جوهريــًا فــي نظــام الضبــط الداخلــي لــدى الشــركة ، ويتــم 

ــى متابعــة  ــة والعمــل عل ــى تتكشــف بجدي ــة والتأكــد مــن التعامــل مــع الماحظــات الت ــة الداخلي ــج مراجعــة نظــام الرقاب ــة بنتائ العناي

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 خــال 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 المراجعة الســنوية بالشــركة ماحظات 

جوهريــة ، وســيتم عــرض تقريــر لجنــة المراجعــة بنتائــج فاعليــة اجــراءات الرقابــة الداخليــة  علــى الجمعيــة العامــة والتقريــر متــاح بــإدارة 

الشــركة الطــاع المســاهمين .

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

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

اليوجد توصيات للجنة المراجعة والتى يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس االدارة أو التى رفض المجلس االخذ بها 

بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم ادائه او تعيين المراجع الداخلى .



صفحة  46

التقرير السنوي 2017شركة هرفي للخدمات الغذائية

التاسع عشر : تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة :
في ضوء حرص هرفي على المساهمة في تنمية المجتمع الذي تعمل فيه ، سيضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل 

الازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال المسئولية االجتماعية، ولحين االنتهاء من اعداد تلك البرامج فإن الشركة خال 

العام كان لها اسهامات متعددة تجاه المجتمع سواء من خال االسهامات العينية بتقديم منتجات وكذلك المشاركة من 

خال االسهامات النقدية ، ولقد كانت مشاركات الشركة عام 2017 طبقًا لما يلى:
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العشرون : الجمعيات العامة المنعقدة خالل عام 2017
تم خال عام 2017 عقد جمعيتين عموميتين غير عاديتين فى تاريخ 2017/2/20 و 2017/5/22 وذلك لتعديل 

النظام االساسى ، وزيادة رأسمال الشركة 

سجل الحضوراالسم

22 /2017/5 جمعية عامة غير عادية20 /2017/2 جمعية عامة غير عادية

/ عصام عبد القادر المهيدب

أ/ أحمد حمد السعيد

أ/ عبد العزيز خالد الغفيلى

م/ ريان محمد فايز

أ/ عبد هللا عبد اللطيف السيف

أ/ خالد أحمد السعيد

*م/ معتز قصى العزاوى

انتهت عضويته بمجلس االدارة فى د/ وليد محمد ابراهيم
16/4/2017

بانتهت عضويته بمجلس االدارة فى د/ ابراهيم حسن المدهون
16/4/2017

بدأت عضويته  بمجلس االدارة فى 16/4/2017م / احمد محمد الفالح

بدأت عضويته  بمجلس االدارة فى 16/4/2017أ/ محمد عبد هللا الحقبانى

الحادي والعشرون : وصف ألى مصلحة واوراق مالية تعاقدية  
وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس ادارة الشركة  وكبار 

التنفيذيين واقربائهم  فى أسهم أو أدوات دين الشركة : - 
اليوجد ادوات ادوات دين -
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أ( أعضاء مجلس اإلدارة :
 

اإلســـــــــــم م
عدد األسهم 
في بداية عام 

2017

عدد األسهم 
في نهاية عام

2017

صافى التغير خالل 
السنة )سهم (

نسبة 
التغير

% 

أ/ عصام عبد القادر المهيدب 1
) رئيس مجلس االدارة (

1,400960560*40

أ/ أحمد حمد السعيد 2
 ) الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب(

9,378,60013,130,0403,751,440*40

أ/ عبد العزيز خالد الغفيلى 3
) نائب رئيس مجلس االدارة

3,0004,2001200*40

90,000129,32039,32043.6م/ عبد هللا عبد اللطيف السيف4

أ/ خالد أحمد السعيد5
)مدير عام ادارة االستثمار (

202,577283,60781,030*40

40*1,0001400400م/ معتز قصى العزاوى6

----م/ ريان محمد فايز7

----م/ محمد احمد الفالح8

----أ/  محمد عبدهللا الحقبانى9

* اليوجد أى مصلحة واوراق مالية تعاقدية  وحقوق اكتتاب تعود لاقارب اعضاء مجلس ادارة 

الشركة  وكبار التنفيذيين  فى أسهم أو أدوات دين الشركة .

ب( كبار التنفيذيين:
ال يمتلك كبار التنفيذيين أسهمًا أو لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة كما في تاريخ 2017/1/1 

&2017/12/31 ، ماعدا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب  السيد/ احمد حمد السعيد & والسيد/ خالد احمد السعيد 

مدير عام االستثمار والذين يملكون اسهم وتم االفصاح عنها من خال بيان اسهم اعضاء مجلس االدارة.

ج(  أشــخاص عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن  
واقاربهم:

لــم يتــم إبــاغ الشــركة مــن أى أشــخاص عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأزواجهــم 

وأوالدهــم القصــر بــأى إشــعار متعلــق بملكيتــه أو وجــود مصلحــة لــه فــى مــا نســبته 5٪ فأكثــر مــن أى فئــة 

ــى أســهم .  ــل ال ــة للتحوي ــن القابل ــت أو أدوات الدي ــة فــى التصوي ــات األســهم ذات األحقي مــن فئ
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الثاني والعشرون : قائمة المالك الرئيسيين:
بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5٪ فما فوق وتغيرها 

خال العام  2016م:

الجنسيةاسم المستثمر 
عدد األسهم 
في بداية عام 

2017 م

نسبة الملكية 
في بداية عام 

2017 م

عدد األسهم 
في نهاية عام 

2017 م

نسبة الملكية في 
نهاية عام
 2016 م

47.6 %47.630,787,680 %21,991,200شركة سعوديةشركة مجموعة صافوال

20.3 %20.313,130,040 %9,378,600سعودىأ/أحمد حمد السعيد

الثالث والعشرون  : وصف لفئات وأعداد أى أدوات دين قابلة 
للتحويل إلى أسهم ، واى 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
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السادس والعشرون :  سياسة توزيع األرباح:

ــى  ــرى عل ــف األخ ــة والتكالي ــع المصروفــات العمومي ــة الســنوية بعــد خصــم جمي ــاح الشــركة الصافي ــوزع أرب ت

ــي:  الوجــه اآلت
يجنــب ) 10 ٪ ( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف . 1

هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور 30 ٪ مــن رأس المــال المدفــوع .

يجــوز تجنيــب نســبة مــن صافــى االربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لاغــراض التــى يحددهــا مجلــس . 2
االدارة فــى حينــه . 

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة . 3
أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن 
صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــا مــن 

هــذه المؤسســات . 

يوزع من الباقي بعد ذلك ربح على المساهمين نسبة ال تقل عن ) 5 ٪ ( من رأس المال المدفوع.. 4

يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تزيــد عــن 10٪ مــن صافــى األربــاح كمكافــأة العضــاء مجلــس االدارة ، يجــب . 5
ــغ  ــة مبل ــة او عيني ــا مالي ــآت ومزاي ــن مكاف ــس االدارة م ــو مجل ــه عض ــل علي ــا يحص ــوع م ــاوز مجم اال يتج

خمســمائة الــف ريــال ســنويًا ، وفــق الضوابــط التــى تضعهــا الجهــة المختصــة . 

يجــوز للشــركة بعــد إســتيفاء الضوابــط الموضوعــة مــن الجهــات المختصــة توزيــع اربــاح نصــف ســنوية وربــع . 6
. سنوية 

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

وتمشــيا مــع هــذه السياســة فقــد أقــر مجلــس إدارة الشــركة فــى جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2010/4/19 م توزيــع 
أربــاح نصــف ســنوية إعتبــارًا مــن عــام 2010 م، ويجــوز للمجلــس مراجعــة هــذا القــرار مــن فتــرة ألخــرى حســب مــا 
ــاح  ــع يعــادل نحــو 70 ٪ مــن ارب ــان يكــون الحــد االقصــى للتوزي ــه الضــرورة ، كمــا اقــر مجلــس االدارة ب تقتضي

الشــركة .

والبيــان التالــى يوضــح نســب واجمالــى االربــاح الموزعــة خــال عــام 2017 ، والمقتــرح توزيعــه فــى نهايــة العــام 

وفقــًا العــان الشــركة بموقــع تــداول فــى تاريــخ 31 /1/ 2018 :

نسبة االرباح التى تم توزيعها خالل العام 2017
نسبة االرباح المقترح وتاريخ التوزيع

توزيعها فى نهاية السنة 
للنصف الثانى لعام 2017

اجمالى 
االرباح 2017 /6 /5

عن النصف الثانى من عام 
2016

2017/ 8/ 3
عن النصف االول من عام 

2017

-11 %10 %15 %النسبة

االجمالى 
71,148,000205,128,000 *69,300,00064,680,000)ريال(

*لم تصرف بعد ، وسيتم صرفها بعد اعتماد الجمعية العامة.

ــادة رأســما  ــى المســاهمين مــن خــال زي ــى أن الشــركة وزعــت اســهم منحــة عل  وتجــدر االشــارة ال
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الشــركة بنســبة 40 ٪ بموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــى 22 /2017/5 ليصبــح رأســمال 

ــال . ــون ري ــن 462 ملي ــدال م ــال ب ــون ري ــادة 646.800 ملي ــد الزي ــركة بع الش

السابع والعشرون : وصف الى صفقة بين الشركة وطرف 
ذى عالقة خالل عام 2017

قيمتهامدتهانوع الصفقةنوع عاقته بالشركةالطرف ذو العاقة

ا. خالد احمد حمد 

السعيد

مدير عام االستثمار 

وعضو مجلس ادارة

 عقد ايجار محل لشركة هرفى بمدينة مكة من شركة 

بزبزة الدولية التى يمتلك بها حصص عضو مجلس االدارة  

7 سنوات - تم التعاقد 

بنفس الشروط السائدة

160 الف 

ريال

الرئيس التنفيذى احمد حمد السعيد

والعضو المنتدب

عقد شراء صوصات غذائية من مصنع ماما صوص 

المملوك لموسسة احمد السعيد للتجارة  .

سنوى - تم التعاقد 

بنفس الشروط السائدة

5.04 مليون 

ريال

الثامن والعشرون:  التعامالت مع األطراف ذات العالقة :

الشركة تعمل في السوق السعودي منذ نحو37سنة ، ولها معامات واتفاقيات تأجيرعقارات تبادلية 

وشراء منتجات خامات وبيع منتجات ...... الخ ممتدة وطويلة اآلجل مع أطراف ذات عاقة  مثل ) شركة كنان 

و شركة أسواق العزيزية بندة التابعتان لمجموعة صافوال، ومصرف الراجحى ، السيد/ أحمد السعيد ، السيد/ 

خالد السعيد، شركة بزبزة للتجارة الدولية ،شركة قطاف ، شركة ديلمونتى (، وهم أطراف ممثلين بمجلس 

إدارة الشركة بشخصهم أو من خال الشركات التي يمثلونها ، وفيما يلي بيان يتضمن طبيعة تلك المعامات 

وحجمها خال عام 2017 :



صفحة  52

التقرير السنوي 2017شركة هرفي للخدمات الغذائية

أوال : عقود إيجار : 

بيان اإلطراف
ذات العالقة

نوع العقدالصفة
عدد 

العقود
مالحظات

شركة بندة

 شركات تابعة 
لمجموعة صافوال 

الممثلة بمجلس 
اإلدارة) مؤجر (

العضاء مجلس االدارة 
:

ا. عصام المهيدب.
ا. عبد العزيز الغفيلى

م. ريان فايز 
م. معتز العزاوى 

استئجار 8 
محات

هرفى أرقام 
 15 3-7-10-13-

 157 – -170
هرفى كافيه 

) 1(

 8

تقع المحات بمنطقة الرياض مبلغ اإليجار يمثل 
نسبة من المبيعات تتراوح بين 8 % & 10 % سنويًا 
يرجع تاريخ بعض العقود ل1995 ويتم تجديدها،ويبلغ 

إجماليها2.917 مليون ريال .

-استئجار 6 
محات هرفى 
أرقام -17-126
 -174 141-66

. -37

-استئجار ارض 
هرفى 191.

 -استئجارسكن 
عاملين هرفى 

كافيه )1 ( 

6

1

1

تقع المحات بمنطقة الرياض ، ماعدا مطعمى 
هرفى 174 ،37 بمنطقة بريده وجيزان على التوالى 
، اجمالى قيمة االيجار695 الف ريال   ) يتراوح ايجار 
المحل بين 85 الف ريال ، 141 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

شركة كنان 
الدولية 
للتطوير 
العقارى

استئجار محلين 
هرفى 171- 

وهرفى 109 
ومستودع 

ملحق به

 2

 1

يقع المحل االول فى ينبع ، ويقع المحل الثانى في 
سنتر الرمال بمدينة الرياض ، إيجار المحات نسبة 9 
% &  10 % من المبيعات بقيمة بلغت162.9الف 

ريال & 120.1 الف ريال& إيجار المستودع 4800 ريال 
تاريخ العقد يرجع لعام 2006 

احمد حمد 
الرئيس التنفيذي السعيد

والعضو المنتدب ) 
مؤجر (

استئجار 
عمارتين 
سكنيتين

  2

العماراتان بمنطقة المروج ، والمنطقة الصناعية 
اجمالى قيمة االيجار200 ألف ريال ، 180 ألف ريال  

ترجع لعام 1991 ،2002 ومدة كل عقد 3 سنوات 
ويجدد .

استئجار ارض
مطعم هرفى 

40
 1

األرض بمنطقة ابها قيمة االيجار250 ألف ريال 
مساحة 1300مترالعقد منذ 2009 ولمدة 15 سنة .
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شركة بزبزة 
الدولية

يمتلك عضو مجلس 
االدارة خالد السعيد          

) مؤجر ( حصص بها

استئجار محل 
هرفى 139 ، 
هرفى 312 ، 

 360
3     

هرفى 139 المحل بمنطقة تبوك بقيمة ايجارية 97.5 
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 .  

خالد أحمد 
السعيد

عضو مجلس إدارة
) مؤجر (

استئجار ارض 
هرفى 143

1
 األرض بمنطقة اإلحساء قيمة االيجار200 ألف

ريال مساحة 1354مترالعقد منذ 2007 ولمدة 20 
سنة .

شركة بزبزة 
الدولية

يمتلك عضو مجلس 
االدارة خالد السعيد          
) مستأجر ( حصص بها

تأجير 12 محات 
بجوار مطاعم 
 هرفى ارقام 

 9-147-175-78
 -143-77-87-

 46-220-200
272- -277

12

تقع المحات بمناطق الرياض، وحائل ،القصيم ، 
واإلحساء ، الجبيل ، الدمام بإجمالي قيمة ايجارية 
1.28 مليون ريال ) يتراوح مبلغ اإليجار من 40ألف 

ريال ، 270 ألف ريال( العقود ترجع ل 2002  ولمدد 
تتراوح بين 5 سنوات ، 20 سنة وتجدد .

شركة قطاف

يمتلك عضو مجلس 
االدارة  خالد السعيد    

) مؤجر ( حصه بها

تأجير مبنى 
كامل 

التشطيبات 
مكون من 

دورين 

1

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.

تأجير محل 
كامل 

التشطيبات 
1

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 .

تأجير محل 
نصف تشطيب

1

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 .

تأجير مبانى
هيكل خرسانى 

عظم

3

المحات تقع بمدن عفيف ، قرطبة ، الشماسى 
ببريده لمطاعم هرفى 333 ،373 بمساحة 375 متر 
بقيمة ايجار سنوى 400 الف ريال ، 500 الف ريال 
، 23 سنة ،18 سنة على التوالى، ولقد تم توقيع 

العقود فى  8/2015 .

 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 المعامات مع 

االطراف ذات العاقة .
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ثانيًا : مشتريات مواد خام :

تقوم الشركة بشراء بعض مستلزمات المواد الخام ، والمنتجات من شركات تابعة ألطراف ذات 

عاقة، وفيما يلى بيان تفصيلى لتلك التعامات خال عام 2017 م :

االطراف ذات 
العاقة

قيمة المبيعات نوع العقدالصفة
خال عام 2017م

شركة عافية 
العالمية

شركة تابعة لمجموعة صافوال  حيث أن اعضاء مجلس 
ادارة شركة هرفى ا. عصام عبد القادر المهيدب ، أ. 

عبد العزيز خالد الغفيلى ، م. معتز قصى العزاوى ، م. 
ريان محمد فايز ويشغلون ايضًا عضوية مجلس ادارة 
شركة صافوال والتى تمتلك شركة عافية العالمية .

توريد 
زيوت طعام 

لهرفى 
عقد سنوي

2,684,639 ريال

التى يمتلك حصه بها شركة مجموعة المهيدب شركة ديلمونتى 
والتى يشغل منصب الرئيس التنفيذى وشريك بها  

رئيس مجلس ادارة شركة هرفى  
االستاذ /  عصام المهيدب   

توريد خضار
لهرفى

عقد سنوي

16,853,129ريال

مؤسسة احمد 
السعيد للتجارة 

التابع لها مصنع )ما 
ما صوص (

هى مؤسسة مملوكة للرئيس والتنفيذى والعضو 
المنتدب احمد حمد السعيد 

توريد صوصات 
غذائية لهرفى

عقد سنوي

 5,044,332 ريال 

ثالثًا : مبيعات منتجات :

تقوم الشركة بتسويق جزء من منتجات مخابزها ، ومنتجات مصنع اللحوم من خال شركات تابعة 

ألطراف ذات عاقة وفيما يلى بيان تفصيلى لتلك المعامات خال عام 2017 م :

قيمة المبيعات نوع العقدالصفةاالطراف ذات العاقة
خال عام 2017 م

شركة تابعة لمجموعة صافوال  حيث أن اعضاء شركة بنده للتجزئة
مجلس ادارة شركة هرفى ا.عصام عبد القادر 
المهيدب ، أ. عبد العزيز خالد الغفيلى ، م.معتز 
قصى العزاوى ، م. ريان محمد فايز ويشغلون 

ايضًا عضوية مجلس ادارة شركة صافوال والتى 
تمتلك شركة بنده للتجزئة .

بيع منتجات
مخابزهرفى ، 

ومنتجات مصنع 
هرفى للحوم - 

عقد سنوي  

 28,112,479 ريال

يمتلك عضو مجلس االدارة االستاذ/ خالد شركة بزبزة الدولية
السعيد حصص بها

بيع منتجات
مصنع هرفى 
للحوم - عقد 

سنوي

142,050 ريال
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رابعا : عقود تسهيالت ائتمانية مع مصرف 
تم خال عام 2017 م توقيع اتفاقية تسهيات ائتمانية جديدة ، وذلك لتمويل االنشطة والتوسعات 

الخاصة بالشركة  :

قيمة المبيعات خال نوع العقدالصفةاالطراف ذات العاقة
عام 2017 م

*مصرف الراجحى
يشغل عضوية مجلس ادارة المصرف 

االستاذ / 
عبد العزيزخالد الغفيلى  عضومجلس 

ادارة شركة هرفى 

توقيع اتفاقية 
تسهيات ائتمانية

مدة التمويل 6 سنوات

110,000,000

مدة التمويل 6 سنوات

*بلغ اجمالى المسحوبات من التسهيات من مصرف الراجحى عام 2017 بلغت 70 مليون ريال .

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

عقــود اإليجــار تــم تحديــد قيمتهــا اإليجاريــة مــن خــال ) 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 ( .

ــي  • ــًا لنفــس الشــروط واألســس الت ــم وفق ــًا ألســعار الســوق وتت ــم وفق ــة تت عقــود المعامــات التجاري

ــائدة ( . ــعار الس ــروط االس ــس ش ــن ) نف ــن اآلخري ــاء والموردي ــع العم ــركة م ــا الش تتبعه

معظــم هــذه المعامــات يحكمهــا عقــود طويلــة اآلجــل وبشــروط ثابتــة ) عقــود إيجــار المحــات والمبانــي  •

واالراضــى ( أو مــن خــال عقــود واتفاقيــات ممتــدة يتــم إعــادة تجديدهــا ســنويًا وقــد تخضــع عنــد تجديدهــا 

لتغييــر فــي بعــض شــروطها مثــل عقــود المشــتريات ، والمبيعــات الخاصــة بالخامــات والمنتجــات والمــواد 

ومنتجــات الشــركة ، علمــًا بــان ابــرام وتجديــد هــذه العقــود يقــع ضمــن إطــار النشــاط اإلعتيــادي لهرفــى 

ووفقــاً للشــروط التجاريــة الســائدة بالســوق والمنافســة العادلــة التــي تحقــق حمايــة مصالــح المســاهمين. 

تــم افصــاح الشــركة عــن المعامــات مــع االطــراف ذات العاقــة مــع اعضــاء مجلــس االدارة حيــث تضمنــت  •

ــن  ــاح ع ــم االفص ــد ت ــه ، ولق ــواد متبادل ــراء م ــع وش ــود بي ــه ، عق ــار متبادل ــود ايج ــات عق ــك المعام تل

شــروط تلــك العقــود مــن حيــث قيمــة العقــد ، ومدتــه والطــرف صاحــب المعاملــة ، وانهــا تمــت بالشــروط 

ــل اســعار  ــم االفصــاح عــن الشــروط االخــرى بالتعاقــد مث ــم يت ــة ، ول ــا تفضيلي الســائدة واليوجــد بهــا مزاي

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 االطــاع علــى معلومــات تشــغيليه وماليــة 

هامــة .

خضعــت المعامــات مــع االطــراف ذات العاقــة  للمراجعــة مــن قبــل لجنــة المراجعــة بالشــركة ، كمــا تــم  •

مراجعــة القيــم االيجاريــة مــن قبــل مكتــب تقييــم عقــارى متخصــص ، وتــم إعــداد تقريــر منفصــل عــن تلــك 

ــس اإلدارة بجلســته المنعقــدة فــي  ــم رفعهــا لمجل ــي للشــركة ، وت المعامــات مــن المحاســب القانون

2018/1/31 للتصويــت عليهــا .
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 بالنســبة للمعامــات القديمــة والممتــدة ، تــم بالجمعيــة العامــة فــى 2017/5/22   الحصــول علــى ترخيــص  •

مــن الجمعيــة العامــة بإســتمرارها نظــرًا لطبيعتهــا الســابق اإلشــارة إليهــا ، حيــث أنهــا كانــت قائمــة قبــل 

تحــول الشــركة لشــركة مســاهمة مدرجــة فــى 2010/2  . 

وســيبلغ رئيــس المجلــس فــي اجتمــاع للجمعيــة العامــة للشــركة خــال عــام 2018 عنــد انعقادهــا عــن تلــك  •

األعمــال والعقــود التــي يكــون ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو احــد المديريــن التنفيذييــن مصلحــة شــخصية 

فيهــا ويرفــق بهــذا التبليــغ التقريــر الخــاص بتلــك المعامــات والصــادر مــن المحاســب القانونــي ، وذلــك 

للحصــول علــى ترخيــص مــن الجمعيــة بإبــرام عقــود جديــدة أو تجديــد أو اســتمرار للعقــود القائمــة لعــام 

2018 أو اعتمــاد العقــود التــى ابرمــت خــال عــام 2017 بمــا يتوافــق مــع الضوابــط النظاميــة .

أن مجلس االدارة يقر بعدم وجود عقود او مصلحة بين الشركة والمدير المالى . •

التاسع والعشرون: إقرارات مجلس اإلدارة :
 

حيــث أن قواعــد التســجيل واإلدراج والئحــة حوكمــة الشــركات التــي أصدرتهــا هيئــة الســوق الماليــة يؤكــدان 

ــوذج  ــًا لنم ــة وفق ــود المطلوب ــع البن ــن جمي ــس اإلدارة ع ــنوي لمجل ــر الس ــي التقري ــاح ف ــرورة اإلفص ــى ض عل

التقريــر الســنوي االسترشــادي المعــد مــن قبــل الهيئــة، فــإن مجلــس إدارة الشــركة يقــر بــأن المواضيــع التاليــة 

ال تنطبــق علــي الشــركة ويلتــزم المجلــس باإلفصــاح عنهــا متــى مــا انطبقــت علــي الشــركة :

ال يوجــد أي اختــاف عــن معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن بشــأن  •

مراجعــة وتقييــم القوائــم الماليــة للشــركة.

ال توجــد أي شــركات تابعــة لشــركة هرفــي للخدمــات الغذائيــة حتــى  31 ديســمبر2017 ، وبالتالــي ال يوجــد  •

أســهم أو أدوات ديــن صــادرة ألي شــركة تابعــة .

ــود  • ــن تع ــت أو أي أدوات دي ــي التصوي ــة ف ــة خاص ــع بأولوي ــهم تتمت ــازة أو أس ــهم ممت ــد أي أس ال توج

ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر أو ألي أشــخاص مــن الغيــر، حيــث 

ــي  ــول إل ــة للتح ــن قابل ــا أدوات دي ــد لديه ــازة وال يوج ــهم الممت ــام األس ــق نظ ــًا ال تطب ــركة حالي أن الش

أســهم .

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 علي القوائم المالية السنوية . •



صفحة  57

التقرير السنوي 2017شركة هرفي للخدمات الغذائية

لــم يتــم توقيــع أى جــزاءات أو عقوبــات علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أى جهــة إشــرافية أو تنظيميــة  •

أو قضائيــة أخــرى.

تؤكــد الشــركة أنــه لــم يحــدث أن تســلمت مــن مراجــع حســابات الشــركة طلبــًا بانعقــاد الجمعيــة العامــة  •

خــال الســنة الماليــة المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.

ــًا  • تؤكــد الشــركة أنــه لــم يحــدث أن تســلمت مــن مســاهمين يملكــون 5٪ مــن رأس المــال أو أكثــر طلب

بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.

لــم يتلــق رئيــس مجلــس اإلدارة أى طلــب مكتــوب بعقــد اجتماعــات طارئــة مــن إثنيــن مــن األعضــاء أو أكثــر  •

خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــى 2017م.

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

كما أن مجلس إدارة الشركة  يقر بما يلي:

أن سجات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح . •

أن نظام الرقابة الداخلية أعد علي أسس سليمة ونفذ بفاعلية. •

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

الثالثون: المعلومات المتعلقة بالمخاطر :

إن أى نشــاط اقتصــادي ال يخلــو مــن تعرضــه لمخاطــر محتملــه ، وشــركة هرفــى قــد تتعــرض لبعــض المخاطــر مــن 

خــال طبيعــة نشــاطها المتمثــل فــي إنتــاج وبيــع المنتجــات الغذائيــة وإدارة المطاعــم والمعــارض ، وأن الشــركة 

لديهــا مــن الخبــرات الواســعة والمتراكمــة فــى مجــال الوجبــات الســريعة والتصنيــع الغذائــي والتــى اكتســبتها 

علــى مــدى االربعــة والثاثــون عامــًا الماضيــة ، التــى تمكنهــا مــن التعــرف وحصــر المخاطــر المرتبطــة بأنشــطة 

شــركة هرفــى وســنعرض فيمــا يلــى بعــض مــن ابــرز هــذه المخاطــر :

المخاطر المرتبطة بسالمة األطعمة .

مخاطر التوقف غير المتوقع لألعمال .

مخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام ) عالميًا ، محليًا (.

مخاطر المنافسة .

مخاطر تمويلية .

ــد مــن اإلجــراءات وفقــًا لطبيعــة كل خطــر منهــا  وفــى ســبيل مواجهــة تلــك المخاطــر تقــوم الشــركة بالعدي

ــال : علــى ســبيل المث

مخاطــر ســالمة األطعمــة: لــدى الشــركة برنامــج متكامــل لضمــان ســامة المــواد الغذائية،كمــا تقــوم 

بتطبيــق عــدد مــن اإلجــراءات الوقائيــة لضمــان ســامة منتجاتهــا مــن خــال إدارة رقابــة الجــودة ، وقــد حصلــت 

الشــركة علــى شــهادة “الهاســب” العالميــة فــى هــذا المجــال، وشــهادات األيــزو  للقطاعــات اإلنتاجيــة وبعــض 

المطاعم.
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مخاطــر التقلبــات فــي أســعار المــواد الخــام ) عالميــًا ، محليــًا ( : تعمــل الشــركة جاهــدة علــى التحكــم فــى 

أســعار المــواد الخــام مــن خــال توســيع قاعــدة مــوردى الشــركة ، وإبــرام عقود ســنوية للمــواد الخام الرئيســية 

لضمــان ثبــات األســعار وإســتغال وفــورات الحجــم ، كمــا تقــوم الشــركة بالحــد مــن تذبــذب األســعار مــن خــال 

إدارة مخزونهــا بكفــاءة ،واســتغال الطاقــات التخزينيــة الكبيــرة المتاحــة للشــركة.

مخاطــر تمويليــة: تقــوم الشــركة بــداد التزاماتهــا المرتبطــة بأنشــطتها التشــغيلية فــى مواعيــد اســتحقاقها 

، و كمــا ان الشــركة تعتمــد علــى تمويــل توســعاتها االســتثمارية مــن خــال التمويــل الذاتــى واالقتــراض مــن 

البنــوك  ، والشــركة تســدد قســاط قروضهــا فــى موعدهــا . 

وتجــدر االشــارة الــى ان مجلــس االدارة تبنــى سياســة تعتمــد علــى تحديــث وعمــل دراســة متخصصــة للمخاطــر 

المرتبطــة بأنشــطة الشــركة فــى ضــوء المتغيــرات االقتصاديــة الحاليــة وفــى ضــوء توســعات الشــركة 

ــركة . ــع ادارة الش ــة م ــك الدراس ــات تل ــذ توصي ــة تنفي ــك متابع ــة ، وكذل ــطتها المختلف ــا وانش بقطاعاته

الحادي والثالثون: اجتماع الجمعية العامة

ــة العامــة وجــدول  ــخ انعقــاد الجمعي ــة بتاري ســيتم إبــاغ مســاهمي شــركة هرفــي للخدمــات الغذائي

أعمالهــا بعــد أخــذ الموافقــات مــن الجهــات المختصــة.
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شكر وتقدير:

يســر مجلــس إدارة الشــركة أن ينتهــز هــذه الفرصــة ليتقــدم لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين ، وولــى عهــده 

األميــن   – يحفظهــم هللا -  بخالــص الشــكر والتقديــر لمــا يقدمونــه مــن جهــود حثيثــة لتحقيــق رفاهيــة وأمــن 

هــذا الوطــن ، كمــا يتقــدم المجلــس بخالــص شــكره وتقديــره إلــى حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الرشــيده 

علــى دعمهــا ورعايتهــا المســتمرة لشــركات القطــاع الخــاص ، كمــا يتقــدم المجلــس بالشــكر والعرفــان لجميــع 

عمــاء الشــركة علــى ثقتهــم ودعمهــم ، كمــا يعــرب المجلــس عــن خالــص شــكره وامتنانه لمســاهمي الشــركة 

علــى كريــم دعمهــم وثقتهــم الغاليــة ،  داعيــن هللا عــز وجــل أن يتــوج هــذه الثقــة والدعــم بمزيــد مــن التطــور 

واالزدهــار للشــركة،وكذلك الشــكر موصــول إلدارة الشــركة ومنســوبيها لجهودهــم المخلصة وأدائهــم المتميز 

خــال العــام المالــي 2017 م حيــث افتتحــت الشــركة خــال عــام 2017 عــدد 25 فــرع لمطاعــم هرفــى ووفقــًا ألحــدث 

التصميمــات والديكــورات باالضافــة الــى توســعات الشــركة بقطاعتهــا الصناعيــة االخــرى ، كمــا يتطلــع مجلــس 

اإلدارة إلــى المزيــد مــن اإلنجــازات والتميــز خــال العــام 2018 م .

         وهللا ولي التوفيق،،،

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب            رئيس مجلس اإلدارة 

أحمد حمد السعيد                                     عصام عبد القادر المهيدب  

-------------------                      --------------------  
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