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نبذة عن 
حلواني اخوان
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نبذة عن الشركة - تأسيس الشركة

شــركة حلوانــي إخــوان هــي شــركة مســاهمة ســعودية ، 
أدرجت في الســوق المالية الســعودية خالل عام 2008م  
برقــم 6001 فــي شــركة الســوق الماليــة تــداول وتنــدرج 
االســتهالكية  الســلع  لقطــاع  الرئيســي  القطــاع  تحــت 

ــة(. ــاج األغذي األساســية والقطــاع الفرعــي ) قطــاع إنت
زيــادة  2008م  يوليــو   16 فــي  الشــركة  مؤسســو  وقــرر 
 8,571,430 ريــال بإصــدار   285,714,300 إلــى  رأس مالهــا 

ســهم مــن نفــس الفئــة لالكتتــاب العــام.

تتمتــع شــركة حلوانــي إخــوان بميــزة كونهــا مــن أوائــل 
الشــركات الســعودية التــي دخلــت مجــال صناعــة المــواد 
فقــد   ، الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الغذائيــة 
توصيــة  كشــركة  1952م  عــام  فــي  الشــركة  تأسســت 
بســيطة مــن أفــراد عائلــة حلوانــي وتطــور هيــكل الشــركة 
القانونــي والتمويلــي منــذ تأسيســها وحجــم عملياتهــا.

بدأت حلواني اخوان نشاطها عام ١٨٣٠م

إلــى شــركة مســاهمة  تنوعــت منتجاتهــا حتــى تحولهــا 
بموجــب القــرار الــوزاري رقم 264/ق وتاريخ 1428/10/23هـ 

ــال . ــرأس مــال 200 مليــون ري الموافــق 2007/11/4م ب

2019/08/05م قامــت  1440/12/04هـــ الموافــق  وبتاريــخ 
الشــركة بموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بزيــادة 
رأس مــال الشــركة ليصبــح314,285,730 ريــال ســعودي  
مــن حســاب األربــاح المبقــاة بنســبة قدرهــا %10 ، بزيــادة 
عــدد األســهم ليصبــح 31,428,573 ســهم  وذلــك من أجل 
تدعيــم رأس مــال الشــركة ليتناســب مــع حجــم أعمالهــا 

وتطلعاتهــا المســتقبلية

2008 1952

1830

20072019
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رسالة
الشركة

نعمل معًا لتقديم منتجات غذائية عالية الجودة بإتخاذ نهج 
االبتكار مستعينين بالله ، يشُد بعضنا بعضًا ، ننشد أعلى 

مستويات التميز محققين عوائد مستمرة لمساهمينا 
ورضى المستهلكين وتنمية المجتمع ، وذلك من خالل:

تقديم منتجات عالية الجودة ترضي المستهلكين وتلبي احتياجاتهم.

تعظيم مصالح المساهمين.

تحفيز قدرات فريق العمل وتنمية مهاراتهم.

تفعيل مسؤوليتنا اإلجتماعية.
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مهمتنا

رؤية الشركة

بعملنا معا، سنبتكر األفكار ونجذب الكوادر التي تمّثل أعلى معايير 
االمتياز لنقّدم المواد الغذائية بأعلى جودة ممكنة وتمكين كل من 

يساهم معنا من تحقيق النمو المستمر…

أن نكون رواد عالميًا في تقديم المذاق األصيل النابع من أجود 
المنتجات الغذائية
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قيم الشركة

منــذ ان نشــأت حلوانــي اخــوان وهــي تتبنــى مفهــوم تطويــر وادارة 
المنتجــات وخلــق افــكار جديــدة تلعــب دورا اساســيًا وحيويــًا فــي 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتســعى جاهــدة النتــاج اجــود 

المــواد الغذائيــة ذات الجــودة العاليــة التــي تفخــر بتقديمهــا.

تســعى حلوانــــي اخــــوان إلــى اختيــار الموظفيــن الذيــن يضعــون 
وذلــك  عملهــم  فــي  المبــادئ  اهــم  مــن  التعــاون  وروح  التفانــي 

الجميــع. نجــاح  الــى  يــؤدي  وبمــا  الشــركة  أهــداف  لتحقيــق 

الريادة

التعاون
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النزاهة

المسؤولية
يلتــزم موظفــي الشــركة بمــا يصــدر عنهــم مــن أقــوال أو أفعــال مــع تحملهــم نتائجهــا، كمــا تحــث 

الشــركة موظفيهــا علــى تحمــل مســؤولية االعمــال الموكلــه لهــم وتأديتهــا علــى أكمــل وجــه.

تركــز الشــركة علــى كل مايدفــع الشــخص لإلهتمــام الشــديد للقيــام بالعمــل برغبــة جامحــة مدفوعــه 
بالحب والعزم والقوة واالصرار  على النجاح، وتحافــــظ حلواني علــــى بيئــــة عمليــــة أساســــها االحترام 
للحرفــة ومهارة التنفيــذ، وتدفعها فــرص التعلــم المســتفادة مــن التغلب علــى التحديات لالرتقــاء 

بمســــتوى الخدمــة وجودة اإلنتــاج.

تطبــق حلوانــي اخــوان مفهــوم االلتــزام االخالقــي المبنــي علــى ترفــع النفــس وُبعدهــا عــن كل خطــأ،      
و النزاهــة فــي الجانــب الســلوكي واالخالقــي فــي جميــع اعمالهــا.

الشغف
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قصتنا
نحــن بفضــل هللا الــرواد فــي صناعــة الغــذاء بالمــذاق األصيــل النابــع مــن بيئتنــا والمســتوحى مــن تاريخنــا 

وحضارتنــا. وعراقتنــا 
نعتز بانطالقتنا للعالمية من قواعد راسخه في المملكة العربية السعودية. 

خضنــا التجــارب بإنفتــاح علــى العالــم نتعلــم منــه ونضيــف اليــه، ننشــد التميــز ونحافــظ علــى االصالــة والمــذاق 
الســاحر، ونطبــق اعلــى معاييــر الجــودة العالميــة، حيــث حصلنــا علــى شــهادة الجــودة ISO 9001 المعتــرف بهــا 
دوليــًا، باإلضافــة إلــى شــهادة تحليــل المخاطــر ونقــاط التحكــم الحرجــة )HACCP( وهــي شــهادة يتــم منحهــا 
اعترافــًا بــاإلدارة المنّظمــة لســالمة األغذيــة. وتعتبــر كل مــن هاتيــن الشــهادتين تكليــاًل للجهــد الكبيــر وااللتــزام 

مّنــا .بضمــان أعلــى جــودة لمنتجاتنــا.

ــى  ــا ال ــًا لنصــل بمنتجاتن ــًا وعالمي ــا وإقليمي ــى نطــاق واســع محلي ــع عل ــا اســتراتيجية التســويق والتوزي انتهجن
ــادة المبيعــات واالربــاح. العالــم، وقــد كان لهــذه االســتراتيجية فضــل فــي زي
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تاريخ حلواني 
اخوان

2020التقرير السنوي 12



شــهر الشــركات الســعودية فــي مجــال صناعــة 
ِ
أ إخــوان مــن  تعتبــر شــركة حلوانــي 

وتوزيــع المــواد الغذائيــة، أنشــأت الشــركة عــام 1952 م فــي مدينــة جــدة )حــارة الشــام( 
كمشــروع عائلــي بســيط، بــدأت الشــركة بإنتــاج الحــالوة الطحينيــة وكانــت هــي المنتــج 
الرئيســي لهــا، منــذ البدايــة كان أكثــر مــا يميــز الشــركة هــو الجــودة العاليــة والطعــم 
الرائــع، إشــتهرت حلوانــي إخــوان بالمنتجــات الطبيعية %100، وال تســتخدم الشــركة أي 
نــوع مــن أنــواع األغذيــة المعدلــة وراثيــًا، باإلضافــة إلــى الجــودة العاليــة والطعــم اللذيــذ 
والســعر المنافــس، لهــذا حــازت حلوانــي إخــوان علــى ثقــة المســتهلكين الســعوديين.

بدأت حلواني إخوان في تقديم ماركة الخروف للحالوة والطحينة الممتازة وكان اول 
تسجيل لهذه العالمة التجارية بمدينة دمشق  في عام 1830م

لــم تكتفــي شــركة حلوانــي إخــوان بسياســة البيــع والتســويق فقــط، ولكنهــا تحولــت 
ــرز اإلنجــازات، ممــا دعــم اإلرتقــاء  ــر هــذا التحــول مــن أب ــداول، ويعتب ــى سياســات الت ال
بمســتوى جــودة التعبئــة والتغليــف للمنتجــات ورفــع نســبة المبيعــات وصافــي االربــاح 
االجماليــة، بالتزامــن مــع هــذا قامــت الشــركة بإفتتــاح مصنــع متكامــل فــي مدينــة 
القاهــرة بجمهوريــة مصــر العربيــة لتصنيــع المــواد الغذائيــة، والســوق المصــري مــن 
األســواق الممتــازة التــي تعمــل بهــا الشــركة، وقــد حققــت الشــركة شــهرة كبيــرة فيــه 
وحــازت علــى ثقــة المســتهلك المصــري ممــا مكنهــا مــن زيــادة حصتهــا فــي الســوق.

امــا فــي العــام 2016م فقــد قامــت الشــركة بإفتتــاح صــرح صناعــي ضخــم مؤلــف مــن 
مجموعــة مــن المصانــع فــي المدينــة الصناعيــة بجــدة ، كمــا قامــت بإفتتــاح مصنــع 
للدواجــن فــي جمهوريــة مصــر العربيــة وذلــك تماشــيًا مــع تطــور العــرض والطلــب 
علــى منتجــات الشــركة وحرصــًا علــى تقديــم أجــود المنتجــات فــي الســوق الســعودي 

والمصــري.

تحــول المشــروع البســيط بمــرور الوقــت الــى شــركة مســجلة رســميًا، وبدأت تســتخدم 
وســائل تصنيــع وتوزيــع حديثــة ومتطــورة، بــدأت الشــركة بالتوســع والتطــور وقامــت 
بافتتــاح مصانــع جديــدة ومتنوعــة فــي شــارع الميناء بجــدة عام 1962، وقامت بالتوســع 
فــي إنتــاج المــواد الغذائيــة وتــم البــدء بإنتــاج اللحــوم المصنعــة والمطبوخــة والمدخنــة 

والمجمــدة. باإلضافــة الــى صناعــة األلبــان واألجبــان الطازجــة وصناعــة اآليســكريم.

بداية حلواني اخوان

مصنع القاهرةمصنع حارة الشام

المدينة الصناعية - جدةمصنع الميناء

19521987

19622016
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة / مساهمي شركة حلواني إخوان                     المحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
يسعدني وباألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي في مجلس إدارة شركة حلواني إخوان أن أضع 

بين ايديكم التقرير السنوي لألداء وأيضًا إنجازات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2020م ويتضمن هذا التقرير تغطية وافية للمؤشرات المالية والتشغيلية للشركة ، وهو معروض 

على الجمعية العامة طبقًا لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية للنظر فيه وإجازته.
حيــث تلتــزم شــركة حلوانــي إخــوان بتقديــم منتجات غذائية عالية الجودة إلى المســتهلكين ، باســتخدام 
وصفــات المنتجــات االصيلــة إلــى جانــب خطــوط االنتــاج الحديثــة ، والمــواد الخــام االوليــة للتصنيــع مــن 
افضــل مواردهــا وتقنيــات التصنيــع المتقدمــة وأســاليب التعقيــم والنظافــة الصحيــة المســتمرة، 
ولقــد نجحــت حلوانــي إخــوان بفضــل هللا فــي تحقيــق رؤيتهــا لتكــون رائــدة فــي تصنيــع الغــذاء بالمــذاق 
ــة الســعودية  ــا منطلقيــن بخطــوات واثقــه مــن المملكــة العربي ــا وحضارتن ــع مــن بيئتن االصيــل الناب
الــى العالــم  ، ونحــن فــي حلوانــي إخــوان ملتزمــون بتلبيــة احتياجــات عمالئنــا مــن خــالل تقديــم منتجــات 
ــا فــي الســوق لضمــان نمــو مســتدام مــن  ــادة حصتن غذائيــة مبتكــرة عاليــة الجــودة والعمــل علــى زي

أجــل تحقيــق قيمــة مضافــة لمســتثمرينا.
وقــد حصلــت الشــركة علــى العديــد مــن شــهادات الجــودة العالميــة لتميزهــا فــي صناعــة األغذيــة 
ومســتوى الجــودة وتقــوم الشــركة حاليــا بأعمــال تلبــي احتياجــات وتوقعــات جميــع أصحــاب المصلحــة 

مــن العمــالء والمســتثمرين والمورديــن وأيضــًا فريــق العمــل.

عبدالعزيز محمد عبده يماني
رئيس مجلس اإلدارة

وتقبلوا خالص التحيات ،،،
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المهندس/
عبدالعزيز محمد عبده يماني

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/
عبدهللا بن ابراهيم الهويش

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/
محمد بن عبدالحميد حلواني

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/
عبداإلله عبدالرحيم صباحي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/
غسان بن أحمد عامودي

عضو مجلس اإلدارة

المهندس/
أسامة بن زكريا جمجوم

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/
خالد بن عبدالقادر الكاف

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/
أنس بن غالب خاشقجي

عضو مجلس اإلدارة

المهندس/
محمد بن حامد الكليبي

عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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النشاط التشغيلي 
للشركة والشركات 

التابعة

02
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النشاط الرئيسي للشركة

1.1

1

تقــوم شــركة حلوانــي اخــوان بتصنيــع المنتجــات الغذائيــة المختلفــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تشــمل صناعــة وتوزيــع الحــالوة 
الطحينيــة و الطحينــة والمعمــول والمربيــات ومنتجــات اللحــوم المصنعــة )المبــردة والمجمــدة( واألجبــان، وكذلــك فــي مصــر تقــوم الشــركة 
بتصنيــع نفــس المنتجــات ماعــدا األجبــان وهــي منافــس قــوي فــي مجمــل منتجاتهــا وعروضهــا مــن العصائــر واألطعمــة المغلفــة ومنتجــات 

األلبــان وخدمــات اإلعاشــة.

لــدى الشــركة 15 مصنــع تقــوم بإنتــاج مختلــف أنــواع المنتجــات الغذائيــة ومصنــع للتنــك وآخــر للبالســتيك، وهــو مــا يســاعد فــي تنويــع مصــادر دخــل 
الشــركة وهــذا التنــوع يمــد الشــركة بالقــدرة علــى تعديــل منتجاتهــا وتطويــر منتجــات مختلفــة تتوائــم مــع أذواق العمــالء و يضــم نشــاط الشــركة 
الرئيســي تصنيــع وتوزيــع منتجــات الشــركة مــن المــواد الغذائيــة التــي تشــمل المنتجــات التاليــة: الطحينــة ،الحــالوة الطحينيــة، منتجــات اللحــوم 
،المعمــول ، المربيــات ، منتجــات األلبــان ،العصائــر ، الحلويــات، الملــح والســكر، األطعمــة المغلفــة ،ومنتجــات اإلعاشــة المعبــأة األخــرى وتتركــز 

المنتجــات الرئيســية فــي الطحينــة والحــالوة الطحينيــة والمعمــول واللحــوم والمربيــات.

تســوق الشــركة منتجاتهــا عبــر شــبكة توزيــع واســعة واســطول مملــوك مــن الشــركة الــى مجموعــة متنوعــة مــن أشــكال منافــذ البيــع المختلفــة 
تشــمل البقــاالت وأســواق المينــي ماركــت والســوبر ماركــت والهايبــر ماركــت والجملــة وعبــر االنترنــت.

تســوق الشــركة منتجاتهــا تحــت العالمــات التجاريــة وأبرزهــا :حلوانــي اخــوان ، النخلــة ،مختــارات، تــوب تــوب، فريشــي ، صحتيــن ، معمــول، الشــعلة 
، الخــروف فــي المملكــة ومصــر وأســواق التصديــر.

النشاط الرئيسي 
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2.1

2.2

2.3

تمــارس الشــركة عملياتهــا فــي جمهوريــة مصــر العربيــة مــن خــالل شــركتها التابعــة شــركة حلوانــي إخــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( المملوكــة لهــا 
بالكامــل 100% .

يتركــز النشــاط الرئيســي لشــركة حلوانــي إخــوان مصــر فــي تصنيــع وتعبئــة وتعليــب وتوزيــع اللحــوم المبــردة والمجمــدة والطحينــة والحــالوة الطحينيــة 
والمربيــات والمعمــول والعصائــر ومشــتقات الدواجــن مــن خــالل 6 مصانــع تقــع فــي المدينــة الصناعيــة بالعاشــر مــن رمضــان.

تحولــت شــركة حلوانــي إخــوان مصــر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة فــي عــام 1994م إلــى شــركة مســاهمة مصريــة رأس مالهــا 60 مليــون 
جنيــه مصــري و عــدد أســهمها 300 مليــون ســهم بقيمــة أســمية 0.20)عشــرون قرشــًا( مصــري للســهم.

تأسيس الشركة التابعة)شركة حلواني إخوان مصر(

النشاط الرئيسي للشركة التابعة

الشركاء ورأس المال في شركة حلواني إخوان مصر )شركة تابعة(

األنشطة الرئيسية للشركة التابعة 2

1994م

النسبة من رأس المالقيمة الحصص بالجنية المصرياسم الشريك

%60100 مليون جنيه مصريشركة حلواني إخوان ) السعودية (

%60100 مليون جنيه مصريالمجموع
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خطط وقرارات الشركة المهمة

3.1

3

وصــف لخطــط وقــرارات الشــركة المهمــة بمــا فــي ذلــك التغيــرات الهيكليــة للشــركة أو توســعة أعمالهــا أو وقــف عملياتهــا والتوقعــات 
المســتقبلية ألعمــال الشــركة وهــي كمــا يلــي : 

يوضح البيان أدناه عرضًا البرز قرارات الشركة المهمة التي إتخذتها خالل عام 2020م:

أوصــى مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 27 ديســمبر 2020م  بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن )314,285,730( ريــال ســعودي إلــى )353,571,450(
ريــال ســعودي بنســبة قدرهــا %12.5،بالتالــي زيــادة عــدد األســهم مــن )31,428,573( ســهم إلــى )35,357,145( ســهم عــن طريــق منــح أســهم )1ســهم لــكل 
ــال ســعودي مــن االحتياطــي النظامــي ، وذلــك مــن أجــل تدعيــم رأس مــال الشــركة  8 أســهم( مملوكــة، مــن خــالل رســملة مبلــغ )39,285,720( مليــون ري
ليتناســب مــع حجــم أعمالهــا وتطلعاتهــا المســتقبلية علــى أن تكــون أحقيــة اســهم المنحــة لمســاهمي الشــركة المالكيــن لألســهم يــوم االســتحقاق 
المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز ايــداع االوراق الماليــة بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة ، وســيتم 
اإلعــالن عــن تاريــخ موعــد انعقادهــا الحقــًا، بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات المختصة.وتعتبــر المنحــة مشــروطة بأخــذ موافقــة الجهــات 

الرســمية والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى الزيــادة فــي رأس المــال و عــدد األســهم الممنوحــة.

قــرر مجلــس اإلدارة ) بالتمريــر ( فــي 2020/7/16م بالموافقــة علــى قبــول االســتقالة المقدمــة مــن األســتاذ/ أحمــد بــن عبــدهللا خيــاط )عضــو مســتقل( مــن 
مجلــس االدارة وعضويــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، وذلــك لظروفــه العمليــة الخاصــة, بحيــث تســري هــذه االســتقالة اعتبــارًا مــن تاريــخ 16 /7 /2020م.

قرارات الشركة المهمة التي إتخذتها خالل عام 2020م

1(     توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة:

2(     استقالة عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت األستاذ/ أحمد بن عبدهللا خياط

202019التقرير السنوي



قــرر مجلــس اإلدارة )بالتمريــر( بتاريــخ 2020/7/17م بنــاًء علــى توصيــه مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــأت بالموافقــة علــى تعيــن األســتاذ/ غســان بــن أحمــد 
عامــودي )عضــو مســتقل( عضــوًا بمجلــس اإلدارة اعتبــارًا مــن تاريــخ 2020/7/17م بديــاًل عــن األســتاذ /أحمــد بــن عبــدهللا خيــاط الــذي تقــدم باســتقالته 
مــن مجلــس اإلدارة اعتبــارًا مــن تاريــخ 2020/7/16م وحتــى إنتهــاء الــدورة الحاليــة للمجلــس والتــي اقرتهــا الجمعيــة العامــة العاديــة والمنعقــدة بتاريــخ 

2020/2/3م. 

كمــا قــرر مجلــس اإلدارة )بالتمريــر( بتاريــخ 2020/7/19م بالموافقــة علــى تعيــن األســتاذ/ غســان بــن أحمــد عامــودي فــي عضويــة لجنة الترشــيحات والمكافآت 
بــداًل عــن األســتاذ/ أحمــد بــن عبــدهللا خيــاط والــذي اســتقال مــن عضويــة مجلــس اإلدارة واللجنــة بتاريــخ 2020/7/16م وذلــك اعتبــارًا مــن تاريخــه وحتــى إنتهــاء 

دورة المجلــس الحالية.

تــم تعييــن األســتاذ/ ياســر عــواد عبــد الوهــاب محمــد فــي منصــب مديــر عــام اإلدارة الماليــة  اعتبــارًا مــن 16 فبرايــر 2020م ، تجــدر االشــارة الــى ان االســتاذ/ 
  CPA ياســر محمــد حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي .المحاســبة  مــن جامعــة عيــن شــمس ، وحاصــل علــى شــهادة جمعيــة المحاســبين األمريكيــه
ــة لصناعــة البســكويت  ــة آخرهــا الشــركة الوطني ــة واألقليمي ــد مــن الشــركات المحلي ــة و عمــل فــي العدي ــر مــن 28 ســنة فــي اإلدارة المالي ــرة أكث ــه خب ولدي

والحلويــات و شــركة عمــر قاســم العيســائى للتســويق بمنصــب مديــر عــام اإلدارة الماليــة.

تــم تعييــن االســتاذ/ هشــام أيــوب فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية اعتبــارًا مــن 1 ســبتمبر 2020م ، تجــدر االشــارة الــى ان االســتاذ/ هشــام 
أيــوب حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة جرينليــك األمريكيــة . ولديــه خبــرة أكثــر مــن 20 ســنة فــي مجــال المــوارد البشــرية 
ــة فــي عــدد مــن الصناعــات  ــه خبــرة واســعة فــي المــوارد البشــرية واإلداري ــد مــن الشــركات المحليــة و العالميــة ولدي ــر األعمــال و عمــل فــي العدي و تطوي
المختلفــة، وأبرزهــا العمــل فــي شــركة مــواد اإلعمــار القابضــة وعالــم والــت ديزنــي وكنتاكــي ، وأخرهــا بمنصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية فــي 

مجموعــة المهيــدب.

3(    تعيين األستاذ/غسان بن أحمد عامودي عضواً بمجلس اإلدارة وعضواً في لجنة الترشيحات والمكافات

4(    تعيين األستاذ/ ياسر عواد عبد الوهاب محمد المدير المالي للشركة

5(    تعيين األستاذ/هشام أيوب – الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

2020التقرير السنوي 20



ــى ان االســتاذ/  ــارًا مــن 1 ســبتمبر 2020م ، تجــدر االشــارة ال ــام فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للتســويق اعتب ــم تعييــن االســتاذ/ محمــد عبدالوهــاب صي ت
محمــد صيــام حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التســويق مــن الجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة . 

ويتمتــع بخبــرة أكثــر مــن 20 ســنة فــي مجــال التســويق واالدارة، و عمــل فــي العديــد مــن الشــركات المحليــة و العالميــة ولديــه خبــرة واســعة فــي عــدد مــن 
الصناعــات المختلفــة، وأبرزهــا العمــل فــي شــركة هنــكل العالميــة حتــى وصــل لمنصــب مديــر التســويق لمنتــج برســيل علــى مســتوى العالــم، كمــا التحــق 

بشــركة العبيــكان وتقلــد بهــا عــدد مــن المناصــب أخرهــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة العبيــكان للحلــول الرقميــة.

6(    تعيين األستاذ/ محمد عبدالوهاب صيام الرئيس التنفيذي للتسويق

3.2

وضعــت شــركة حلوانــي اخــوان خطــة اســتراتيجية تهــدف الــى مواصلــة نجاحاتهــا فــي الســوق المحلــي واالســتفادة مــن دمــج الخبــرات والمــوارد المتوفــرة 
فــي شــركاتها فــي المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة مــن خــالل:

التركيز على بيع المنتجات األساسية ذات الربحية العالية وايجاد طرق لزيادة التدفق النقدي وتخفيض التكاليف .
اســتهداف الفئــة الناشــئة خاصــة بــان الكثافــة الســكانية فــي المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر تعتمــد علــى عنصــر الشــباب وان بنــاء 

المســتقبل يعتمــد علــى قدرتنــا فــي توفيــر منتجــات عصريــة تواكــب تطلعــات المســتهلكين فــي المســتقبل.
االنتشــار خــارج نطــاق األســواق المحليــة بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية النمــو المعتمــدة ممــا ينعكــس إيجابــا فــي رفــع نســب تشــغيل خطــوط اإلنتــاج 

وتنويــع مصــادر النمــو.

 )1
)2

)3
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3.3

3.4

بنظــرة إيجابيــة مســتندة علــى دراســات الســوق وخبراتنــا فــي مجــال صناعــة األغذيــة الممتــدة خــالل العقــود الماضيــة والتــي اكســبتنا القــدرة علــى التجــاوب 
بكفــاءة مــع كافــة التحديــات وتســخير طاقاتنــا لالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة ضمــن مؤشــرات الســوق الحاليــة:

تتميــز حلوانــي اخــوان بخبــرة طويلــة منــذ عــام 1830م فــي مجــال صناعــة األغذيــة ممــا أكســبها العديــد مــن المزايــا والتــي دفعــت بهــا الــى مصــاف الشــركات 
المحليــة والعالميــة باإلضافــة الــى كســب ثقــة كافــة العمــالء والمســتهلكين ومــن ابــرز العوامــل التــي عــززت مكانــة حلوانــي اخــوان:

ولذلــك حرصــت شــركة حلوانــي فــي اســتغالل تلــك الفــرص عــن طريــق وضــع خطــة متكاملــة وتفعيلهــا لمواصلــة نمــو المبيعــات  وزيــادة حصتهــا الســوقية 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر واألســواق العالميــة.

نمــو فــي قطــاع التمويــن بمــا يتماشــى مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 مــن دعــم للســياحة الدينيــة والترفيهيــة والثقافيــة واســتقطاب 
30 مليــون زائــر خــالل الســنوات المقبلــة.

االعتماد على التجارة االلكترونية والتسوق عن بعد بشكل اكبر وتبني الكثير من القطاعات الغذائية خدمات التوصيل.   

المحافظة على جودة المكونات والحرص على االستمرار في ابتكار وصفات ومنتجات عالية الجودة و بافضل قيمة.
التصنيع باعلى معايير السالمة والجودة بما يتوافق مع اعلى المتطلبات في صناعة األغذية.

اجتيــاز كافــة المتطلبــات والمعاييــر العالميــة والحصــول علــى شــهادات مثــل األيــزو )9001 و 14001 و 22000( وشــهادة الهاســب »HACCP« و 
شــهادة BS OHSAS 18001”«  و شــهادة ســالمة األغذيــة »22000«.

تسجيل العديد من براءات االختراعات على الصعيد المحلي والعالمي.
االستثمار في مجال دراسات السوق ومواكبة سلوك المستهلك.

امتالكها لشبكة توزيع متكاملة في المملكة العربية السعودية ومصر.
ريادتها الكبر الحصص السوقية في معظم المنتجات الرئيسية.

 )1

)2
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التوقعات  المستقبلية
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3.5

تعمــل الشــركة علــى تشــجيع موظفيهــا لرفــع قدراتهــم ومهاراتهــم الوظيفيــة مــن خــالل تقديــم برامــج التدريــب الداخلــي والخارجــي باإلضافــة إلــى برامــج 
تحفيزيــة مــن شــأنها تشــجيع التنافــس االيجابــي بيــن الموظفيــن و نشــر  قيــم حلوانــي و مــن أمثلــة تلــك البرامــج:

برنامج القوي االمين
الــذي تــم إســتحداثه و يهــدف الــى إظهــار الموظفيــن المتميزيــن الذيــن يــؤدوا أعمالهــم المنوطــة لهــم مــن خــالل قيــم حلوانــي االمــر الــذي مــن شــأنة 

ــة. ــى مســتويات أداء عالي الوصــول ال

 وتمثــل خطــط اإلحــالل التدريجــي للكــوادر الســعودية أهميــة خاصــة حيــث نتــج عــن هــذه الخطــط والبرامــج الحفــاظ علــى نســب مرتفعــة للســعودة  ، 
وتشــغل هــذه الكــوادر بعــض المناصــب القياديــة واإلداريــة فــي الشــركة ، هــذا وقــد تــم إســتحداث:

برنامج إستيعاب الكوادر الوطنية

حيث يهدف البرنامج إلى:

 أواًل: إلى التعرف على من لديهم المقدرة و اإلمكانيات من الكوادر السعودية.

ثانيًا: دمج هذه العناصر في برنامج تدريبي مكثف.

ثالثًا: متابعة تقدمهم في البرنامج و تذليل كافة الصعاب التي يواجهونها.

رابعًا: إدماج هذه الكوادر المؤهلة في وظائفهم الجديدة التي تتناسب مع حجم التدريب الذي حصلوا عليه.

خامسًا: العمل على إبقاء الكوادر الوطنية و التي تم االستثمار بها من خالل عدة نظم وأليات  من شأنها الحفاظ على تلك الكوادر.

 كمــا تســعى الشــركة أيضــا للتعاقــد مــع كبــرى شــركات اإلستشــارات فــي مجــال المــوارد البشــرية إلعــادة هيكلــة قطاعــات الشــركة ولوضــع نظــام لربــط 
األداء بالدخــل كمــا تقــدم الشــركة المكافــآت والعــالوات وبرامــج عمــوالت خاصــة بالمبيعــات بنــاًء علــى تقييــم أداء ســنوي مبنــي علــى معاييــر محــددة ، 
باإلضافــة إلــى توفيــر فــرص وظيفيــة للســيدات فــي مختلــف إدارات الشــركة منهــا علــى ســبيل المثــال مجــال اإلنتــاج والماليــة والتســويق والجــودة و 
االمــداد و المــوارد البشــرية  ، هــذا وقــد بلــغ عــدد أفــراد فريــق العمــل فــي الشــركة خــالل عــام 2020م  839 موظــف منهــم حوالــي 81 موظفــة وبلغــت نســبة 
الســعودة %32 حيــث تــم المحافظــة علــى النطــاق األخضــر وفقــًا ألنظمــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بهــذا الشــأن ولــم تقــم الشــركة 

حتــى اآلن بعمــل برامــج تحفيزيــة مثــل برامــج إدخــار الموظفيــن وخالفــه.

الموارد البشرية
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3.6

إن األداء المتميــز إلدارة األنظمــة المتكاملــة و إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة وإدارة الجــودة خــالل عــام 2020م قــد ســاهم وبالتعــاون مــع اإلدارات 
األخــرى بإســتمرارية العمــل ودون أي إنقطــاع مــع اإلجــراءات اإلحترازيــة لمواجهــة جائحــة كورونــا ومــن خــالل البروتوكــوالت التــي إعتمدتهــا لجنــة االزمــات 

التــي تشــكلت مــن أعلــى المســتويات لمتابعــة هــذه اإلجــراءات.

كمــا قامــت اإلدارة خــالل هــذا العــام بتحديــث وإصــدار السياســات واإلجــراءات المناســبة لمواكبــة إحتياجــات التطويــر المســتمر فــي األعمــال واألنظمــة كمــا 
تــم اإلســتمرار بإعتمــاد تأهيــل الشــركة باألنظمــة التاليــة:

علمــا بــأن االعتمــاد يتــم مــن قبــل إحــدى الشــركات المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية العامــة للغــذاء والــدواء  وأن الهيئــة اختــارت شــركة حلوانــي إخــوان مــن 
ضمــن أفضــل 10 مصانــع غذائيــة فــي المملكــة لتخضــع لبرنامــج تقييــم المصانــع التابعــة إلشــراف قطــاع تفتيــش الغــذاء فــي الهيئــة.

ISO 9001-  نظام إدارة الجودة

HACCP نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة

ISO – 22000 نظام سالمة الغذاء

FSSC – 22000 نظام سالمة الغذاء

OHSAS – 18001 نظام الصحة والسالمة المهنية

ISO – 14001 نظام ادارة سالمة البيئة

إدارة األنظمة المتكاملة
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3.7

بمتابعــة حثيثــة مــن إدارة الشــركة لخطــط و برامــج تطويــر المنتجــات فــإن إدارة البحــوث والتطويــر اســتكملت تنفيــذ خطــة تطويــر المنتجــات لعــام 2020 م 
بنســبة %100 وقــد تمثــل ذلــك بالتالــي:

البحث والتطوير

إنتاج أصناف جديدة من 
المارتديالت بعبوات 500 غرام 

للمستهلك مباشرة

صلصات الطحينة المنوعة في 
النكهات

لحم صدور الدجاج المدخنة 
)kg2(

المعمول 10 غ )للمشاركة( 
في عبوات قابلة إلعادة 

االغالق )١٨ حبة(.

لحوم مفرومة عالية النوعية 
بأربع عبوات مميزة

تطوير العديد من المنتجات لمالئمة توزيعها في األسواق 
العالمية مثل الواليات المتحدة والعراق واإلمارات وغيرها.
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تنشأ مخاطر التشغيلية من عدة عوامل تختص باالجراءات الداخلية للشركة و العوامل البشرية و االنظمة التقنية و العوامل الخارجية.  

فــي الســنة الماليــة 2020 تعرضــت الشــركة للعامــل الخارجــي المتمثــل فــي فيــروس كورونــا )COVID-19( و الــذي أثــر علــى اجــراءات ســير االعمــال داخــل الشــركة. و تــم 
تخفيــض كثيــر مــن المخاطــر باتبــاع اجــراءات فعالــة جعلــت مــن الســنة الماليــة 2020 فتــرة ذات ربحيــة اســتثنائية. كمــا تــم اتخــاذ اجــراءات فعالــة لضمــان اســتمرار القــوة 
البشــرية فــي تســيير االعمــال و التاكــد مــن تطبيــق االجــراءات الصحيــة الالزمــة  باالضافــة اليجــار وحــدات ســكنية اضافيــة و زيــادة عــدد رحــالت التنقــل بيــن المصانــع و 

ســكن العامليــن لتخفيــض خطــر االصابــة بالفايــروس.

ــة وجــود التدريــب المباشــر  ــا هــي صعوب ــر علــى القــوى البشــرية و العاملــة بســبب التباعــد االجتماعــي  المفــروض جــراء انتشــار فايــروس كورون مــن المخاطــر التــي تؤث
المســتمر الخــاص باجــراءات الســالمة و الصحــة العامــة . ومــن الخطــط التــي تــم تنفيذهــا لمعالجــة هــذه المخاطــر القيــام بالتدريــب مــن خــالل المنصــات االلكترونيــة و 

العمــل علــى حصــص تدريبيــة بعــدد قليــل مــن الموظفيــن لتحقيــق التباعــد و الوصــول الــى االهــداف التدريبيــة المنشــودة

باالضافــة الــى ذلــك تواجــه الشــركة مخاطــر مــن التغييــرات فــي االنظمــة الداخليــة لمواكبــة التغيــرات الســوقية و لتنشــيط ســير اعمــال الشــركة بوتيــرة متســارعة. و تــم 
العمــل علــى تفــادي هــذه المخاطــر  مــن خــالل التخطيــط المســبق لتحديــث انظمــة االدارة المتكالمــة  )IMS( وفقــا لمتطلبــات االيــزو.

و يجــدر بالذكــر أن هنالــك مخاطــر مــن عــدة عوامــل خارجيــة مثــل األمــراض الوبائيــة التــي تؤثــر علــى قطــاع اللحــوم المصنعــة بصفــة عامــة. مــع االخــذ باالعتبــار مخاطــر 
ايقــاف االســتيراد مــن بعــض الــدول وأيضــًا مــا قــد ينشــأ مــن احتمــال عــدم وفــرة المحاصيــل الزراعيــة التــي تســتخدم كمــواد أوليــة أساســية فــي الصناعــات الغذائيــة. هــذا 
بخــالف ظــروف األســواق الخاصــة بالمــواد المســاعدة وقطــع الغيــار الالزمــة لصيانــة  المصانــع وللتخفيــض مــن كل عوامــل المخاطــر التشــغيلية تقــوم اإلدارة بمراقبــة 

هــذه المخاطــر علــى جميــع العوامــل  و زيــادة المخــزون االحتياطــي واتخــاذ القــرارات المناســبة حســب الظــروف.

ــه حيــث تنشــأ مخاطــر اإلئتمــان عندمــا يفشــل  طــرف  ــة فــى الوقــت المحــدد المتفــق علي ــه التعاقدي ــل فــى الوفــاء بإلتزامات تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي إخفــاق العمي
)العميــل(  فــي أداة ماليــة )عقــد البيــع( فــي الوفــاء بالتزامــه والتســبب فــي تكبــد الطــرف اآلخــر خســارة ماليــة. تعمــل الشــركة علــى الحــد مــن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق 
بالعمــالء عــن طريــق وضــع حــدود ائتمــان لــكل عميــل علــى حــدة ومراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة. يمثــل أكبــر عشــرة عمــالء %43 مــن الذمــم المدينــة القائمــة كمــا فــي 31 

ديســمبر 2020 )2019 : 55%(.

يتــم إجــراء تحليــل انخفــاض القيمــة فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي باســتعمال مصفوفــة مخصــص لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة. تســتند معــدالت المخصــص علــى 
أيــام االســتحقاق التــي مضــت لمختلــف قطاعــات العمــالء التــي لهــا نمــاذج خســارة مشــابهة )حســب القطــاع الجغرافــي ونــوع المنتــج ونــوع العميــل والتصنيــف(. 
ــر المالــي حــول االحــداث الســابقة  ــة والداعمــة المتاحــة فــي تاريــخ التقري يعكــس الحســاب احتماليــة النتيجــة المرجحــة والقيمــة الوقتيــة للمــال والمعلومــات المعقول

والظــروف الحاليــة وتوقعــات الظــروف االقتصاديــة المســتقبلية.

4.1

4.2

المخاطر  التشغيلية

مخاطر اإلئتمان )البيع اآلجل(

المخاطر التي تواجهها الشركة 4
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تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى مقابلــة التزاماتهــا المتعلقــة بالمطلوبــات الماليــة حــال اســتحقاقها ســواء قصيــرة أو طويلــة األجــل ، وتتــم 
مراقبــة المطلوبــات الماليــة والحاجــة الــى الســيولة الالزمــة لهــا علــى أســاس شــهري وتعمــل اإلدارة علــى التأكــد مــن توفــر أمــوال كافيــة لمقابلــة أي التزامــات حــال 
ــة المســتقبلية عنــد  ــات المالي ــة الســيولة للوفــاء بالمطلوب ــة المتوفــرة للتأكــد بكفاي ــًا بتقييــم التســهيالت البنكي نشــوئها. وإلدارة هــذه المخاطــر، تقــوم الشــركة دوري

اســتحقاقها. تراقــب الشــركة مخاطــر نقــص األمــوال مــن خــالل أداة تخطيــط الســيولة. 

تهــدف الشــركة إلــى الحفــاظ علــى تــوازن بيــن اســتمرارية التمويــل والمرونــة مــن خــالل اســتخدام التســهيالت والتمويــالت البنكيــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية. 
تمثــل المطلوبــات المتداولــة للمجموعــة نســبة %74 والتــي تســتحق فــي أقــل مــن ســنة واحــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م )2019م: %69.4( مــن اجمالــي مطلوبــات 
الشــركة. بنــاًء علــى القيمــة الدفتريــة للقــروض المبينــة فــي القوائــم الماليــة قامــت الشــركة بتقييــم تركــز المخاطــر فيمــا يتعلــق بإعــادة تمويــل الديــن وتوصلــت إلــى نتيجــة 
أنهــا ســتكون منخفضــة. لــدى المجموعــة صالحيــة الوصــول إلــى مــوارد أمــوال متنوعــة وكافيــة، ويمكــن تدويــر الديــن الــذي يســتحق خــالل 12 شــهرًا مــع المقرضيــن الحاليين.

إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة الناشــئة عــن التدفــق النقــدي المســتقبلي لــألدوات الماليــة والتــي ســوف تتذبــذب نتيجــة للتغيــرات فــي ســعر 
الســوق. وتتضمــن أســعار الســوق ثــالث فئــات مــن المخاطــر وهــي: مخاطــر تكاليــف التمويــل، ومخاطــر العملــة ومخاطــر ســعر الســلع واألســعار األخــرى.

يتــم شــطب الذمــم المدينــة التجاريــة إذا تــم التاكــد مــن عــدم تحصيلهــا بعــد موافقــة مجلــس االدارة فــي المجموعــة ، و هــي ال تخضــع إلــى نشــاط التطبيــق إذا كان مــن 
ــة لــكل فئــة  ــر المالــي هــو القيمــة الدفتري المتوقــع ان تكــون تكلفــة هــذا النشــاط أعلــى مــن فائــدة القيــام بذلــك. إن أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان فــي تاريــخ التقري
مــن الموجــودات الماليــة. تقــوم المجموعــة بتقييــم مــدى تركــز المخاطــر فيمــا يتعلــق بالذمــم المدينــة التجاريــة و موجــودات العقــود المتدنيــة القيمــة حيــث أن عمــالء 

المجموعــة منتشــرين فــي دول ذات تشــريعات مختلفــة و يعملــون فــي أســواق مســتقلة عــن بعضهــا البعــض بشــكل كبيــر.

فيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان الناشــئة عــن االدوات الماليــة األخــرى للمجموعــة فــان تعــرض المجموعــة للمخاطــر ناشــئ عــن تعثــر الجهــات التــي يتــم التعامــل معهــا و 
ان أقصــى تعــرض يســاوي القيمــة الدفتريــة لهــذه االدوات.

4.3

4.4

مخاطر السيولة

مخاطر السوق

مخاطــر تكاليــف التمويــل هــي مخاطــر تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة بســبب تقلبــات أســعارها وتنشــأ عــن احتمــال أن يؤثــر تذبــذب تلــك األســعار علــى الربحيــة المســتقبلية 
أو القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة. 

الشــركة معرضــة لمخاطــر تكاليــف التمويــل علــى مطلوباتهــا التــي تدفــع عليهــا تكاليــف بمــا فــي ذلــك التمويــل البنكــي والمرابحــات. إن حساســية الدخــل هــي تأثيــر 
ــات الماليــة ذات األســعار  ــاء علــى المطلوب ــة، بن ــرات األخــرى ثابت ــرة واحــدة، مــع بقــاء المتغي ــرات االفتراضيــة فــي أســعار تلــك التكلفــة علــى دخــل المجموعــة لفت التغي

المتغيــرة المحتفــظ بهــا كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م.

أ(     مخاطر تكاليف التمويل
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تتمثــل مخاطــر العملــة فــي تذبــذب قيمــة أداة ماليــة نتيجــة لتقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. إن الشــركة معرضــة لتقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة 
خــالل دورة أعمالهــا العاديــة  حيــث يتــم إظهــار تأثيــر تقلبــات أســعار صــرف الجنيــه المصــري. إن %53 مــن إيــرادات المجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م 
تمثــل مبيعــات الشــركة التابعــة حلوانــي إخــوان – مصــر )2019م: %54( حيــث يســتخدم الجنيــه المصــري كعملــة تشــغيلية لهــا. لــم تقــم الشــركة األم بإجــراء أيــة معامــالت 
جوهريــة خــالف الريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي خــالل الســنة. ونظــرًا ألن ســعر الريــال الســعودي مثبــت تجــاه الــدوالر األمريكــي فــان األرصــدة بالــدوالر االمريكــي ال 

تشــكل اي مخاطــر عملــة هامــة. تقــوم الشــركة بــإدارة مخاطــر أســعار العمــالت وذلــك بمراقبــة التغيــرات فــي أســعار العمــالت باســتمرار واتخــاذ القــرارات المناســبة.

تســتخدم الشــركة مــواد خــام مختلفــة كمدخــالت إنتــاج فــي عملياتهــا اإلنتاجيــة وتخضــع هــذه المــواد الخــام لتذبــذب األســعار ممــا قــد يؤثــر علــى نتائــج أعمــال المجموعــة. 
وللتقليــل مــن هــذه المخاطــر تقــوم اإلدارة بمراقبــة أســعار المــواد الخــام وتتخــذ القــرارات المناســبة للشــراء حســب توقعــات األســعار.  و مــن ضمــن اجــراءات تخفيــض 
المخاطــر توفيــر مخــزون احتياطــي لمــواد الخــام بنــاء علــى التحليــل المالــي و الدراســات المســتقبلية لمتغيــرات اســواق مــواد الخــام و كذلــك البحــث المســتمر عــن 

المصــادر البديلــة.

ب(   مخاطر العملة

ت(   مخاطر أسعار المواد الخام 

المخاطــر جــزء مــن أنشــطة الشــركة وتــدار مــن خــالل آليــة متواصلــة تتكــون مــن تحديــد المخاطــر ثــم تقييمهــا ثــم متابعتهــا . إن عمليــة إدارة المخاطــر ضروريــة بالنســبة 
لقــدرة الشــركة علــى تحقيــق أربــاح و تقليــل الخســائر وكل موظــف فــي الشــركة مســؤول عــن إدارة المخاطــر المتعلقــة بمــا تمليــه عليــه وظيفتــه أو مســؤولياته ، وتتــم 

مواجهــة المخاطــر وادارتهــا ومراقبتهــا مــن خــالل العمــل علــى تجنــب المخاطــر العاليــة كلمــا أمكــن ذلــك أو التخفيــض مــن أثرهــا أو نقلهــا الــى أطــراف أخــرى.

تقــوم الشــركة بوضــع و تطبيــق اســتراتيجية لضمــان التــزام الشــركة باجــراءات الجهــات التشــريعية و ضمــان ســير اعمــال الشــركة بشــكل صحيــح.  باالضافــة الــى 
وضــع و تطبيــق انظمــة داخليــة تختــص بــكل االدارات المعنيــة  لتحديــد االلتــزام باألنظمــة والتعليمــات والقواعــد الســلوكية واألخالقيــة مــن خــالل تقديــم المقترحــات 

ــاز بالوضــوح والشــفافية. ــا علــى ســمعة الشــركة ومصداقيتهــا وخلــق بيئــة عمــل مثاليــة تمت ــزام، ممــا ينعكــس إيجابي والتوصيــات وتقييــم وقيــاس مــدى االلت

4.6

4.5

سياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

مخاطر االلتزام
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النتائج المالية 
والتشغيلية

03
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2016م2017م2018م2019م2020مالبيان )بالمليون ريال سعودي(

1,055900847835988اإليرادات

)657()563()610()669()698(تكاليف اإليرادات

357231237272331مجمل الربح

1012437152صافي الربح
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231

2

669

2020م2019م2018م

مقارنة نتائج األعمال5.1

أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة 5

تم اعادة عرض وتجميع وتصنيف البنود والعناصر واإليضاحات المقارنة للقوائم المالية الموحدة لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية، التي تم 

إعدادها وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

اإليراداتتكاليف اإليراداتمجمل الربحصافي الربح
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تم اعادة عرض وتجميع وتصنيف البنود والعناصر واإليضاحات المقارنة للقوائم المالية الموحدة لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية، التي تم 

إعدادها وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

مقارنة األصول والخصوم

القيمة بالمليون لاير سعودي

5.2

2016م2017م2018م2019م2020مالبيان )بالمليون ريال سعودي(

398368388362388األصول المتداولة

545575582600613األصول غير المتداولة

9439439699621,001إجمالي األصول

303334437322293الخصوم المتداولة

10614779110179الخصوم الغير متداولة

409481516432472إجمالي الخصوم

314314286286286رأس المال المدفوع

220148168244243االحتياطيات واالرباح المدورة

534462453530529إجمالي حقوق الملكية
9439439699621001إجمالي حقوق الملكية و الخصوم
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943 943 969 962
1,001

409
534

453462
530 529516
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2020م2019م2018م

إجمالي حقوق الملكيةإجمالي األصولإجمالي الخصوم
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تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة 6

حلواني إخوان جمهورية مصرحلواني إخوان المملكة العربية السعوديةإجمالي اإليراداتالسنة

20201,055497558م

2019900417483م

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )بالمليون لاير سعودي(
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2020م 2019م

إجمالي اإليراداتحلواني إخوان المملكة العربية السعوديةحلواني إخوان جمهورية مصر

تم اعادة عرض وتجميع وتصنيف البنود والعناصر واإليضاحات المقارنة للقوائم المالية الموحدة لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية، التي تم 

إعدادها وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية
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إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة 7

تم اعادة عرض وتجميع وتصنيف البنود والعناصر واإليضاحات المقارنة للقوائم المالية الموحدة لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية، التي تم 

إعدادها وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية

نسبة التغييرالتغيرات )+( أو )-(2019م2020مالبيان )بالمليون ريال سعودي(

%1,05590015517المبيعات/اإليرادات

%4)29()669()698(تكلفة المبيعات / اإليرادات

%35723112655مجمل الربح

%2100-2إيرادات تشغيلية – أخرى

%18)32()182()214(مصروفات تشغيلية – أخرى

%1454996169الربح )الخسارة( التشغيلي

%1012994950صافي الربح)الخسارة(
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مجلس اإلدارة 
واللجان التابعة

04
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أسماء مجلس اإلدارة ، وأعضاء اللجان ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

8.1

8

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان )من داخل المجلس( المنبثقة عنه

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان داخل الشركة

رئيس اللجنة التنفيذية ، عضو 
لجنة الترشيحات والمكافآت

الرئيس التنفيذي 
لمجموعة دله 
البركة القابضة

نائب الرئيس التنفيذي,
نائب الرئيس التنفيذي لإلستثمارات العقارية , 

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع األعمال والتطوير 
– دلة البركة ، مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة 
دلة البركة، مدير عام دلة البركة ,مساعد العضو 
المنتدب شركة دلة لالستثمار الصناعي ، المدير 
العام شركة دلة لالستثمار الصناعي , الرئيس 

AMC التنفيذي للشركة العربية اإلعالمية

بكالوريوس 
هندسة صناعية 

عام 1995

بدأ حياته العملية من العام 
1995م حيث شغل العديد من 
المناصب القيادية في عدد من 
الشركات وعضويات المجالس 

محلية ودولية في قطاعات 
مختلفة )المالي واإلعالمي،  
الصناعي والزراعي والعقاري(

المهندس/
عبدالعزيز بن محمد عبده يماني

رئيس مجلس اإلدارة
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان داخل الشركة

العضو المنتدب عضو اللجنة التنفيذية
والرئيس التنفيذي 

– شركة عسير 
للتجارة والسياحة 
والصناعة والزراعة 
والعقارات وأعمال 

المقاوالت

العضو المنتدب – شركة أمالك 
العالمية للتمويل العقاري 

بكالوريوس 
اقتصاد من 

جامعة الملك 
عبدالعزيز – جدة 
المملكة العربية 
السعودية عام 

1985م

بدأ حياته العملية من العام 1985م حيث 
شغل العديد من المناصب القيادية في عدد 

من البنوك والشركات وعضوية مجالس 
إدارات ولجان بشركات في قطاعات مختلفة 

)البنوك والمصارف والتمويل واالستثمار 
والنقل والتجارة والصناعة واالتصاالت 

واألغذية( 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان داخل الشركة

رجل أعمال، رئيس 
مجلس إدارة 
شركة حلواني 

العالمية

الثانوية العامة مؤسس شركة حلواني إخوان السعودية
عام 1965

خبرات صناعية في مجال صناعة 
المنتجات الغذائية 

األستاذ/
عبدهللا بن ابراهيم الهويش 

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/
محمد بن عبدالحميد حلواني 

عضو مجلس اإلدارة
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان داخل الشركة

نائب الرئيس رئيس لجنة المراجعة
التنفيذي للشؤون 
المالية شركة دلة 

البركة القابضة

١- مدير اول ومدير فرع جدة - البنك السعودي 
لالستثمار

٢- مدير عام شركة البركة لالستثمار والتنمية.
٣- مدير عام خدمات االستثمار شركة التوفيق 

للصناديق االستثمارية.

بكالوريوس 
إدارة وإقتصاد 

تخصص 
محاسبة  عام 

1977

خبرات مالية وإدارية

األستاذ/
عبداإلله بن عبدالرحيم صباحي

عضو مجلس اإلدارة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان داخل الشركة

رئيس قسم المراقبة الداخلية – رجل أعمالعضو لجنة المراجعة
البنك السعودي الهولندي، مدير 
الفرع الرئيسي للبنك السعودي 

الهولندي بالمنطقة الغربية، نائب 
المدير اإلقليمي للفروع النائية – 

البنك السعودي الهولندي.

بكالوريوس 
العلوم في إدارة 

األعمال عام 
1986

خبرات إدارية ومالية

األستاذ/
أنس بن غالب خاشقجي 

عضو مجلس اإلدارة
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان داخل الشركة

مؤسس ومالك مؤسسة عضو لجنة المراجعة
دار تطوير وإدارة المشاريع 

الهندسية، مؤسس وشريك 
شركة دار الوصال للتسويق 
العقاري،  مؤسس وشريك 

شركة بروج للتسويق 
والعالقات العامة

موظف في عدة مناصب في شركة دلة البركة 
القابضة ، مدير عام شركة دلة لإلتصاالت ، 
مدير عام الشركة العربية للتوزيع الرقمي ، 

مدير عام الشركة السعودية للتوزيع الرقمي 
، مدير التسويق شركة التطوير العمراني 
، مهندس ميكانيكي مشاريع المطارات 

الدولية  ، معيد بكلية الهندسة  قسم 
الهندسة الحرارية بجامعة الملك عبدالعزيز

بكالوريوس هندسة 
ميكانيكية عام 
1986،ماجستير 

هندسة صناعية 
عام 1990 ، دراسات 
عليا إدارة وأنظمة 
معلومات عام 1991

الهندسة الصناعية 
والتطوير العقاري

المهندس/
أسامة بن زكريا جمجوم 

عضو مجلس اإلدارة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان داخل الشركة

رئيس لجنة الترشيحات 
والمكآفات

الرئيس التنفيذي 
لشركة الفروج 

الذهبي

مستشار إدارة الخدمات اإلستشارية للشركات 
–ارنست ويونغ ابوظبي، كبير المستشارين 

تحسين أداء العمل – ارنست ويونغ ابوظبي ، 
مدير تطوير سلسة التوريدات- المملكة المتحدة، 
مدير الشؤون التجارية والشركات –شركة مارس 
دول مجلس التعاون الخليجي.، مدير عام شركة 
مارس المملكة العربية السعودية ، مدير عام 
شركة سارسين االعالمية ،الرئيس التنفيذي 

الشركة العربية المات الدواجن.

بكالوريوس 
علوم الكمبيوتر 

واإلدارة عام 1992 
، ماجستير إدارة 

األعمال عام 
1994

خبرات قيادية وإدارية وتسويقية 

األستاذ/
خالد بن عبدالقادر الكاف 

عضو  مجلس اإلدارة
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان داخل الشركة

الرئيس التنفيذي عضو اللجنة التنفيذية
لشركة ابداع وطن 

لتجارة األغذية 
المحدودة

نائب الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للسكر 
، النائب األول للرئيس لشركة صافوال ، كبير 

المدراء التنفيذيين لشركة صافوال، مستشار 
لمعالي وزير اإلقتصاد والتخطيط ، ومستشار 

لمعالي وزير الحج والعمرة

بكالوريوس 
في الهندسة 
الصناعية عام 

1994م وماجستير 
مصغر في إدارة 

االعمال عام 
2005م 

خبرات إدارية واستشارية

المهندس/
محمد بن حامد الكليبي

عضو مجلس اإلدارة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان داخل الشركة

الرئيس التنفيذي لجنة الترشيحات والمكافآت 
لدى شركة دار 

التمليك

مدير عام  قطاع األعمال 
المصرفية للشركات لدى 

بنك ساب,  الرئيس اإلقليمي 
للمنطقة الغربية لقطاع 

األعمال المصرفية للشركات  
لدى بنك ساب

بكالوريوس في إدارة 
األعمال  من الجامعة 

األمريكية -  لوس 
أنجلوس، كاليفورنيا  

الواليات المتحدة األمريكية 
في عام 1994م

بدأ حياته العملية من العام 1994م 
حيث شغل العديد من المناصب 

القيادية في قطاع البنوك وعضوية 
مجالس إدارات ولجان بشركات في 

قطاعات مختلفة 

األستاذ/
غسان بن أحمد عامودي 

)المعين بتاريخ 2020/7/17م(عضو مجلس اإلدارة
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان داخل الشركة

الرئيس التنفيذي لشركة عضو اللجنة التنفيذية
حلواني إخوان السعودية 

، والعضو المنتدب 
لحلواني اخوان مصر

• المدير األقليمي في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا لشركة بيبسيكو
• رئيس التسويق لشركة باعشن

• تسويق شركة بروكتر وغامبل

بكالوريوس في الهندسة 
الكهربائية من جامعة 

جورج واشنطن األمريكية 
، وماجستير في اإلدارة 

الهندسية

أكثر من 20 سنة في مجال 
التسويق والمبيعات وتطوير 

االعمال وعمل في العديد 
من الشركات المحلية 

والعالمية

المهندس/
ثامر  بن محمد جميل تميرك

عضو اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجان )من خارج مجلس اإلدارة(8.2

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان داخل الشركة

عضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت

مدير عام شركة مجموعة األبناء التجارية رجل أعمال
المحدودة.، نائب الرئيس لتطوير األعمال – شركة 

تيجان البترولية المحدودة.

بكالوريوس 
قانون عام 1992

خبرات إدارية

األستاذ/
أحمد بن عبدهللا خياط

)أستقال بتاريخ 2020/7/16م لظروفه العملية الخاصة(عضو  مجلس اإلدارة
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أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

9.1

9

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

اإلسم
أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوًا في 

مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
داخل /خارج الكيان القانوني

المملكة

المهندس /
عبدالعزيز محمد عبده يماني

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات 
وأعمال المقاوالت

شركة إتقان كابيتال
دلة البركة القابضة السعودية

شركة دلة التجارية
شركة دلة للتقنية والطاقة البديلة المحدودة

شركة فرص الدولية لإلستثمار )تحت التصفية(
شركة صناع األغذية

شركة البسكويت الدولية
شركة جود الحلى للتجارة المحدودة

شركة دله البركة لالستثمار القابضة
مشروع المناخة الحضري للتنمية

شركة الثريا العمرانية العقارية
شركة اقتسام المنفعة للعقارات

شركة معاد العالمية لإلنشاء والتعمير القابضة
شركة بروج االولي لالستثمار

شركة التطوير العمراني
مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم

شركة اإلسماعيلية للدواجن
بنك البركة مصر

شركة البركة لالستثمارات المالية
شركة التوفيق للتوريق

شركة الملتقى العربي لإلستثمارات

مساهمة مدرجة
-

مساهمة غير مدرجة
ذات مسئولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة إعالمية   

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة 

مساهمة غير مدرجة
---------------

مساهمة مدرجة

داخل المملكة
-

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

داخل المملكة 
داخل المملكة  
داخل المملكة   
 داخل المملكة   
داخل المملكة    

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

داخل المملكة      
 داخل المملكة      

خارج المملكة
خارج المملكة    
خارج المملكة  
 خارج المملكة 
خارج المملكة
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اإلسم
أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوًا في 

مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
داخل /خارج الكيان القانوني

المملكة

المهندس /
عبدالعزيز محمد عبده يماني

شركة دلة البركة لالستثمار والتنمية
شركة التوفيق للتطوير واالستثمار - اديكو

شركة التوفيق للصناديق االستثمارية القابضة
شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة

دلة الدولية القابضة
شركة جنوب أوروبا لالستثمار

الشركة العربية لإلستثمارات التكنولوجية والتنمية  
شركة دله لالستثمارات العقارية

شركة الماظة للتنمية العقارية
شركة سمال وعلم الروم للتنمية العمرانية

سمال للفنادق والمنتجعات السياحية )كوستا دي سمال(
شركة اإلسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

شركة المشرف
شركة نادي المشرف
شركة حلواني إخوان

GODIVA INVESTMENT )GDV()UK(
UI Egypt

مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمةغير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

----------------
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
 مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

Private Limited Company
Private Co. With Limited Liability

خارج المملكة
  خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة

خارج المملكة  

األستاذ /
عبدهللا إبراهيم الهويش

شركة أمالك العالميه للتمويل العقاري
شركة االتفاق للصناعات الحديدية

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات 
وأعمال المقاوالت

شركة صناعات العيسى
شركة سيدكو كابيتال 

شركة حلواني إخوان
شركة اعمار المدينة االقتصادية

مساهمة مدرجة
مساهمة  غير مدرجة

مساهمة  مدرجة
--

مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

--
داخل المملكة
داخل المملكة

مصر
داخل المملكة
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اإلسم
أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوًا في 

مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
داخل /خارج الكيان القانوني

المملكة

األستاذ /
عبداالله عبدالرحيم صباحي

شركة إجادة المتحدة  ) تحت التصفية (
بنك البركة تونس

بيت االيجار المالي التونسي
شركة البحيرة للتطوير واالستثمار 

شركة األمانة تكافل
معرض تونس الدولي
شركة البحيرة للترفيه

شركة البركة العقارية 
الشركة الجزائرية السعودية للتأجير ) أصيل (
شركة الشام للنقل البحري ) تحت التصفية (

شركة التوفيق للصناديق االستثمارية 
مجموعة البركة المصرفية

الشركة اإلسالمية للتجارية  ) تحت التصفية (
شركة األمين لالستثمار

دله البركة القابضة البحرين 
دله البركة القابضة السعودية

غير مدرجة
غير مدرجة

مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة

مدرجة
غير مدرجة

مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة

داخل المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة

خارج المملكة 
خارج المملكة
خارج المملكة

خارج المملكة 
خارج المملكة 
خارج المملكة 
خارج المملكة 
خارج المملكة 
خارج المملكة 
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
داخل المملكة

خارج المملكةمساهمة مقفلةشركة حلواني إخوان مصراألستاذ / أنس غالب خاشقجي

شركة ابداع وطن لتجارة األغذية المحدودةالمهندس / محمد بن حامد الكليبي
شركة حلواني اخوان مصر

شركة االسمنت العربية

غير مدرجة
مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة

داخل المملكة
خارج المملكة
داخل المملكة

األستاذ /
غسان بن أحمد عامودي

مجموعة بنك البركة -تركيا
جامعة دار الحكمة

عيادات سابا

مساهمة مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة

خارج المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
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أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها9.2

اإلسم
أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوًا في 

مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
داخل /خارج الكيان القانوني

المملكة

المهندس /
عبدالعزيز محمد عبده يماني

شركة دله للبيتومين 
شركة مجموعة خدمات الطعام
شركة الربيع السعودية لألغذية

شركة النسيج والمالبس الجاهزة
SABAIC الشركة العربية األساسية للصناعات المتطورة

شركة دلة لإلستثمار الصناعي 
الشركة العربية لالستثمار الزراعي

شركة سويكورب السعودية
شركة السماحة التجارية
شركة فرص السعودية

شركة وج لتنمية واالستثمار المحدودة 
)SOTUDIL( الشركة التونسية لتطوير صناعة الحليب

)offshure (شركة الصوراي لالستثمار المحدودة
)offshure ( شركة الكوامل للجارة والمقاوالت

)offshure (شركة توليد لألعمال الكهربائية
الشركة العربية لالستثمار العقاري والسياحي

بنك التمويل المصري السعودي 
شركة التوفيق للتأجير التمويلي

شركة التوفيق لتأجير األصول للشركات

ذات مسؤولية محدودة
مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

-----------
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة غير مدرجة
مساهمة خارج المملكة 

مساهمة مدرجة
مساهمة  خارج المملكة 

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
خارج المملكة 
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة

خارج المملكة 
خارج المملكة 
خارج المملكة

األستاذ /
عبدهللا إبراهيم الهويش

شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية 
شركة مطارات الرياض

الشركة السعودية للمعلومات اإلئتمانية)سمة(
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

مجموعة التوفيق المالية
شركة ساب تكافل

شركة األمد السعوديه لخدمات المطارات ودعم ونقل
الشركة السعودية للخدمات األرضية

مساهمة  غير مدرجة
مساهمة  غير مدرجة
مساهمة  غير مدرجة

مساهمة مدرجة
مساهمة  غير مدرجة

مساهمة مدرجة
مساهمة  غير مدرجة

مساهمة مدرجة

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

داخل المملكةغير مدرجةاتقان كابيتالاألستاذ / عبداالله عبدالرحيم صباحي

داخل المملكةغير مدرجةشركة المتحدة للسكرالمهندس/محمد بن حامد الكليبي
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إجتماعات البيان
مجلس اإلدارة

إجتماعات اللجنة 
التنفيذية

إجتماعات لجنة 
المراجعة

إجتماعات لجنة 
الترشيحات والمكافآت

إجتماع الجمعية 
العامة العادية

إجتماع الجمعية 
المجموعالعامة غير العادية

58942028عدد اإلجتماعات

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه 10

يتشــكل مجلــس إدارة الشــركة وفــق نظامهــا األساســي مــن تســعة أعضــاء لــدورة مدتهــا ثــالث ســنوات ، وتماشــيًا مــع أحــكام نظــام الشــركات فقــد تــم 
ــاه أســماء أعضــاء  ــان ادن ــدأت فــي 2018/11/07م وحتــى 2021/11/06م، ويوضــح البي ــة ب ــدورة مدتهــا  ثــالث ســنوات ميالدي ــي ل تشــكيل مجلــس اإلدارة الحال

مجلــس اإلدارة وتصنيــف عضوياتهــم كمــا بتاريــخ 31 ديســمبر 2020م :

تصنيف العضويةأسم العضو#

غير تنفيذيالمهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني1

غير تنفيذياألستاذ/عبدهللا بن ابراهيم الهويش2

غير تنفيذياألستاذ/عبداالله بن عبدالرحيم صباحي3

مستقلاألستاذ/خالد بن عبدالقادر الكاف4

غير تنفيذياألستاذ/ محمد بن عبدالحميد حلواني5

غير تنفيذياألستاذ /أنس بن غالب خاشقجي6

مستقلالمهندس/أسامة بن زكريا جمجوم7

غير تنفيذيالمهندس/محمد بن حامد الكليبي8

مستقلاألستاذ/ غسان بن أحمد عامودي9

إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة والجمعية العامة ولجنة المراجعة التي عقدت خالل العام 2020م 11
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إجتماعات مجلس اإلدارة

اإلجراءات التي أتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات أو مالحظات مساهميها حيال الشركة وأدائها

12

13

عقد مجلس اإلدارة خالل عام 2020م عدد) 5( إجتماعات، ويوضح البيان التالي إجتماعات المجلس وسجل الحضور لكل إجتماع:

يكفــل نظــام الشــركة األســاس للمســاهمين جميــع الحقــوق المتصلــة بالســهم ، ولــه الحــق فــي االستفســار وطلــب المعلومــة بمــا اليضــر بمصالــح 
الشــركة وال يعــارض نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة ، كمــا تتلقــى الشــركة جميــع اقتراحــات أو مالحظــات  مســاهميها عــن طريــق البريــد 
اإللكترونــي، أو االتصــال الهاتفــي ومــن خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة ، ويتــم إخطــار مجلــس اإلدارة بملخــص لهــذه اإلقتراحــات أو المالحظــات إن وجــدت.

* حضور وكالة
* اخر اجتماع للجمعية العامة خالل عام 2020م بتاريخ 14 / 5 /2020م

األولأسم العضو
3/15 

الثاني 
4/29

الثالث 
8/12

الرابع 
10/27

الخامس 
اإلجمالي12/27

5√*√√√√المهندس/عبدالعزيز محمد عبده يماني

5√√√√√األستاذ/ عبدهللا ابراهيم الهويش

5√√√√√األستاذ/عبداالله عبدالرحيم صباحي

5√√√√√األستاذ/خالد عبدالقادر الكاف

5√√√√√األستاذ/ محمد عبدالحميد حلواني

5√√√√√األستاذ/أنس غالب خاشقجي

5√√√√√المهندس/أسامة زكريا جمجوم

5√√√√√األستاذ/محمد حامد الكليبي

3√√√عين بتاريخ 2020/7/17ماألستاذ/ غسان بن أحمد عامودي

1استقال بتاريخ 2020/7/16مx√األستاذ/أحمد عبدهللا خياط
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إختصاصات اللجان ومهامها 14

وفقــًا لنظــام الشــركة األســاس والئحــة حوكمــة الشــركة يتــم تشــكيل عــدد مناســب مــن اللجــان الفرعيــة المنبثقــة عــن المجلــس حســب حاجــة الشــركة 
وظروفهــا وأنشــطتها، وبمــا يســهم فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى تأديــة المهــام الموكلــة لــه بشــكل فعــال وفقــًا إلجــراءات عامــة يضعهــا المجلــس 
تتضمــن تحديــد مهمــة اللجنــة ومــدة عملهــا والصالحيــات الممنوحــة لهــا خــالل هــذه المــدة وكيفيــة رقابــة المجلــس عليها. وترفــع اللجــان تقاريرها لمجلس 
اإلدارة الــذي يتابــع عمــل هــذه اللجــان بشــكل دوري للتحقــق مــن قيامهــا باألعمــال الموكلــة إليهــا. كمــا يقــر المجلــس لوائــح عمــل جميــع اللجــان المنبثقــة 

عنــه، فــي حيــن تقــر الجمعيــة العامــة لوائــح عمــل »لجنــة المراجعــة ، ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت » وقــد تــم تشــكيل لجــان المجلــس التاليــة : 

تقــوم لجنــة المراجعــة بمعاونــة مجلــس اإلدارة فــي أداء واجباتــه والقيــام بمســؤولياته المتعلقــة باإلختصاصــات و المهــام والمســؤوليات وفــق ماجــاء 
فــي الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة أو التــي تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة ، وتكــون مســؤولة أمــام المجلــس ويجــب علــى اللجنــة ، أن تبلــغ مجلــس اإلدارة 
بمــا تتوصــل إليــه مــن نتائــج أو تتخــذه  مــن قــرارات بشــفافية وعــرض محاضرهــا المتضمنــة نتائــج أعمالهــا وقراراتهــا وتوجيهاتهــا وتوصياتهــا وأي تقاريــر 
صــادرة عنهــا إلــى مجلــس اإلدارة بصفــة دوريــة وعلــى مجلــس اإلدارة أن يتابــع عمــل اللجنــة بإنتظــام للتحقــق مــن ممارســاتها األعمــال الموكلــة لهــا، وقــد 
إعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة  للشــركة والتــي عقــدت بتاريــخ 7 نوفمبــر 2018م تشــكيل لجنــة المراجعــة والئحــة عملهــا بعــد ذلــك اعتمــدت الجمعيــة 

العامــة العاديــة للشــركة والتــي عقــدت بتاريــخ 3 فبرايــر 2021م التحديثــات المقترحــة علــى الئحــة عمــل اللجنــة وترجمتهــا إلــى اللغــة االنجليزيــة.

وبالتالي إستعراض لمهام ومسئوليات تلك اللجان وإجتماعاتها خالل عام 2020م:

لجنة المراجعة.

لجنة الترشيحات والمكافآت.

اللجنة التنفيذية .

 )1

)2

)3

لجنة المراجعة14.1
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تختــص لجنــة المراجعــة بمعاونــة مجلــس اإلدارة فــي مراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســالمة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة 
الداخليــة فيهــا ، وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة المبيــن أدنــاه، إلــى جانــب أي مهــام ومســؤوليات أخــرى يوكلهــا لهــا مجلــس اإلدارة :

ــة فــي شــأنها لضمــان نزاهتهــا  ــداء رأيهــا والتوصي ــى مجلــس اإلدارة وإب ــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا عل ــم المالي 1( دراســة القوائ
وعدالتهــا وشــفافيتها. 

2( إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة 
وتتضمــن المعلومــات التــي تتــاح للمســاهمين والمســتثمرين و تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا وإســتراتيجيتها.

3( دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
4( البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول  اإللتزام في الشركة أو مراجع الحسابات

5( التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6( دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

1( دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
2( دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 

3( الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي أو إدارة المراجعــة الداخليــة فــي  الشــركة للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا 
فــي أداء األعمــال و المهــام المنوطــة بهــا، وإذا لــم يكــن للشــركة مراجــع داخلــي ، فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلــى المجلــس بشــأن مــدى الحاجــة 

إلــى تعيينــه.
4( التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة  المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.

5( تجتمع اللجنة بصفة دورية مع المراجع الداخلي مرتين على األقل في السنة.

أختصاصات لجنة المراجعة14.1.1

التقارير المالية:

المراجعة الداخلية: 

أ( 

ب( 
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وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م كاًل من األعضاء التالية أسمائهم:

1( التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التحقــق مــن إســتقاللهم ومراجعــة نطــاق 
عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.

2( التحقق من إستقالل مراجع الحسابات وموضعيته و عدالته ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع األخذ في اإلعتبار القواعد و المعايير ذات الصلة.
3( مراجعــة خطــة مراجــع حســابات  الشــركة وأعمالــه والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة  أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة وإبــداء 

مرئياتهــا حيــال ذلــك.
4( اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.

5( دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها
6(  تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة مرتين على األقل في السنة.

1( مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
2( التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.

3( مراجعة العقود والتعامالت المقترح ان تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة وتقديم  مرئياتها إلى مجلس اإلدارة.
4( رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين إتخاذها.

5( لجنــة المراجعــة تتولــى إلــى جانــب مهامهــا مهــام لجنــة إدارة المخاطــر والتــي نصــت عليهــا الئحــــــة حوكمـــــــة الشــــــركات كمــادة استرشــادية والصادرة 
بموجــب القـــــرار رقــــم )8-16-2017( وتاريــخ 2/13/ 2017 وذلــك وهــذا حســب تكليــف مجلــس اإلدارة للجنــة بذلك. 

أعضاء لجنة المراجعة14.1.2

مراجع الحسابات :

ضمان اإللتزام :

ت( 

ث( 

الصفةاألســــــــــم#

رئيس اللجنةاألستاذ / عبداإلله عبدالرحيم صباحي – عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي1

عضو اللجنةاألستاذ / أنس غالب خاشقجي – عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي2

عضو اللجنةالمهندس / أسامة زكريا جمجوم – عضو مجلس اإلدارة مستقل3
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عقدت لجنة المراجعة خالل عام 2020 عدد )9( إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

تختص اللجنة  بالمهام والمسؤوليات التالية :

تماشــيًا مــع الئحــة حوكمــة الشــركات فقــد قــرر مجلــس اإلدارة دمــج لجنتــي الترشــيحات والمكافــآت فــي لجنــة واحــدة وتقــر الجمعيــة العامــة للشــركة 
الئحــة عمــل اللجنــة حيــث تــم تعديــل قواعــد عمــل اللجنــة والتــي تــم إقرارهــا فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة بتاريــخ 2017/12/3م بمــا يتوافــق 
مــع الئحــة حوكمــة الشــركات ومــن ثــم اعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة والتــي عقــدت بتاريــخ 3 فبرايــر 2021م التحديثــات المقترحــة علــى 
الئحــة عمــل اللجنــة وترجمتهــا إلــى اللغــة االنجليزيــة وتختــص لجنــة المكافــآت والترشــيحات بالمهــام المرتبطــة بمكافــآت أعضــاء المجلــس واللجــان 
المنبثقــة منــه ومكافــآت اإلدارة التنفيذيــة والترشــيحات لعضويــة المجلــس واإلدارة التنفيذيــة علــى النحــو المبيــن أدنــاه ، إلــى جانــب أي مهــام 

ومســئوليات أخــرى يوكلهــا لهــا مجلــس اإلدارة .

1(  أعــداد  سياســة واضحــة للمكافــآت ورفعهــا الــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدًا إلعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة للشــركة علــى أن يراعــى 
فــي تلــك السياســة إتبــاع معاييــر مرتبطــة بــاألداء واإلفصــاح عنهــا ، والتحقــق مــن تنفيذهــا وتشــمل هــذه السياســة:

- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. 
- مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.

- مكافآت اإلدارة التنفيذية.

14.1.3

14.2.1

14.2

إجتماعات اللجنة

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت

األولأسم العضو
1/15 

الثاني
3/3

الثالث
4/23

الرابع
6/24

الخامس 
7/27

السادس
9/21

السابع
10/25

الثامن
12/9

التاسع
12/16

√√√√√√√√√األستاذ/عبداإلله عبدالرحيم صباحي

√√√√√√√√√األستاذ/أنس غالب خاشقجي

√√√√x√√√xالمهندس/أسامة زكريا جمجوم
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2(  توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.
3(  المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.

4(  التوصية لمجلس اإلدارة وفقًا للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي: 

5(  إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
6(  التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة ، مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت 

إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانة.
7(  إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ، وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

8(  تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
9(  المراجعة السنوية لإلحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.

10(  مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ، وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
11(  التحقق بشكل سنوي من إستقالل األعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

12(  وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين ، واألعضاء غير التنفيذيين ، واألعضاء المستقلين ، وكبار التنفيذيين.
13(  وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

14(  تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
- مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

- مكافآت كبار التنفيذيين.

وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م كاًل من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء اللجنة14.2.2

الصفةاألســــــــــم#

رئيس اللجنةاألستاذ / خالد عبدالقادر الكاف – عضو مجلس اإلدارة مستقل1

عضو اللجنةاألستاذ / غسان بن أحمد عامودي – عضو مجلس اإلدارة مستقل2

عضو اللجنةالمهندس /عبدالعزيز محمد عبده يماني – عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي3
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عقدت اللجنة خالل عام 2020 عدد )4( إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

إجتماعات اللجنة14.2.3

األولأسم العضو
2020/03/10م

الثاني
2020/06/25م

الثالث
2020/10/18م

الرابع
2020/12/28م

√√√√األستاذ / خالد عبدالقادر الكاف 

√√√√المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني

استقال بتاريخ 2020/7/16م√xاألستاذ/ أحمد عبدهللا خياط 

√√المعين بتاريخ 2020/7/19ماألستاذ/ غسان بن أحمد عامودي

تتشــكل اللجنــة التنفيذيــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة ويحــدد فــي القــرار مــدة عضويتهــم علــى أن ال تتجــاوز مــدة عضويــة المجلــس وفــق قواعــد 
وشــروط العضويــة المبينــة فــي الئحــة عمــل اللجنــة والتــي تــم إقرارهــا مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2019/5/13م  ومــن ثــم اعتمــد المجلــس التحديثــات 

ــخ 2020/12/27م . المقترحــة عليهــا بتاري

اللجنة التنفيذية14.3

ــاه، إلــى جانــب أي مهــام ومســؤوليات أخــرى  ــة بالمهــام المرتبطــة بهــا وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة المبيــن أدن تختــص اللجنــة التنفيذي
يوكلهــا لهــا مجلــس اإلدارة:

المراجعة الدورية للخطط االستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة للتأكد من توافقها مع أهداف الشركة.
التأكد من أن الخطط االستراتيجية للشركة تم ترجمتها إلى واقع فعلي لتحقيق أهداف الشركة.

متابعــة تنفيــذ سياســات ولوائــح الشــركة الماليــة واإلداريــة والرقابيــة والعمــل علــى تطويرهــا واقتــراح التعديــالت المناســبة عليهــا والرفــع بهــا 
لمجلــس اإلدارة.

متابعة تنفيذ الخطط والموازنات التقديرية للشركة ومتابعة األداء الفعلي وتحليل أسباب االنحراف إن وجد وتقديم التوصيات بشأنها.

اختصاصات اللجنة التنفيذية14.3.1

)1
)2
)3

)4
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مراجعة الموازنة المعتمدة من مجلس اإلدارة وللجنة الصالحية بتجاوز الموازنة المعتمدة وفق مايحدده جدول الصالحيات.
اعتماد بيع واستبعاد األصول الثابتة بما يتجاوز صالحيات الرئيس التنفيذي حسب جدول الصالحيات المعتمدة من مجلس اإلدارة.

متابعة البيانات المالية للشركة وتدفقاتها النقدية وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير.
التأكد من ضمان وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها.

مراجعة األداء الشامل للشركة وفق األهداف المعتمدة من مجلس اإلدارة.
دراسة ومتابعة استثمارات الشركة والرفع بتوصياتها إلى المجلس.

دراسة دخول في استثمار جديد أو االستحواذ على الشركة أو أصل ورفع التوصيات للمجلس.
دراسة التخارج من استثمار قائم للشركة ورفع التوصيات للمجلس.

اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
اقتراح سياسات مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة لإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات وآلية التطبيق ومدة التنفيذ.

متابعة ومراجعة القضايا القانونية ضد الشركة أو مقامة من الشركة ضد الغير.
دراسة ومراجعة األهداف واالستراتيجيات المالية السنوية وطويلة األجل ، وأيضًا مؤشرات األداء المرتبطة بها والموازنات التقديرية.

مراجعــة األمــور الماليــة الهامــة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا ، مثــل األمــور المتعلقة برأس مال الشــركة، والتصنيف االئتماني للشــركة ، والتدفقات 
النقدية ، والودائع االســتثمارية ، وذلك بالتعاون مع إدارة الشــركة التنفيذية ولجنة المراجعة.

إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس اإلدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات األرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقًا لها.

فتح الحسابات البنكية واقفالها.
على اللجنة التنفيذية من خالل رئيسها أو من تفوضه اطالع المجلس بصفة دورية عن ممارسة مهامها وإطالع المجلس على محاضر اجتماعاتها.

ــة ومــا يتعلــق بذلــك مــن شــروط وعقــود وخالفــه بمــا  ــة والقــروض وإعــادة الجدول ــى التســهيالت االئتماني ــة للمجلــس العتمــاد الحصــول عل التوصي
يتجــاوز الصالحيــات المعتمــدة للجنــة.

اعتماد التسهيالت التمويلية وفق صالحيات اللجنة بناًء على جدول الصالحيات المعتمد من مجلس اإلدارة.
القيــام بالمفاوضــات واعتمــاد العقــود مــع األطــراف األخــرى التــي تتجــاوز صالحيــات الرئيــس التنفيــذي وفــق جــدول الصالحيــات وحــدود الموازنــة 

المعتمــدة. التقديريــة 
للجنة صالحية االطالع على جميع مصادر المعلومات الضرورية لها للقيام بمهامها ومسؤولياتها عن طريق الرئيس التنفيذي أو أمين سر اللجنة.

للجنــة تفويــض أي مــن مســؤولياتها أو صالحياتهــا لــإلدارة التنفيذيــة ولكــن تظــل اللجنــة التنفيذيــة هــي الجهــة المســؤولة الوحيــدة أمــام المجلــس ألي 
صالحيــات قامــت بتفويضهــا.

للمجلس من وقت ألخر تفويض أي من صالحياته للجنة التنفيذية بقرار صادر عنه على أن يعرض على المجلس خالل اجتماعاته الدورية.

)5
)6
)7
)8
 )9

 )10
)11
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)13
)14
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)26

)27
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وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م كاًل من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء اللجنة14.3.2

الصفةاألســــــــــم#

رئيس اللجنةالمهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني1

عضو اللجنةاألستاذ / عبدهللا بن ابراهيم الهويش2

عضو اللجنةاألستاذ / محمد بن حامد الكليبي3

عضو اللجنةالمهندس / ثامر بن محمد جميل تميرك4

عقدت لجنة المراجعة خالل عام 2020 عدد )8( إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

إجتماعات اللجنة14.3.3

األولأسم العضو
1/20

الثاني
2/25

الثالث
4/14

الرابع
5/19

الخامس
7/21

السادس
10/7

السابع
12/7

الثامن
12/22

√√√√x√√√المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني

√√√√√√√√األستاذ/ عبدهللا بن ابراهيم الهويش

√√√x√√√√األستاذ/ محمد بن حامد الكليبي

√√√√√√√√المهندس/ ثامر بن محمد جميل تميرك
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الوسائل التي أعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه

مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة

15

16

قامــت لجنــة المكافــآت والترشــيحات بوضــع آليــة مقترحــة مكتوبــة لعــام 2020م وتــم اعتمادهــا وتطبيقهــا مــن مجلــس اإلدارة لتقييــم فعاليــة أعضــاء 
ــز أماكــن القــوة كمــا تقــوم  ــم أعضــاء مجلــس اإلدارة ككل بشــكل فــردي  لمعالجــة أوجــه نقــاط الضعــف وتعزي مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة وتقيي

ــة برفــع مالحظاتهــا لمجلــس اإلدارة أن وجــدت.  اللجن

اعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 2017/12/26م سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة واإلدارة التنفيذيــة 
، والتــي تهــدف إلــى تحديــد معاييــر واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة وكبــار التنفيذييــن فــي الشــركة فــي ضــوء متطلبــات 
نظــام الشــركات وأنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة، كمــا تهــدف السياســة الــى جــذب افــراد يتمتعــون بقــدر مــن الكفــاءة والقــدرة والموهبــة مــن 
اجــل العمــل فــي مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذيــة مــن خــالل تبنــي خطــط وبرامــج محفــزة للمكافــآت ومرتبطــة بــاألداء، ممــا يســاهم فــي 

تحســين أداء الشــركة وتحقيــق مصالــح مســاهميها.

حيــث تختــص لجنــة المكافــآت والترشــيحات بالتوصيــة للمجلــس بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واعضــاء اللجــان المنبثقــة وكبــار التنفيذييــن بالشــركة 
وفقــًا للسياســة المعتمــدة وذلــك علــى النحــو التالــي:

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة16.1

إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.
م المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل، كأن تربــط الجــزء  أن تقــدَّ

المتغيــر مــن المكافــآت بــاألداء علــى المــدى  الطويــل.
د المكافــآت بنــاًء علــى مســتوى الوظيفــة، والمهام والمســؤوليات المنوطة بشــاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبــرات العملية، والمهارات  أن تحــدَّ

ومستوى األداء.
إنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. 

األخذ في اإلعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من إرتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
أن تســتهدف اســتقطاب الكفــاءات المهنيــة والمحافظــة عليهــا وتحفيزهــا بهــدف اإلبقــاء عليهــم، مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )3( مــن المــادة 

)76( مــن نظــام الشــركات.

)1
)2

)3

)4
 )5
)6
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يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــأة مقابــل عضويتــه فــي لجنــة المراجعــة المشــكلة أو مقابــل أي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو 
فنيــة أو إداريــة أو إستشــارية بموجــب ترخيــص مهنــي يكلــف بهــا فــي الشــركة وذلــك باإلضافــة إلــى المكافــأة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفتــه 

عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة وفــي اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة وفقــًا لنظــام الشــركات ونظــام الشــركة األســاس. 
أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة .

 يتــم إيقــاف صــرف المكافــأة أو إســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــرر صرفهــا بنــاًء علــى معلومــات غيــر دقيقــه قدمهــا عضــو فــي مجلــس اإلدارة أو اإلدارة 
التنفيذيــة، وذلــك لمنــع اســتغالل الوضــع الوظيفــي للحصــول علــى مكافــآت غيــر مســتحقة.

إذا قــررت الجمعيــة العامــة إنهــاء عضويــة مــن تغيــب مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بســبب عــدم حضــوره ثــالث إجتماعــات متتالية دون ســبب مشــروع 
فــال يســتحق هــذا العضــو أي مكافــأة عــن الفتــرة التــي تلــي آخــر إجتمــاع حضــره ويجــب عليــه إعــادة جميــع المكافــآت التــي صرفــت لــه عــن تللــك الفتــرة. 
فــي حــال تطويــر برنامــج لمنــح أســهم فــي الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة  وموظفيهــا ســواء كانــت إصــدار جديــدًا ام أســهمًا 
إشــترتها الشــركة يتــم ذلــك تحــت إشــراف لجنــة المكافــآت والترشــيحات وبمــا يتوافــق مــع النظــام األســاس للشــركة وأنظمــة ولوائــح هيئة الســوق 

الماليــة ذات العالقــة.

طبقــًا للمــادة )22( مــن النظــام األســاس للشــركة ، تتكــون مكافــآة أعضــاء المجلــس مــن مبلغــًا معيــن أو بــدل حضــور عــن الجلســات ، أو مزايــا 
عينيــة ، أو نســبة معينــة مــن األربــاح ، ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا، وفــق مايقــرره مجلــس اإلدارة و فــي حــدود مانــص عليــه 

نظــام الشــركات ولوائحــه مــع مراعــاة األنظمــة والقــرارات والتعليمــات ذات العالقــة الصــادرة مــن الجهــات المختصــة .
إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــة مــن أربــاح الشــركة، فــال يجــوز أن تزيــد هــذه النســبة علــى ) %10 ( مــن صافــي األربــاح، وذلــك بعــد خصــم االحتياطيات 
التــي قررتهــا الجميعــة العامــة تطبيقــًا ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الشــركة األســاس، وبعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين اليقــل عــن %5 مــن 

رأس مــال الشــركة المدفــوع ، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.
فــي جميــع األحــوال، اليتجــاوز مجمــوع مايحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســنويًا، 

وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة.
يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة علــى بيــان شــامل لــكل ماحصــل عليــه أعضــاء المجلــس خــالل الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفات 
وغيــر ذلــك مــن المزايــا ، وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان ماحصــل عليــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو ماقبضــوه نظيــر أعمــال 
ــخ آخــر  ــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاري ــى بي ــة أو استشــارات ، وأن يشــتمل أيضــًا عل ــة أو إداري فني

اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

)7

)8
)9

)10

)11

)1

)2 
 

)3

)4

مع مراعاة أحكام النظام األساسي للشركة ، تتكون مكافآت العضوية في مجلس اإلدارة وفقًا لمايلي:

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة16.2
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اشــتملت الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة والئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والتــي تــم اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة والئحــة عمــل اللجنــة 
التنفيذيــة والتــي تــم اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة علــى المكافــآت الخاصــة بأعضائهــا ، وهــي مكافــأة ســنوية قدرهــا 130.000 ريــال لرئيــس لجنــة 
المراجعــة  و 100.000 ريــال لــكل عضــو مــن أعضــاء لجنــة المراجعــة و 100.000 ريــال لرئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت 75,000 ريــال لــكل عضــو 
مــن أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت و 130.000ريــال لرئيــس اللجنــة التنفيذيــة و 100.000 ريــال لــكل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة علــى أن 

يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة اعتبــارًا مــن تاريــخ انضمامــه للجنــة ووفقــًا لمــدة عضويتــه خــالل العــام المالــي.

ويبين الجداول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان المدفوعة لعام 2020م :

مكافآت أعضاء اللجان16.3

يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة متفاوتــة المقــدار بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضــو واختصاصاتــه والمهــام المنوطة به واســتقالله 
وعــدد الجلســات التــي يحضرهــا وغيرهــا مــن االعتبــارات األخرى.

ــر  ــة بشــكل مباشــر أو غي ــاح التــي تحققهــا الشــركة أو أن تكــون مبني يجــب أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن األرب
مباشــر علــى ربحيــة الشــركة.

)5

)6

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة16.3.1

المجموع )ريال(بدل حضور الجلسات)ريال(المكافآت الثابتة )ريال(األســــــــــم

166 الف36 الف130 الفاألستاذ / عبداإلله عبدالرحيم صباحي 

136 الف36 الف100 الفاألستاذ / أنس غالب خاشقجي 

128 الف28 الف100 الفالمهندس / أسامة زكريا جمجوم

430 الف100 الف330 الفالمجموع
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16.3.2

16.3.3

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

المجموع )ريال(بدل حضور الجلسات)ريال(المكافآت الثابتة )ريال(األســــــــــم

116,000ريال16,000ريال100,000ريالاألستاذ / خالد عبدالقادر الكاف 

44,625ريال4,000ريال40,625ريالاألستاذ / أحمد عبدهللا خياط

91,000ريال16,000ريال75,000ريالالمهندس /عبدالعزيز محمد عبده يماني

42,375ريال8,000ريال34,375 ريالاالستاذ /غسان بن أحمد عامودي

294,000 ريال44,000ريال250,000ريالالمجموع

المجموع )ريال(بدل حضور الجلسات)ريال(المكافآت الثابتة )ريال(األســــــــــم

158 الف28 الف130 الفالمهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني

132 الف32 الف100 الفاألستاذ / عبدهللا بن ابراهيم الهويش

128 الف28 الف100 الفاألستاذ / محمد بن حامد الكليبي

132 الف32 الف100 الفالمهندس / ثامر بن محمد جميل تميرك

550 الف120 الف430 الفالمجموع

كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 16.4

يتــم تحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى تقييــم آداءه ومشــاركته فــي أعمــال وفعاليــات المجلــس واللجــان خــالل الســنة الماليــة بحيــث 
يتــم التأكــد مــن دفــع المكافــآة علــى أســس عادلــة وبتوصيــة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ، كمــا يســتحق العضــو المكافــأة اعتبــارًا مــن تاريــخ 

انضمامــه للمجلــس أو اللجنــة ووفقــًا لمــدة عضويتــه.
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16.5

16.6

العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عنها 

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 

تــم االلتــزام فــي صــرف المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان وفقــًا لسياســة المكافــآت المعتمــدة والئحــة عمــل اللجــان المعتمــدة 
مــن اخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة للمســاهمين بتاريــخ 3 فبرايــر 2021م ووفقــًا للنظــام األساســي للشــركة.
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أواًل األعضاء المستقلين

-48,625 -------48,625 ---40,6254,0004,000أحمد عبدهللا خياط

-148,000 -------148,000 ---100,00020,00028,000أسامة زكريا جمجوم

-136,000 -------136,000 ---100,00020,00016,000خالد عبدالقادر الكاف

54,375 54,375 34,37512,0008,000غسان أحمد عامودي

المكافآت المتغيره )ريال(المكافآت الثابتة ) ريال (

ثانيا األعضاء غير التنفيذيين

-265,000 -------265,000 ---205,00016,00044,000عبدالعزيز محمد عبده يماني

-152,000 -------152,000 ---100,00020,00032,000عبدهللا ابراهيم الهويش

-148,000 -------148,000 ---100,00020,00028,000محمد حامد الكليبي

-186,000 -------186,000 ---130,00020,00036,000عبداالله عبدالرحيم صباحي

-156,000 -------156,000 ---100,00020,00036,000أنس غالب خاشقجي

-20,000 -------20,000 ----20,000-محمد عبدالحميد حلواني

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

اليوجد خالل عام ٢٠٢٠م أي مبالغ دفعت ألعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية

                  -     232,000  172,000  910,000 المجموع
   -   -             1,314,000------- 1,314,000-

- تطبيقًا لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات فقد تم االلتزام بعدم تجاوز إجمالي المكافآت والتعويضات السنوية الممنوحة لرئيس أوعضو مجلس اإلدارة عن 

السقف المحدد نظامًا والبالغ ) 500,000 ريال ( سنويًا.

- تم تكوين مخصص لمكافات اعضاء مجلس االدارة عن عام 2020 بمبلغ 2.700.000 ريال لالعضاء , على ان يتم عرضه في الجمعية العامة.
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اإلدارة 
التنفيذية
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان 
السعودية ، والعضو المنتدب لحلواني 

اخوان مصر

• المدير األقليمي في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا لشركة بيبسيكو
• رئيس التسويق لشركة باعشن
• تسويق شركة بروكتر وغامبل

بكالوريوس في الهندسة 
الكهربائية من جامعة جورج 

واشنطن األمريكية ، وماجستير 
في اإلدارة الهندسية

أكثر من 20 سنة في مجال التسويق 
والمبيعات وتطوير االعمال وعمل 
في العديد من الشركات المحلية 

والعالمية

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي في شركة 
حلواني اخوان السعودية ، عضو 

مجلس إدارة شركة حلواني اخوان مصر 
،عضو مجلس إدارة شركة شاورمتك

بكالوريوس هندسة ميكانيكية رجل أعمال
تخصص إنتاج عام 1998م، 

ماجستير إدارة اعمال تخصص 
تسويق عام 2003م

خدمات هندسية صناعية – توزيع 
وصناعة المنتجات الغذائية

المهندس/
ثامر  بن محمد جميل تميرك

الرئيس التنفيذي

المهندس/
فواز محمد حلواني 

نائب الرئيس التنفيذي

أعضاء اإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم 17
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

استشاري أنظمة تأكيد الجودة في 
شركة حلواني اخوان السعودية

مدير إدارة تأكيد الجودة في شركة حلواني 
اخوان السعودية ، إدارة المصانع وتطوير 

اإلنتاج لمصانع حلواني اخوان القديمة 
، إدارة إنتاج مصانع الصناعات الغذائية 

بدمشق

خدمات هندسية وصناعية وإدارية بكالوريوس هندسة زراعية
واستشارية

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مدير عام اإلدارة المالية – شركة حلوانى 
إخوان السعودية

مدير عام اإلدارة الماليه – شركة عمر قاسم 
)OKAM(  العيسائى للتسويق

مدير عام اإلدارة الماليه – الشركة الوطنية 
)NBCC( لصناعة البسكويت والحلويات

المدير المالى للشركة األهلية للصناعات 
الغذائية – أمريكانا .

بكالوريوس التجارة – شعبة 
محاسبة – جامعة عين شمس 

1991
شهادة جمعية المحاسبين 

  CPA األمريكيه
إجتياز إختبارات معهد المحاسبين 

  CMA - اإلداريين األمريكي

أكثر من 28 سنة خبرة في اإلدارة 
المالية و العمل في العديد من 

الشركات المحلية واألقليمية.

األستاذ/
منيب العيسى  

استشاري إدارة األنظمة المتكاملة

األستاذ/
ياسر عواد عبدالوهاب محمد

مدير عام اإلدارة المالية
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مدير عام المراجعة الداخلية – حلواني 
اخوان السعودية

مدير المراجعة الداخلية شركة حلوانى 
اخوان مصر ،مراقب  حسابات الجهاز 

المركزى للمحاسبات – مصر

بكالوريوس التجارة – شعبة 
محاسبة – جامعة عين شمس 

1991،دبلوم الدراسات العليا 
فى المحاسبة المالية جامعة 

عين شمس 1995 ،مراجع 
داخلى مؤهل -  CIA ،مراجعة 

ادارة المخاطر - CRMA  ، عضو 
جمعية المحاسبين والمراجعين 

المصرية  - مراجع نظم معلومات 
 CISA مؤهل

29 عاما من الخبرة فى مجاالت 
المراجعة ، المحاسبة ، المراجعة 

الداخلية  وتقييم المخاطر

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

رئيس الحوكمة وأمين سر مجلس 
اإلدارة - حلواني اخوان السعودية

وامين سر مجلس اإلدارة -حلواني 
اخوان مصر

مسؤول الحوكمة وشؤون مجلس اإلدارة 
في الشركة السعودية للخدمات األرضية

بكالوريوس علوم في االقتصاد 
من جامعة الملك عبدالعزيز –
المملكة العربية السعودية 

في اإلدارة وحوكمة الشركات وشؤون 
مجلس اإلدارة

األستاذ/
محمد نصر 

مدير عام المراجعة الداخلية

األستاذ/
عبدالناصر عطية 

رئيس الحوكمة وأمين سر مجلس اإلدارة
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية  الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 
لشركة المهيدب  ، نائب الرئيس التنفيذي 
لشركة  ميار احدي شركات المهيدب ، مدير 
عام عالقات الموظفين و نائب  مدير عام 

الموارد البشرية و الشؤون االدارية لشركة 
بن الدن، مدير المواهب لخدمات العمالء 
بشركة والت ديزني، مدير منطقة بشركة 

كنتاكي بالواليات المتحدة االمريكية

بكالوريوس ادارة اعمال من 
جامعة جرينليك االمريكية 

ومشارك في العلوم التطبيقية 
من كلية فلوريدا التقنية بالواليات 
المتحدة االميريكية و لدية شهادة  
  CIPD االعتماد لتنمية الموظفين

 CHRM ( وحاصل على شهادة
),SHRM

خبرة 20 عامًا  في الموارد البشرية 
و االدارة في عدد من الصناعات 

المختلفة وابرزها العمل في شركة 
مواد االعمار القابضة وعالم والت 

ديزني و كنتاكي
عضو في جمعية ادارة الموارد 

البشرية األمريكية

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي للعبيكان الرقمية، مدير الرئيس التنفيذي للتسويق
عام القسم الورقي لدى العبيكان،مدير عام 

لدى شركة هنكل في دول الخليج
المدير االقليمي للتسويق لدى هنكل 

الشرق األوسط،مدير التسويق العالمي 
لبرسيل لدى هنكل

درجة البكالوريوس في إدارة 
األعمال تخصص إقتصاد من 

الجامعة األمريكية بالقاهرة

التسويق والمبيعات وإدارة عامة
لتطوير أعمال التصنيع

األستاذ/
هشام أيوب 

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

األستاذ/
محمد صيام

الرئيس التنفيذي للتسويق
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مدير عام إدارة المبيعات حلواني اخوان 
السعودية

مدير منطقة شركة بيبسي ، المدير التجاري 
لشركة امريكانا ، المدير االقليمي شركة 

بريتش امريكانا ، مدير منطقة شركة مارس

بكالوريوس أداب من الجامعة 
األمريكية بالقاهرة

في التسويق والمبيعات والتخطيط 
واإلدارة 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مدير عام المشتريات لشركة حلواني 
اخوان السعودية

المدير االقليمي للمشتريات والتخطيط 
لمجموعة االقتصادية لمركز دبي المالي 

العالمي

حاصل على درجة الماجستير 
في اإلمدادات والتخطيط 

وبكالوريوس تجارة

تخطيط المشتريات والتفاوض 
والعقود وإدارة عالقات الموردين

األستاذ/
محمد صبحي جوهر

مدير عام المبيعات

األستاذ/
هشام فاروق الخطيب

مدير عام المشتريات
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مكافأت اإلدارة التنفيذية بالشركة 18

يحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين وتشتمل مايلي:

مبلــغ ثابــت يدفــع بصــورة راتــب وبــدالت ، وتشــمل البــدالت بــدل الســكن وبــدل المواصــالت والتذاكــر الســنوية واي بــدالت أخــرى والتــي تقترحهــا لجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت ويعتمدهــا مجلــس اإلدارة .

مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين من قبل مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

يجــب علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت اإلشــراف علــى تنفيــذ سياســة المكافــآت للموظفيــن وكبــار التنفيذييــن فــي ضــوء الخطــط والبرامــج 
والموجهــات العامــة التــي يقرهــا المجلــس.

)1

)2
)3
)4

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين عن عام 2020م 18.1

سبعة من كبار التنفيذيين ) بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي والتغيرات اإلدارية ( )ريال(

جميع المكافآت والتعويضات كبار التنفيذيين عن عام 2020م.

سبعة من كبار التنفيذيين ) بما فيهم الرئيس التنفيذي البيان
 والمدير المالي ( )ريال(

4,154,263الرواتب
1,762,428البدالت

مزايا عينية
المجموع

مكافآت دورية ) حسب عقودالعمل (
أرباح

3,072,381خطط تحفيزية قصيرة األجل
خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة
المجموع

308,194مكافأة نهاية الخدمة
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت

9,297,266المجموع الكلي
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المساهمات  
االجتماعية
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مساهمات الشركة خالل جائحة كورونا 19

هدفــت الشــركة أن تتبنــى دورًا  فعــااًل خــالل جائحــة كورونــا بــدًء بضمــان ســالمة موظفــي ومنســوبي شــركة حلوانــي اخــوان وعلــى نطاقــَا أوســع 
ضمــن مســؤولياتها االجتماعيــة  تعاونــت الشــركة مــع الجهــات المســؤولة  دعمــًا للجهــود التــي تبذلهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية .

ويوضح النقاط ادناه استعراضا لبعض المبادرات التي قامت بها الشركة خالل العام 2020م.

تــم تأســيس لجنــة وفريــق عمــل مــن منســوبي شــركة حلوانــي اخــوان يعمــل علــى مــدار الســاعة للتخفيــف مــن االثــار المترتبــة خــالل 
جائحــة كورونــا وذلــك باالخــذ باالجــراءات االحترازيــة وتهيئــة مواقــع العمــل والتعقيــم وتوفيــر الســكن والمواصــالت للعامليــن وتدريــب 
موظفيهــا وفريــق العمــل علــى توفيــر بيئــة عمــل آمنــه لضمــان ســير العمليــة االنتاجيــة للحفــاظ علــى ســالمة الجميــع وعــدم تأثــر سالســل 

االمــداد وســالمة الغــذاء خــالل تلــك الفتــرة

أواًل: على موظفي ومنسوبي شركة حلواني اخوان
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ثانيًا: التعاون ضمن جهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية

بالتعــاون مــع وزارتــي الصحــة والداخليــة ســاهمت الشــركة فــي دعــم خــط الدفــاع األول خــالل الجائحــة ،حيــُث قامــت بتوفيــر المنتجــات الغذائيــة 

والمعقمــات مجانــًا وامتــدادا لرســالة وزارة الصحــة قامــت الشــركة بنشــر ثقافــة الوعــي الصحــي وحــث المجتمــع علــى التقيــد باالحتــرازات عــن 

طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي .

1(   التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية:
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كشــركة غذائيــة ســاهمة الشــركة بتوفيــر مســاهمات غذائيــة / ووجبــات  للمحتاجيــن لألســر المتعففــة داخــل االحيــاء الســكنية بالتعــاون مــع 

المتخصصــة. الجمعيــات 

ساهمت الشركة بدور فعال مع المؤسسات التعليمية وبشكل دوري وسنوي وتم تعطلها مؤقتًا بسبب جائحة كورنا.

نشاطات أخرى

ــا  ــم  التعــاون مــع وزارة الســياحة بالترحيــب بالعائديــن علــى رحــالت االجــالء الــى ارض الوطــن عــن طريــق تقديــم المعقمــات والهداي حيــث ت

والمنتجــات لهــم داخــل الفنــادق والتخفيــف عنهــم بعــد عنــاء الســفر.

2(   التعاون مع وزارة السياحة:
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الحوكمة/ 
والرقابة 
الداخلية

07
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ماطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك 20

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةالمادة/الفقرة

39
يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووضع 

البرامج الالزمة لذلك.
مادة إسترشادية

2/39
وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية 

بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة

فقرة إسترشادية يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات41/هـ

41/و

يجري أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييمًا دوريًا ألداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر 
األعضاء التنفيذيين – من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض – على أن تحدد 

جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
فقرة إسترشادية 

فقرة إسترشاديةيجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقاًل54/ب

70

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها  تشكَّ
من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. وُيشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة 

بإدارة المخاطر والشؤون المالية

المادة إسترشادية ، 
واسند مجلس اإلدارة 
اختصاصات لجنة إدارة 

المخاطر إلى لجنة 
المراجعة  تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ستة أشهر على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك72

لقــد حرصــت شــركة حلوانــي اخــوان علــى مراعــاة التماشــى  بمبــادىء الحوكمــة الرشــيدة و إتبــاع  المعاييــر المهنيــة العاليــة فــي تعامالتهــا وعلــى األخــذ 
بمناحــي الشــفافية واإلفصــاح بمــا يهــدف لتعزيــز كفــاءة عمــل الشــركة وعالقاتهــا بجميــع أصحــاب المصالــح، الســيما وأن الشــركة تؤمــن بــأن األخــذ 
بهــذا النهــج يعــزز ثقــة المســتثمرين فــي أعمالهــا وفــي نمائهــا ، وعليــه فقــد تــم تطبيــق ماجــاء فــي الئحــة الحوكمــة الصــادرة مــن قبــل هيئــة الســوق 

الماليــة بإســتثناء مايلــي:
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أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةالمادة/الفقرة

85
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة 

- ما يلي:

مادة إسترشادية
1/85

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في 
المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة

2/85
برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس 

صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة3/85

87

تضع الجمعية العامة العادية – بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين 
أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

للمجتمع
مادة إسترشادية 

88
يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي، 

ويشمل ذلك ما يلي:

مادة  إسترشادية
1/88

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك 
بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها2/88

3/89
أن يتضمن الموقع اإللكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها، وأي بيانات أو 

معلومات أخرى تُنشر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى

فقرة استرشادية 
وتقوم الشركة بنشر 
أي معلومات وبيانات 

مطلوب اإلفصاح عنها 
حسب األنظمة واللوائح 

والتي يلزمها النظام
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أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةالمادة/الفقرة

95

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات 
المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات 

بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويًا على األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل 
إليها.

مادة إسترشادية

تفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروضه على الشركة 21

تمــارس الشــركة أعمالهــا وأنشــطتها وفقــًا للنظــم واللوائــح والتوجيهــات المرعيــة، التــي تلتــزم بهــا نصــًا وروحــًا، وخــالل عــام 2020م  صــدرت العقوبــات 
التاليــة وال يوجــد أي تدبيــر احتــرازي أو قيــد نظامــي مفــروض علــى الشــركة.

العقوبة / الجزاء / التدبير احترازي / القيد 
سبل عالجها وتفادي وقوعها في الجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفةاالحتياطي

المستقبل

تأخير تقديم الشركة لسجل 10,000 ريال
االلتزام البيئي بسبب تأخر المكتب 

االستشاري المتعاقد معه في 
اعداده

الهيئة العامة لألرصاد وحماية 
البيئة

تم تقديم سجل االلتزام البيئي
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تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،ورأي لجنة المراجعة في مدى 
كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

22

إن إدارة الشــركة مســؤولة عــن إعــداد و نشــر القوائــم الماليــة عــن العــام المالــي 2020م وفقــًا للمبــادئ والمعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا 
الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ، وتتضمــن تلــك القوائــم الماليــة عــن العــام المالــي 2020م  تقديــرات اإلدارة وبعــض القيــم 
التــي تعتمــد علــى الحكــم الشــخصي وفــق المعاييــر المهنيــة  وقــد تــم مراجعــة القوائــم الماليــة بمعرفــة مراجــع الحســابات المســتقل والــذي لــه حــق 
ــة العامــة للمســاهمين وقــد قــام مراجــع الحســابات  ــر والســجالت ومحاضــر مجلــس اإلدارة ولجانهــا ومحاضــر الجمعي اإلطــالع علــى كافــة الدفات

بإعــداد تقريــر مراجعــة القوائــم الماليــة للعــام المالــي 2020م بــدون أي تحفظــات أو مالحظــات .

وقــد قامــت إدارة الشــركة بتقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة علــى عمليــة إعــداد القوائــم الماليــة الســنوية للشــركة للعــام المالــي 2020 م وفقــًا لمقاييــس 
نظــام الرقابــة الداخليــة علــى عمليــة إعــداد القوائــم الماليــة بمــا يتماشــى مــع المقاييــس المهنيــة فــي هــذا الخصــوص.

وتؤكــد إدارة الشــركة فعاليــة إجــراءات نظــام الرقابــة الداخليــة علــى عمليــة إعــداد القوائــم الماليــة وقــد تــم تصميــم هــذا النظــام العطــاء تأكيــد مناســب 
إلدارة الشــركة ولمجلــس اإلدارة والمســاهمين بأنــه يمكــن اإلعتمــاد علــى القوائــم الماليــة المنشــورة والثقــة فيهــا ويتكــون هيــكل الرقابــة الداخليــة 

مــن العناصــر الرئيســية التــي تشــمل بيئــة الرقابــة الداخليــة وتقييــم المخاطــر وأنشــطة الرقابــة الداخليــة والمعلومــات واإلتصــاالت والمتابعــة.

وتوجــد حــدود مالزمــة لفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة ومــن أمثلــة تلــك الحــدود إمكانيــة حــدوث تواطــئ بيــن العامليــن بالشــركة للتغلــب علــى 
إجــراءات الرقابــة الداخليــة وبالتالــي فــإن أي نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة ال يوفــر إال بتأكيــد معقــول بخصــوص إعــداد ونشــر القوائــم الماليــة.

نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة22.1

202075التقرير السنوي



وتقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة بمراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة وإعــداد تقريــر عــن هــذا النظــام للجنــة المراجعــة بالتنســيق و المناقشــة 
مــع اإلدارة التنفيذيــة والتــي تتخــذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة لمعالجــة أي قصــور قــد يتــم اكتشــافه فــي نظــام الرقابــة الداخليــة  بهــدف تحســين 

وتطويــر النظــام ، وتقــوم لجنــة المراجعــة بالشــركة بدراســة القوائــم الماليــة ومناقشــة عمليــة إعدادهــا.

تفيــد اللجنــة أنــه مــن خــالل المهــام التــي قامــت بهــا تســتطيع أن تؤكــد أنهــا قامــت باإلطــالع علــى مــا عرضــه مراجــع الحســابات و المتعلــق بمالحظاتــه 
المشــاهدة أثنــاء فحصــه وتدقيقــه للقوائــم الماليــة عــن نظــام الرقابــة الداخليــة ومناقشــة اإلدارة التنفيذيــة بهــا باإلضافــة إلــى إطالعهــا علــى تقريــر 
كل مــن اإلدارة التنفيذيــة وإدارة المراجعــة الداخليــة عــن فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة كمــا قامــت باإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة 
حســب المهــام المنوطــة بهــا والتــي ترفــع تقاريرهــا إلــى اإلدارة التنفيذيــة ولجنــة المراجعــة متضمنــة المالحظــات والتوصيــات التــي يتــم التوصــل لهــا 
ــز نظــام الرقابــة الداخليــة وإجراءاتــه وتقــوم اإلدارة التنفيذيــة وبشــكل مســتمر بالعمــل علــى تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة بمــا فيهــا توثيــق  لتعزي
وتطويــر وإســتكمال السياســات واإلجــراءات والهيــاكل وأنظمــة الحاســب اآللــي وميكنــة األعمــال و جــداول الصالحيــات وبمتابعــة مــن اللجنــة فإنــه 
التوجــد مالحظــات جوهريــة مؤثــرة علــى ســير األعمــال بالشــكل المعتــاد تحــت نظــام الرقابــة الحالــي مــا يؤكــد أن نظــام الرقابــة الداخليــة أعــد و نفــذ 

علــى أســس مقبولــة وأنــه البــد مــن العمــل علــى تطويــره بشــكل مســتمر.

يقر مجلس اإلدارة بأنه خالل عام 2020م لم تصدر قرارات  تتعارض مع توصيات لجنة المراجعة أو تم رفض المجلس األخذ بها

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة22.2

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة أو التي رفض 
المجلس األخذ بها

23
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الجمعيات العامة للمساهمين 24

  عقــدت الشــركة خــالل عــام 2020م عــدد ) 2 ( إجتماعــات لجمعيــات المســاهمين وقــد كان أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه 
الجمعيــات علــى النحــو التالــي: 

إجتماع الجمعية العامة العاديةاسم العضو
2020/2/25م

إجتماع الجمعية العامة العادية
2020/5/14م

√√المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني

√xاألستاذ/عبدهللا إبراهيم الهويش

√√األستاذ/ عبداالله عبدالرحيم صباحي

xxاألستاذ/  خالد عبدالقادر الكاف

√√األستاذ/ محمد عبدالحميد حلواني

xxاألستاذ/ أحمد بن عبدهللا خياط

√√األستاذ/ محمد بن حامد الكليبي

√√المهندس/ أسامة زكريا جمجوم

√√األستاذ/ أنس غالب خاشقجي

عين بتاريخ 2020/7/17ماالستاذ/ غسان أحمد عامودي
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إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

اختيار مراجع الحسابات للشركة

الشركات التابعة

25

26

27

تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة للتقريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى 
المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن. وأعــدت وأصــدرت المجموعــة قوائمهــا الماليــة الموحــدة المراجعــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة 
المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن لجميــع الفتــرات بمــا فــي ذلــك الســنة 
المنتهيــة فــي 2020/12/31م، وإن القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 2020/12/31م هــي القوائــم الماليــة الموحــدة الرابعــة للمجموعــة المعــدة 
طبقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية 
للمحاســبين القانونييــن . وتــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة ، باســتثناء المشــتقات الماليــة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة 
العادلــة والتزامــات منافــع الموظفيــن حيــث يتــم اســتخدام احتســابات القيمــة االكتواريــة الحاليــة . وتم عرض القوائــم المالية الموحدة بالريال الســعودي 

بخــالف ماتــم ذكــره بالتحديــد. هــذا ولــم يتضمــن تقريــر مراجــع الحســابات عــن العــام المالــي 2020م أي تحفظــات علــى القوائــم الماليــة الســنوية.

صادقــت الجمعيــة العامــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 2020/05/14م علــى إختيــار الســادة/مكتب الدكتــور محمــد العمــري وشــركاه )BDO( مــن قائمــة 
ــع ســنوية  ــة الســنوية للشــركة وأيضــًا الرب ــم المالي ــة المراجعــة مــن أجــل مراجعــة القوائ ــة لجن المرشــحين كمراجعــي حســابات للشــركة طبقــًا لتوصي

ــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 م والربــع األول مــن عــام 2021م. للســنة المالي

نسبة ملكية رأس مالهاإسم الشركة التابعة
الدولة المحل نشاطها الرئيسالشركة فيها

الرئيس لعملياتها
الدولة محل 

التأسيس

60 مليون جنيه شركة حلواني إخوان مصر
%100مصري

يتركز النشاط الرئيسي لشركة حلواني 
إخوان مصر في تصنيع وتعبئة وتعليب 

وتوزيع اللحوم المبردة والمجمدة 
والطحينة والحالوة الطحينية والمربيات 
والمعمول والعصائر ومشتقات الدواجن 

من خالل 6 مصانع تقع في المدينة 
الصناعية بالعاشر من رمضان.

جمهورية مصر 
العربية

جمهورية مصر 
العربية
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تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

سياسة الشركة في توزيع األرباح

28

29

اليوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة.

تــوزع الشــركة أرباحــًا ســنوية لتعزيــز قيمــة العائــد علــى المســاهمين بمــا يتناســب مــع أربــاح الشــركة ووضعهــا المالــي وحالــة الســوق والمنــاخ 
اإلقتصــادي العــام ، وغيرهــا مــن العوامــل بمــا فــي ذلــك تحليــل الفــرص اإلســتثمارية ومتطلبــات إعــادة اإلســتثمار واإلحتياجــات النقديــة والرأســمالية 
والتوقعــات التجاريــة وتأثيــر أي توزيعــات مــن هــذا القبيــل علــى أي مــن اإلعتبــارات القانونيــة والنظاميــة.، وعلــى الرغــم مــن توقــع الشــركة توزيــع أربــاح 
ســنوية للمســاهمين فإنــه ال توجــد ضمانــات لتوزيــع فعلــي لألربــاح كمــا ال يوجــد أي ضمــان للمبالــغ التــي ســيتم توزيعهــا فــي أي ســنة فــي المســتقبل 
ويخضــع توزيــع األربــاح للشــروط الــواردة فــي المــادة )50( مــن النظــام األســاس التــي تنــص علــى »تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم 

جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى علــى الوجــه التالــي:

يجنــب %10 مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن إحتياطــي نظامــي ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ اإلحتياطــي المذكــور 
%30 مــن رأس المــال المدفــوع.

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى إقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ال تتجــاوز %10  مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن إحتياطــي إتفاقــي 
وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.

للجمعيــة العامــة أن تقــرر تكويــن إحتياطــات اخــرى ، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى 
المســاهمين وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي االربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات إجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا 

يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات.
للجمعية العامة بناًء على إقتراح مجلس اإلدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك للمساهمين نسبة ال تقل عن %5 من رأس المال المدفوع. 

)1

)2

)3

)4
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مــع مراعــاة المــادة )22( مــن النظــام األســاس للشــركة و المتعلقــة  بمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة والمــادة )76( مــن نظــام الشــركات يخصص 
بعــد مــا تقــدم نســبة ال تتجــاوز %10  مــن الباقــي كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون إســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد 

الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.
ويجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي بعــد إســتيفاء المتطلبــات والضوابــط النظاميــة بهــذا 
الشــأن كمــا تتطلــب أيــة توزيعــات أربــاح مقترحــة مــن مجلــس اإلدارة موافقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين ، وتدفــع أربــاح األســهم المقــرر 
توزيعهــا علــى المســاهمين فــي المــكان والمواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة ووفقــًا أليــة تعليمــات نظاميــة ذات عالقــة وال يوجــد أي ترتيــب او 

إتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي األربــاح.

)5

)6

توزيعات األرباح خالل عام  2020م29.1

أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2020م  بزيادة رأس مال الشركة من )314,285,730( ريال سعودي إلى )353,571,450(
ريــال ســعودي بنســبة قدرهــا %12.5،بالتالــي زيــادة عــدد األســهم مــن )31,428,573( ســهم إلــى )35,357,145( ســهم عــن طريــق منح أســهم )1ســهم لكل 
8 أســهم( مملوكــة، عــن طريــق رســملة مبلــغ )39,285,720( مليــون ريــال ســعودي مــن االحتياطــي النظامــي ، وذلــك مــن أجــل تدعيــم رأس مــال الشــركة 
ليتناســب مــع حجــم أعمالهــا وتطلعاتهــا المســتقبلية علــى أن تكــون أحقيــة أســهم المنحــة لمســاهمي الشــركة المالكيــن لألســهم يــوم االســتحقاق 
المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز ايــداع االوراق الماليــة بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة ، وســيتم 
اإلعــالن عــن تاريــخ موعــد انعقادهــا الحقــًا، بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات المختصة.وتعتبــر المنحــة مشــروطة بأخــذ موافقــة 

الجهــات الرســمية والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى الزيــادة فــي رأس المــال و عــدد األســهم الممنوحــة.

قامــت الشــركة خــالل عــام 2020م بتوزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين عــن عــام 2019م بلغــت إجماليهــا 31.428.573 ريــال ســعودي، كمــا أوصــى مجلــس 
اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 27 ديســمبر 2020م بتوزيــع أربــاح نقديــة مقترحــه عــن العــام المالــي 2020م بلغــت إجماليهــا 47.142.859.5 ريــال 
ســعودي كمــا أوصــى مجلــس اإلدارة إلــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة )1 ســهم لــكل 8 أســهم مملوكــة( ، ويبيــن ادنــاه 

موقــف توزيعــات األربــاح خــالل عــام 2020م ونســبة التوزيعــات المقترحــة عــن عــام 2020م:

 1(    زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
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47,142,859.5  ريال سعوديإجمالي المبلغ الموزع

31.428.573 سهمعدد األسهم المستحقة

1.5 ريالحصة السهم الواحد

%15نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم

2021/2/3متاريخ االستحقاق

2021/2/21متاريخ التوزيع

تحويل للحسابطريقة التوزيع

ــى مســاهمي  ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــة العامــة بتوزي ــة للجمعي ــخ 27 ديســمبر 2020م  بالتوصي أوصــى مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاري
الشــركة عــن العــام المالــي 2020 م بواقــع  )1.5( ريــال للســهم الواحــد بنســبة )%15( مــن رأس المــال بمبلــغ إجمالــي قــدره  47,142,859.5 ريــال 
ســعودي علــى أن تكــون األحقيــة األربــاح لمســاهمي الشــركة المالكيــن لألســهم يــوم االســتحقاق المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لدى 

مركــز ايــداع االوراق الماليــة بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة ، والمنعقــدة بتاريــخ 3 فبرايــر 2021م

2(    توصية مجلس االدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020 م
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ملكية األسهم ذات األحقية في التصويت 30

لــم يتــم إبــالغ الشــركة خــالل عــام 2020م بــأي حقــوق مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس  اإلدارة  
وكبــار التنفيذييــن وأقرباءهــم ( ويبيــن الجــدول أدنــاه ملكيــة والمصلحــة فــي األســهم ذات األحقيقــة فــي التصويــت خــالل العــام 2020م. 

األسم#

نهاية العامبداية العام

نسبة التغيير
إجمالي نسبة عدد األسهم

إجمالي نسبة عدد األسهمالتملك 
التملك 

0%55.51%55.5117.446.000%17.446.000شركة عسير العربية لالستثمار الصناعي1

0%7%72.200.000%2.200.000محمد عبدالحميد محمود حلواني2

0%5.74%5.741.804.000%1.804.000شركة محمد عبدالحميد حلواني لالستثمار3

توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019 م  )3

31,428,573  ريال سعوديإجمالي المبلغ الموزع

31.428.573 سهمعدد األسهم المستحقة

1 ريالحصة السهم الواحد

%10نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم

2020/5/14م.تاريخ االستحقاق

2020/6/7متاريخ التوزيع

تحويل للحسابطريقة التوزيع
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ملكية األسهم وأدوات الدين الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين و أقاربهم 31

توضــح الجــداول أدنــاه األوراق الماليــة  التعاقديــة وحقــوق االكتتــاب التــى تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وأقربائهــم فــي أســهم 
او أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة ، وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة األخيــرة:

األسم#
نهاية العامبداية العام

نسبة التغييرصافي التغيير
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

0%0-1.100-1.100عبدالعزيز محمد عبده عبدهللا يماني1

0%0-8-8عبدهللا ابراهيم سليمان الهويش2

0%0-2.200.000-2.200.000محمد عبدالحميد محمود حلواني3

 شركة محمد عبدالحميد حلواني4
0%0-1.804.000-1.804.000لالستثمار

0%0-1.100-1.100انس غالب حمزة خاشقي5

0%0-1.100-1.100عبداالله عبدالرحيم عبدالرحمن صباحي6

0%0-2.200-2.200اسامه زكريا محمد صالح جمجوم7

100%1100-0-1.100خالد عبدالقادر الكاف8

0%0-1.100-1.100أحمد عبدهللا سراج خياط9
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة 32

يقــر مجلــس اإلدارة بعــدم وجــود أي مصلحــة و أوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأقرباؤهــم فــي أســهم 
او أدوات ديــن الشــركة التابعــة.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها 33

أسباب الطلبتاريخ ملف الملكياتتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة

أخرى2020/12/31م2020/12/31م1

إجراءات الشركات2020/5/18م2020/10/13م2

ملف أرباح2020/5/18م2020/5/15م3

أخرى2020/5/3م2020/5/4م4

الجمعية العامة2020/5/14م2020/4/17م5

إجراءات الشركات2020/2/18م2020/2/20م6

الجمعية العامة2020/2/25م2020/1/23م7
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معلومات القروض على الشركة والشركات التابعة لها  34

مدة القرض مبلغ أصل القرضاسم مقدم القرض#
)شهر(

المبالغ المدفوعة سدادًا 
للقرض خالل السنة

المبلغ المتبقي من 
القرض

150,000,0005337,500,00093,750,000البنك السعودي الفرنسي1

326,617,9125246,617,91280,000,000البنك السعودي الفرنسي2

-31,654,801831,654,801بنك الجزيرة3

-165,000,00012037,200,000صندوق التنمية الصناعية4

56,604,9288,606,994حتى 65,294,11012مصرف أبوظبى االسالمى5

19,897,2104,735,798حتى 24,739,8789بنك البركة مصر6

429,774,851187,092,792اجمالي المديونية للشركة والشركة التابعة

أدوات دين قابلة للتحويل 35

ــة أو  يقــر مجلــس اإلدارة بعــدم إصــدار الشــركة أو منحهــا خــالل الســنة الماليــة ألي فئــات أو أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقدي
مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة.

يقــر المجلــس بأنــه ال يوجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو 
حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.

)1

)2

استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد  36

ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.
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وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة 37

قامــت الشــركة فــي ســياق اعمالهــا التجاريــة االعتياديــة بمعامــالت مــع اطــراف ذوي عالقــة ضمــن اطــار النشــاط العــادي لها وبنفس الشــروط واالســس 
و اســعار التعامــل المتبعــة مــع الغيــر ويبيــن الجــدول ادنــاه ملخــص بالمعامــالت الهامــة مــع األطــراف ذات العالقة :

)١( تم مصادقة الجمعية بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٠م

)٢( تعامالت تتم في الشركة التابعة )شركة مساهمة مصرية( خارج المملكة

قيمتها )ريال(مدتهانوع العقود واألعمالنوع عالقته بالشركةالطرف ذو عالقة#

11,429غير محدد المدةبيع بضاعة تامة الصنععضو مجلس إدارةكوزين حلواني1

فندق دله طيبه2
جهة منتسبة مملوكة الحد 

المساهمين الرئيسين
65,458غير محدد المدةبيع بضاعة تامة الصنع

مستشفي دلة3
جهة منتسبة مملوكة الحد 

المساهمين الرئيسين
390,654غير محدد المدةبيع بضاعة تامة الصنع

شركة دلة التجارية )١(4
جهة منتسبة مملوكة الحد 

المساهمين الرئيسين 
وعضو مجلس اإلدارة

توريد وصيانة قطع غيار 
ومكيفات

615,817غير محدد المدة

شركة النسيج والمالبس الجاهزة5
جهة منتسبة مملوكة الحد 

المساهمين الرئيسين
137,907غير محدد المدةتوريد مالبس عمال

شركة وكالة دارين للسفر 6
والسياحة

جهة منتسبة مملوكة الحد 
المساهمين الرئيسين

توريد تذاكر سفر للعاملين 
بالشركة

191,601غير محدد المدة

عضو مجلس إدارةشركة اإلسماعيلية مصر للدواجن )١(7
مواد اولية مشتراة عن 

طريق الشركة
3,979,803غير محدد المدة

123,721غير محدد المدةبيع بضاعة تامة الصنععضو مجلس إدارةشركة إبداع وطن لتجارة التجزئة8

عضو مجلس إدارةبنك البركة مصر )٢(9
مرابحات اسالمية 
وحسابات جارية 

808,623غير محدد المدة
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األعمال أو العقود مع األطراف ذات العالقة والتى بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء المجلس أو 
لكبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم

المدفوعات النظامية المسددة

38

39

طبيعة العمل#
 او العقد

مبلغ العمل 
او العقد ) ريال(

مدة العمل أو 
العقد

شروط العمل
 او العقد

اسم العضو/ كبار التنفيذيين
 او أي شخص ذي عالقة بأي منهم

المهندس / عبدالعزيز يماني بصفته رئيس مجلس االدارةاليوجد شروطغير محدد المدة615,817شركة دلة التجارية1

المهندس / عبدالعزيز يماني بصفته رئيس مجلس االدارةال يوجد شروطغير محدد المدة3,979,803شركة االسماعيلية مصر للدواجن2

المهندس / محمد الكليبي  بصفته عضو مجلس االدارةال يوجد شروطغير محدد المدة123,721شركة إبداع وطن لتجارة التجزئة3

المهندس / عبدالعزيز يماني بصفته رئيس مجلس االدارةال يوجد شروطغير محدد المدة808,623بنك البركة مصر4

األستاذ / محمد عبد الحميد حلوانيال يوجد شروطغير محدد المدة11,429كوزين حلواني5

البيان
2020

بيان األسبابوصف موجز لها
المستحق حتى نهاية الفترة المسدد

المالية السنوية ولم يسدد

حسب األنظمةحسب األنظمة)6,695,477(3,106,864الزكاة

حسب األنظمةحسب األنظمة)25,029,998(25,203,361الضريبة

حسب األنظمةحسب األنظمة)480,605(5,673,752المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

حسب األنظمةحسب األنظمة-830,172تكاليف تأشيرات وجوازات

حسب األنظمةحسب األنظمة-3,294,944رسوم مكتب العمل

ــغ المســتحقة للمؤسســة  ــزكاة المســتحقة والضريبــة والمبال ــة المســتحقة علــى الشــركة لعــام 2020م فــي جلهــا مــن ال تتكــون المدفوعــات النظامي
ــات تلــك المدفوعــات: ــي بيان ــة و تكاليــف تأشــيرات وجــوازات  ، ويوضــح الجــدول التال ــات االجتماعي العامــة للتامين
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تنازل أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن مكافأة

تنازل المساهمين عن أي حقوق في األرباح

استثمارات أو احتياطات انشئت لمصلحة الشركة

تحفظات على القوائم المالية السنوية

تغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها

أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة

40

41

42

43

44

45

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. 

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

ال توجــد أي تحفظــات مــن مراجــع الحســابات علــى القوائــم الماليــة للشــركة وفقــًا لتقريــره عــن العــام 2020م ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد هيئــة 
الســوق الماليــة بــأي معلومــات إضافيــة تطلبهــا فــي حالــة إبــداء المراجــع ألي تحفظــات حــول القوائــم الماليــة الســنوية.

ال يوجــد أي تغييــر لمراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا ، حيــث تــم تعييــن الســادة/ مكتــب الدكتــور محمــد العمــري وشــركاه 
)BDO( لمراجعــة حســابات الشــركة لعــام 2020م الســنوية والربعيــة  والربــع األول مــن عــام 2021م ولــم يتــم اســتبدالهم خــالل العــام.

 ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
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إقرارات الشركة 

الخاتمة

46

47

يســر مجلــس اإلدارة أن يتقــدم بالشــكر والتقديــر لجميــع مســاهمي حلوانــي إخــوان ، كمــا يســرها أن تتقــدم بالشــكر أيضــًا إلدارة الشــركة وموظفيهــا علــى 
جهودهــم التــى بذلوهــا لتشــغيل الشــركة والتــى تكللــت بالنجــاح وللــه الحمــد، وفــي الختــام يــود مجلــس اإلدارة أن يشــكر جميــع عمــالء  ومــوردي الشــركة 
علــى الجهــود التــي بذلوهــا خــالل العــام المالــي 2020م ويتطلــع المجلــس إلــى تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات والنجاحــات خــالل األعــوام القادمــة إن شــاء هللا

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

أنه ال يوجد أي شك يذكر في  قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
أنه ال يوجد لدى الشركة أي مالحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية وفاعلية إجراءاته عن عام ٢٠٢٠م.

)1
)2
)3
)4
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