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14 رسالــة
مجلس اإلدارة

حضـرات الســادة مساهمـــي شركــة
هرفى للخدمات الغذائية المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

يســر مجلــس إدارة الشــركة أن يقــدم لكــم التقريــر الســنوي للســنة الماليــة المنتهيــة ب 31 ديســمبر 2021 والــذي 
ــر مراجــع الحســابات عــن  يلقــي الضــوء علــى نشــاطات الشــركة وأهــم انجازاتهــا ونتائجهــا الماليــة وكذلــك تقري

العــام2021 م.

ــى تنافســية الســوق وســلوك  ــرت عل ــة أث ــات اقتصادي ــى الرغــم ممــا يشــهده  مجتمــع االعمــال مــن تحدي وعل
ــا ، ورغــم تلــك  التحديــات والظــروف التــي شــهدها  المســتهلك اإلنفاقــي علــى خلفيــة تداعيــات جائحــة كورون
عــام 2021 إال أن الشــركة وبحمــد اللــه حافظــت علــى حصصهــا الســوقية فــي جميــع قطاعاتهــا ، كمــا اســتطاعت 
الشــركة ان تتعافــى مــن آثــار وتدعيــات جائحــة كورونــا ، واســتمرت الشــركة فــي المحافظــة علــى تحقيــق أربــاح 
ســنوية ، كمــا حققــت نمــوًا فــى المبيعــات بقطاعــات – المطاعــم  المخابــز ، ومعــارض الحلويــات -  وإضافــة 

خطــوط بيــع جديــدة لقطاعــي اللحــوم والمخبــوزات

مجلس إدارة شركة هرفى

مارس 2022

افتتــاح   يتــم  أن  المتوقــع  مــن  فإنــه  التوســعية,  الشــركة  لخطــة  وإســتمرارًا 
إلــى اســتمرار الشــركة  العــام القــادم 2022 إضافــة  14مطعمــًا جديــدًا خــالل 

الصناعيــة. لقطاعاتهــا  جديــدة  بيــع  خطــوط  بإضافــة 

وستســتمر الشــركة ممثلــة بمجلــس ادارتهــا وادارتهــا التنفيذيــه ســعيها الدائــم 
نحــو الحفــاظ علــى حصصهــا الســوقية وزيادتهــا وعلــى األداء وتطويــره نحــو 
األفضــل إضافــة إلــى اإللتــزام بسياســة اإلفصــاح والشــفافية مــن خــالل تطبيق 
الئحــة حوكمــة الشــركات واألنظمــة األخــرى ذات العالقــة والصــادرة مــن هيئــة 

الســوق الماليــة ووزارة التجــارة واالســتثمار. 

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

التقريــر مــن تفاصيــل.

شاكرين لكم حسن دعمكم و مساندتكم.
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النشاط

الرئيسي
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1981 إدارة وتشغيـــل سلسلــة مطاعــــم
الوجبـــــات السريعــــــة من خـــــالل

شعارهـــا المميـــز 

منتجــات المخابــز بأنواعهــا ومــن خــالل مصنعيــن 
ــك إدارة وتشــغيل  ــز وكذل ــاض وشــعارها الممي بالري

سلســلة معــارض الحلويــات والشــوكوالتة

المصنعــة  اللحــوم  منتجــات 
خــالل  مــن  المختلفــة  بأنواعهــا 
مصنــع الشــركة بمدينــة الرياض.

تـــزاول الشركـــة األنشطـــة
الرئيسية التالية

ســعودية  مســاهمة  شــركة  هــي  الغذائيــة  للخدمــات  هرفــي  شــركة 
ــوزارى رقــم ) 302 /ق(  ــرار ال ــة الســعودية الق ــة العربي  مســجلة فــى المملك

بتاريخ 142٨/11/22وسجل تجاري رقم 1010037702 بتاريخ 1401/5/4 
المخــــــــــابز

المطـــــاعم

اللحــــوم
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ثانيًا:
أبرز نتائج 
الشركــــة
لعــــــــــام
2021 م 02
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أبرز نتائج الشركـة لعام 2021 م
أ- مالمح وملخص ألبرز النتائج :

ب- قائمة المركز المالي كما فى 31 ديسمبر لفترة خمس سنوات من 2017 م 
إلى 2021 م بماليين الريالت

صافي المبيعـات

 1,314
 – لعــام 2021 م  المبيعــات  بلــغ صافــي 
1,314  مليــون ريــال مقابــل 1,074 مليــون 

ــام الســابق. ــال للع ري

مليون ريــال

أربــاح تشغيليــة

 190.06
 190.06 قدرهــا  تشــغيلية  أربــاح  تحقيــق 
 91.43 مقابــل   2021 لعــام  ريــال  مليــون 

الســابق للعــام  ريــال  مليــون 

مليــــون ريــال

صافـــي الربــح

أرباح المساهمين

160.84

64.680

حققــت الشــركة صافــى ربــح قــدره ٨4.160 
مليــون ريــال لعــام 2021 مقابــل 52.٨4 مليــون 
ريــال لعــام 2020 بإرتفــاع بلــغ نســبته 206.1 % . 

ريــال  الشــركة بتوزيــع 64.6٨0 مليــون  قامــت 
أرباحــًا لمســاهميها خــالل عــام 2021 بمعــدل 1  
ــل  ــال للســهم الواحــد عــن عــام 2020 ، وتمث ري
القيمــة  مــن   %  10 نســبة   التوزيعــات  تلــك 

للســهم. االســمية 

مليون ريــال

مليون ريــال

الربح اإلجمالي

385.50
مليــون ريـــال

بلــغ الربــح اإلجمالــي للشــركة لعــام 2021 
ــل  ــال مقاب ــون ري ــى 3٨5.50 ملي م ليصــل إل

249.59 مليــون ريــال للعــام الســابق.

20172018201920202021الموجودات

305.393339.143350.٨49367.304316.014مجموع الموجودات المتداولة

1,0٨5.2٨31,103.2571,6٨2.6141,5٨1.7741,529.3٨3مجموع الموجودات غيرالمتداولة

1,390.6761,442.4002,033.4631,949.0781,845.397مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

26٨.٨٨029٨.65640٨.116401.9٨222.417مجموع مطلوبات متداولة

254.9٨1210.٨76627.3605٨7.694574.771مجموع مطلوبات غير متداولة

523.861509.5321,035.476989.683797.188مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

646.٨00646.٨00646.٨00646.٨00646.٨00راس المال

3٨.97259.3٨9٨0.499٨5.7٨3101.٨67احتياطى نظامى

1٨1.043226.67٨270.6٨7226.٨12299.542ارباح مبقاه

٨66.٨16932.٨67997.9٨6959.3951,04٨.209مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق 
1,390.6761,442.4002,033.4631,949.0781,845.397المساهمين
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هـ-  تحليل صافى مبيعات الشركةج-  قائمة الدخل

د-  مقارنة قائمة الدخل

وفقًا للقطاعات الرئيسية للعامين 2021 م و 2020 م )ماليين الرياالت(لفترة خمس سنوات من 2017 م إلى 2021 م ) بماليين الرياالت (  

نسبة التغير%التغير+ أو )-(2020 م2021 مالقطاعات الرئيسية

30.4 %1,0٨2.521٨29.95٨252.563المطاعم

)22.4 %()16.٨99 %(5٨.45٨75.355مصنع اللحوم

2.1 %172.٨7٨169.3203.55٨المخابز والمصانع واألنشطة األخرى

22.7 %1,313.8561,074.633239.223اإلجمالي

للعام 2021 م مقارنة بالعام السابق 2020 م )ماليين الرياالت (

وفقــًا للقطاعــات الرئيسية للعــام 2021 م

2021 م2020 م2019 م2018 م2017 مالبيان

1,157.791,227.271,2٨٨.311,074.6331,313.٨56صافى المبيعات

٨26.49492٨.364  ٨95.67  ٨٨2.20  ٨16.05 تكلفة المبيعات

341.74345.07392.64249.5٨93٨5.502الربح اإلجمالى

200.04204.17196.0952.839160.837صافى الربح

نسبة التغير%التغير+ أو) - ( 2020 م2021 مالبيان

22.3%1,313.٨561,074.633239.223صافى المبيعات

12.3 %92٨.364٨26.494102.٨70تكلفة المبيعات

54.5 %3٨5.502249.5٨9135.913الربح اإلجمالى

)23.9 %()23.702(75.4٨٨99.190مصروفات عمومية وإدارية

62.3 %136.345٨4.00352.342مصروفات بيع وتسويق وتوزيع

161.6 %173.65966.396107.263الدخل من العمليات الرئيسية

إيرادات مصاريف )اخرى( 

)13.٨ %()4.5٨0(2٨.55233.132نفقات تمويلية

)34.2 %()٨.537(16.39٨24.935إيرادات أخرى بالصافى

177.5 %161.5045٨.199103.305الدخل قبل الزكاة

)٨7.6 %()4.693(6675.360الزكاة

204.4 %160.٨3752.٨39107.99٨صافى الدخل للفترة

صافى مبيعات الشركة 

اللحــــــــوم

 4.5 %
المطاعـــم   

 82.4%
المخابـــــــز  

 13.1%

 13.1%

4.5 %

82.4%
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ز-  صافى مبيعات الشركةو-  تحليل صافى مبيعات الشركة

ح-  صافى أرباح الشركة

ط-  حقوق المساهمين 

ي-  نمو توزيعات أرباح الشركة لمساهميها

خالل خمس سنوات ) 2017 م – 2021 م( )بماليين الرياالت(وفقًا للتوزيع الجغرافى داخل المملكة للعامين 2021 م -2020 م )ماليين الرياالت (

خالل خمس سنوات ) 2017 م – 2021 م( )بماليين الرياالت(

خالل خمس سنوات ) 2017 م – 2021 م( ) بماليين الرياالت (

خالل خمس سنوات ) 2017 م – 2021 م( ) بماليين الرياالت ( 

2021 2020 2019 2018 2017

160.٨37 53.563 196.0٨7 204.170 200.042

2021 2020 2019 2018 2017

1,04٨.209 977.٨02 997.9٨6 932.٨67 ٨66.٨15

2021 2020 2019 2018 2017

64.6٨0 73.14٨ 137.561 137.67٨ 135.7٨0

2021 2020 2019 2018 2017

1,313.٨56 1,074.633 1,2٨٨.310 1,227.270 1,157.792

نسبة التغير %التغير+ أو)-(عام 2020 معام 2021 مالمنطقة

22.1 %765.٨47627.43113٨.416المنطقة الوسطى

17 %160.6٨5137.39٨23.2٨7المنطقة الشرقية

29.4%143.604111.01232.592المنطقة الجنوبية

12%112.960100.٨5512.105المنطقة الشمالية

33.5 %130.76097.93٨32.٨22المنطقة الغربية

22.3 %1,313.8561,074.633239.223اإلجمالى
د-  القروض طويلة األجل القائمة بنهاية السنة المالية

 تجدراإلشــارة إلــى أن إدارة شــركة هرفــى للخدمــات الغذائيــة تتحــرى دائمــًا أن تتــم معامالتهــا الماليــة وفقــًا 
ــي تحصــل  ــي فــإن كافــة القــروض الت ــق بسياســة القــروض ، وبالتال للشــريعة االســالمية وخاصــة فيمــا يتعل
عليهــا الشــركة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية وفيمــا يلــي تفاصيــل القــروض طويلــة األجــل التــي حصلــت 

عليهــا الشــركة : 
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د-  جدول سداد إجمالي القروض طويلة األجل القائمة

بيان القروض طويلة األجل

المجموع
)ريال سعودي( 

صندوق التنمية
الصناعية السعودي

)ريال سعودي(
بنوك تجارية

)ريال سعودي(
 السنوات المنتهية

في 31 ديسمبر

15.222 - 15.222 2022

15.306 - 15.306 2023

30.528 - 30.528 المجموع

) ماليين الرياالت (

* بلغــت إجمالــي التســهيالت البنكيــة مــن مصــرف الراجحــي خــالل الفتــرة مــن 2011 حتــى 2017 م مبلــغ إجمالــي 
– 610 مليــون ريــال تســتحق خــالل خمــس ســنوات حســب تواريــخ الســحب ) خــالل العــام 2020 – قامــت الشــركة 
بســداد مبلــغ 46.17 مليــون ريــال ســعودي( كمــا قامــت الشــركة خــالل العــام 2021 بســداد مبلــغ 113.٨4٨ مليــون 

ريــال ســعودي.

** قامــت الشــركة وفــق إتفاقيــة تمويــل صناعــي إلنشــاء مصنــع اللحــوم  والتوســعات الالحقــة خــالل الفتــرة مــن 
2005 حتــى 201٨ م ، بســحب تمويــل بمبلــغ إجمالــي – 26.454 مليــون ريــال ســعودي علــى أســاس الســداد خــالل 

)6( ســنوات تتضمــن فتــرة ســماح ســنة.

*** كمــا قامــت الشــركة وفــق إتفاقيــة أخــرى تمويــل صناعــي بمبلــغ )45 مليــون ريــال ســعودي( إلنشــاء مصنــع 
للكيــك والمخبــوزات والتوســعات لخطــوط اإلنتــاج خــالل الفتــرة مــن 2012 حتــى 201٨ م ، بســحب تمويــل بمبلــغ 
ــم  ــرة ســماح ســنة ت ــال ســعودي علــى اســاس الســداد خــالل )6( ســنوات تتضمــن فت إجمالــي 37.9٨ مليــون ري

ســداد كامــل الرصيــد المتبقــي خــالل العــام 2021 م. 

خــالل العــام 2020 قامــت الشــركة بســداد مبلــغ 14 مليــون ريــال ســعودي كمــا قامــت الشــركة خــالل العــام 2021 
بســداد  مبلــغ 3.642 مليــون ريــال ســعودي.

-للمزيــد مــن اإليضاحــات يرجــى اإلطــالع علــى الفقــرة رقــم 17 مــن اإليضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة وتقريــر 
مراقب الحســابات. 

ــخ 25 / 01 / 201٨ م مــع  ــورق بتاري ــل مرابحــة / الت ــة تموي ــرام إتفاقي ــر بالذكــر أن الشــركة قــد قامــت بإب ****جدي
ــة  ــم تســعير هامــش المرابحــة كل ثالث ــى أن يت ــي - ســاب لمــدة خمــس ســنوات عل ــك الســعودي البريطان البن
ــا  ــال –   وخــالل العــام 2019 م قامــت الشــركة وفق ــون ري ــغ 15.6 ملي ــم ســحب مبل ــام 201٨ ت أشــهر و خــالل ع
لإلتفاقيــة نفســها بســحب قــرض إضافــي بمبلــغ – 70 مليــون ريــال كمــا قامــت الشــركة بســحب قــرض إضافــي 
خــالل العــام 2020 م بمبلــغ – 30 مليــون وقامــت الشــركة بســداد مبلــغ  110.21٨ مليــون ريــال 2021م )3.9 مليــون 

ريــال 2020( .

علمـــــًا بأن إجمالي ما تـــم ســــداده كدفعــــــــات لــقروض طويلـــــة األجــــل خــــــالل عام 2021 بلغـــــت قيمتـــــه
130.٨5 مليــــون ريال

كما في 31 ديسمبر 2021 م )ماليين الرياالت(: 

اسم البنك /
الجهة المقرضة

مدة 
القرض
)سنة(

قيمة 
أصل

القرض
2017 م2018 م2019م2020م2021م

4مصرف الراجحى*

70
120
160
 150
110

30.52٨47.51693.6901٨1.627296.٨96

صندوق التنمية 
الصناعية 

السعودي***/**
6

 16.579
 11.٨٨0
  45
3.6 

-3.64217.63027.91132.934

البنك السعودي 
5البريطاني - ساب

15.6
70
30

-110.21٨٨3.9٨415.702-

-20.111---520بنك الرياض

30.52٨161.376195.304245.351329.٨30--المجموع

ناقصًا : الجزء المتداول 

15.22217.5٨64٨.44290.94٨120.300--مصرف الراجحى

 صندوق التنمية 
2.64215.135٨.٨4016.9٨2---الصناعية السعودي

البنك السعودي 
-104.36٨74.2340.103---البريطاني - ساب

-0.111-----بنك الرياض

إجمالى الجزء 
15.222124.596137.٨11100.002137.2٨2--المتداول

15.30636.7٨057.493145.349192.54٨--الجزء غير المتداول
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م-  وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية

تركــز اســتراتيجية الشــركة خــالل الفتــرة المقبلــة بجميــع القطاعــات علــى تقييــم ودراســة 
ــم  ــر فــى ســلوك المســتهلكين وتفضيالته ــار التغي ــذ فــى االعتب ــات الســوق مــع األخ احتياج
فيمــا يتعلــق بالتوجــه نحــو الحلــول الرقميــة ، واســتمرارًا لسياســات الشــركة التوســعية ، فإنــه 
مــن المخطــط قيــام الشــركة بافتتــاح 14 مطعمــًا جديــدًا خــالل العــام المالــى 2022 وذلــك فــى 
مناطــق المملكــة المختلفــة ، وذلــك بالتصميــم العصــرى الجديــد لمطاعــم الشــركة ، والــذى 
تــم اعتمــاده بصورتــه النهائيــة مــن إدارة الشــركة فــى عــام 2013 ، وجديــر بالذكــر أن العــام 
المالــى 2021 واســتمرار تداعيــات جائحــة كورونــا ومــا ترتــب عليهــا مــن إجــراءات احترازيــة فقــد 
شــهد عــام 2021 إفتتــاح عــدد 4 مطاعــم جديــده معظمهــا مــن الحجــم الكبيــر والــذى يتضمــن 
 Drive ) جميــع الخدمــات مــن صــاالت طعــام  لألفــراد والعائــالت ) وخدمــة طلبــات الســيارات

ــازل،  Thru وكذلــك خدمــة التوصيــل للمن

واســتمرارًا الســتراتيجية الشــركة فــي التحــول الرقمــى ، فقــد تــم فــى نهايــة عــام 2021 اطــالق 
ــة عــام 2022 اطــالق  ــم فــي بداي ــث Herfy Mobile app ، كمــا ت ــق هرفــى بعــد التحدي تطبي
تطبيــق Herfy Driver APP لتتبــع ســائقى خدمــة التوصيــل وتســهيل التواصــل مــع العمــالء 

بمــا يســاهم فــي الوصــول الماكــن العمــالء بدقــة وتخفيــض زمــن التوصيــل .  

كمــا سيشــهد عــام 2022 اســتمرار اســتراتيجية التحــول لتقديــم الخدمــات والتســويق الرقمــى 
والــذى سيشــمل قوائــم عــرض األصنــاف بالمطاعــم وكذلــك تحديــث وتطويرخدمــة طلبــات 
الســيارات Drive Thru علــى مســتوى الشــكل وأنظمــة وبرامــج التشــغيل الرقميــة الذكيــة 

والــذى ســيغطى مطاعــم هرفــى . 

كمــا أن هرفــى ستســتمر فــي التوجــه الــى العالميــة كأحــد محــاور رؤيــة 2030 التــى اعلنهــا 
ســمو ولــى العهــد محمــد بــن ســلمان حيــث ان الشــركة تتطلــع وتعمــل علــى التواجــد بمنطقــة 
الشــرق األقصــى  ودول الخليــج ، حيــث يوجــد حاليــًا عــدد 5 فــروع لمطاعــم هرفــى بدولــة 
بنجالديــش  بنظــام الفرانشــايز ومــن المخطــط افتتــاح فرعيــن فــي عــام 2022 ، باالضافــة 
ــًا عــدد ٨ مطاعــم  ومــن  ــغ عددهــا حالي ــة الكويــت والتــي يبل الــى تواجــد مطاعــم هرفــى بدول
المخطــط افتتــاح فرعيــن عــام 2022 ، كمــا سيشــهد عــام 2022 بدايــة تفعيــل عقــد الفرنشــايز 
بدولــة نيجيريــا والــذى يســتهدف افتتــاح عــدد5 فــروع لمطاعــم هرفــى عــام 2022 ، كمــا أن 
الشــركة ســتواصل جهودهــا لتحســين كفاءتهــا التشــغيلية خــالل عــام 2022 للحــد مــن وتخفيض 
ــم وادت  ــي يشــهدها العال ــة الت ــه التضخمي ــف التشــغيل بفعــل الموج ــادات فــى تكالي ــر زي أث
الــى ارتفــاع مســتلزمات التشــغيل ، وتكاليــف الشــحن والنقــل نتيجــة لتأثــر سالســل االمــداد 

ــم . ــة علــى مســتوى العال بإنكمــاش واغــالق بعــض األنشــطة االقتصادي

ستســتمر الشــركة عــام 2022 فــى التوســع فــى اســطول البيــع والتوزيــع الخــاص بمصنع 
الكيــك والمعجنــات ، وكذلــك طــرح منتجــات جديــدة بأســواق التجزئــة  ليتوائــم مــع 

الطاقــات اإلنتاجيــة المتاحــة بالمصنــع ، ومخطــط اضافــة خــط النتــاج الخبــز العربــى 

كمــا انــه مخطــط  عــام 2022 افتتــاح فرعيــن مــن محــالت » دوكــة بيــت المخبوزات 
  Luxury Product وذلــك لبيــع منتجــات الكيــك وااليــس كريــم والسندوتشــات «

ويبلــغ حاليــًا عــدد فروعهــا 5 فــروع.

وستســتمر الشــركة فــي  عــام 2022 فــي طــرح منتجــات جديــدة مــن مصنــع 
اللحــوم بأســواق التجزئــة ، وكذلــك زيــادة خطــوط البيــع لألســواق .

كمــا أن الشــركة مــن المتوقــع أن تنتهــى مــن اعمــال التشــطيبات للمبنــى االدارى 
المملــوك للشــركة والــذى تــم تشــيده بطريــق الملــك فهــد بحــى العقيــق فــي 

الربــع األول مــن عــام 2022 .
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ثالثًا:
نتائــــــــج أداء 
قطاعـــــــــات 
الشركـــــــــــــة

لعام 2021 م  03
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أ-  قطاع المطاعم

ب-  مصنع اللحوم

ج-  المخابز واألنشطة األخرى 

قامــت الشــركة خــالل العــام 2021 م بافتتــاح عــدد  4 مطاعــم جديــده ، ليصبــح بذلــك عــدد المطاعــم التــي تديرهــا 
الشــركة )مملوكــة أو مؤجــرة ( عــدد 3٨7 مطعمــًا ، وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 مقابــل عــدد 3٨5 مطعمــًا 

كمــا فــى 31 ديســمبر2020.

إن قطــاع المطاعــم هــو النشــاط الرئيســي للشــركة حيــث تمثــل إيراداتــه نحــو  ٨2 % مــن إيــرادات الشــركة، وتعمــل 
الشــركة وفقــًا لخطــط طموحــة تســتهدف التوســع فــي عــدد مطاعــم الشــركة وذلــك مــن خــالل افتتــاح فــروع 

مطاعــم جديــده ســنويًا، مــع مراعــاة التوســع الجغرافــي ليغطــى أنحــاء مملكتنــا الحبيبــة.

ــم أداء  ــك متابعــة وتقيي وبمــا يمكــن الشــركة مــن خدمــة عمالئهــا فــي كافــة مــدن ومناطــق المملكــة ، وكذل
المطاعــم القائمــة ورفــع كفائتهــا التشــغيلية ، كمــا شــهدت مطاعــم الشــركة القائمــة أعمــال تطويــر وتحديــث 
فــي المبانــي الخارجيــة والديكــورات الداخليــة، والخدمــات المقدمــة، وذلــك بعــد إختيــار التصميــم الجديــد لمطاعم 
الشــركة ، والــذى يمثــل نقلــة متميــزة فــى الشــكل الخارجــى والتصميــم الداخلــي ، لتتمكــن مــن خدمــة عمالئهــا 

علــى نحــو أفضــل.

وقــد جــاء هــذا التصميــم الجديــد لمطاعــم هرفــى لتواكــب التطــورات فــى مجــال مطاعــم الوجبــات الســريعة، 
وذلــك بمــا يحقــق توفيــر بيئــة جذابــة ومريحــة لخدمــة عمالئنــا الكــرام ســواء مــن ناحية  الشــكل الخارجــى للمطاعم 
وكذلــك الديكــورات الداخليــة. شــهد عــام 2021 زيــادة مبيعــات المطاعــم الــى 10٨3 مليــون ريــال مقابــل ٨31 

مليــون ريــال عــام 2020 بنســبة زيــادة 30 % . 

يقــع المصنــع بالمنطقــة الصناعيــة ويعمــل المصنــع وفقــًا ألحــدث التقنيــات العالميــة فــي هــذا المجــال ، وذلــك 
لتوفيــر كافــة احتياجــات مطاعــم الشــركة مــن اللحــوم والدواجــن المصنعــة ، كهــدف إســتراتيجي للشــركة لضمــان 
ــع  ــدأ المصن ــد ب ــدة، وق ــات جدي ــة منتج ــر وإضاف ــا ، وتطوي ــات المســتخدمة فــي مطاعمه ــودة المنتج ــات ج ثب
ــر 100 % مــن  ــًا يقــوم بتوفي ــع حالي ــر بالذكــر أن هــذا المصن ــر مــن عــام 2005 م، وجدي إنتاجــه الفعلــي فــي أكتوب

احتياجــات مطاعــم الشــركة مــن اللحــوم والدواجــن المصنعــة وعلــى أعلــى مســتوى مــن الجــودة.

كمــا قامــت الشــركة بتوفيــر أســطول بيعــي يتولــى تزويــد األســواق والمحــالت الكبــرى بمنتجــات المصنــع عاليــة 
الجــودة لتقديمهــا للمســتهلكين بالســوق الســعودي وتتواجــد منتجــات هــذا المصنــع باألســواق الكبــرى حاليــًا.

وقــد شــهد العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2021 زيــادة فــي قيمــة المبيعــات الخاصــة بمصنــع اللحــوم 
الداخليــة وباالســواق ، حيــث بلــغ 1٨7.9 مليــون ريــال مقابــل 155.٨ مليــون ريــال عــام 2020 بزيــادة بلغــت نســبتها 
14.٨ % ، كمــا ارتفــع صافــي األربــاح لمصنــع اللحــوم ليصــل إلــى 63.2 مليــون ريــال خــالل العــام المالــي المنتهــي 
فــي 31 ديســمبر 2021 مقابــل 50.9 مليــون ريــال عــام 2020 بزيــادة قدرهــا 12.3 مليــون ريــال بنســبة 24.2 % عــن 

العــام الســابق.

يتكــون ذلــك القطــاع مــن مخبــز الشــركة المقــام بحــي المــروج ، ومصنــع الشــركة للكيــك والمعجنــات بالمدينــة 
الصناعيــة بالريــاض والــذى بــدأ إنتاجــه الفعلــي فــى شــهر يونيــو 2012 وهــذا المصنــع مجهــز الســتيعاب عــدد 4 
خطــوط إنتاجيــة ، يعمــل حاليــا بخطــى إنتــاج لخبــز الهمبرجــر وخبــز الشــرائح كمــا تــم إضافــة خــط إلنتــاج الكرواســان 
والكيــك خــالل شــهر ديســمبر 2015، كمــا يتضمــن سلســلة مــن المعــارض الراقيــة للحلويــات والشــوكوالته بلــغ 
ــوزات(  ــت المخب ــة بي ــة تدشــين محــالت )دوك ــام 2019 بداي ــاض ،كمــا شــهد ع ــة الري ــارض بمدين عددهــا 10 مع
وذلــك لبيــع منتجــات الكيــك وااليــس كريــم والسندوتشــات Luxury Product ويبلــغ حاليــًا عــدد فروعهــا 5 

فــروع، ومخطــط افتتــاح فرعيــن أخريــن عــام 2022.

ــال خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر  ــز 194.6 مليــون ري وقــد بلــغ اجمالــى مبيعــات قطــاع المخاب
2021، بارتفــاع 4.5 % عــن مبيعــات العــام الســابق 2020، كمــا بلغــت قيمــة المبيعــات الداخليــه لذلــك القطــاع 
21.7  مليــون ريــال ، ولقــد زادت المبيعــات الخاصــة باألســواق لمنتجــات قطــاع المخابــز عــام 2021 الــى 169.3 
ــادة 2.1 % ومــن المتوقــع اســتمرار الشــركة فــي  ــال عــام 2020 بنســبة زي ــل 169.3 مليــون ري ــال  مقاب مليــون ري
خططهــا التوســعية الخاصــة بذلــك القطــاع مــن خــالل االســتمرار فــي زيــادة قــدرات أســطول البيــع و التوزيــع و 
كذلــك زيــادة فريــق المبيعــات ذلــك الســتغالل الطاقــات االنتاجيــة المتاحــة التــي توفرهــا خطــوط االنتــاج وذلــك 
بزيــادة الخطــوط البيعيــة. كمــا ارتفــع صافــي األربــاح لقطــاع المخابــز واألنشــطة األخــرى ليصــل الــى 32.75 
مليــون ريــال خــالل العــام المالــي 2021 مقابــل 32.7 مليــون ريــال عــام 2020 وذلــك بنســبة زيــادة قدرهــا %12.5 - 

عــن العــام الســابق 2020. 

مطاعم جديدة في عام 42021
اجمالي مطاعم هرفـــي387
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تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر:

رابعًا - ) أ ( المدفوعات النظامية المسددة 
والمستحقة كما فى 31 / 12 /2021

خامسًا - ما طبـــق من احكـام لئحة حوكمــة 
الشركات وما لم يطبق واسباب ذلك

رابعًا - ) ب ( بيـــان بقيمــة أى استثــمـارات
أو احتياطيـــات أخـــرى

المبلغ بااللف ريال

2021البيان

المسدد
المستحق حتى 

نهاية الفتره الماليه 
السنويه ولم يسدد

بيان األسبابوصف موجز لها

متطلب نظامي لسداد زكاة مستحقة5.0624.773الزكاه
زكاة العام 2021

متطلب نظامى لسداد ضريبة نوعية107.3097.97٨الضريبه
ضريبة ديسمبر 2021م

المؤسسه العامه 
للتامينات

اإلجتماعيه
اشتراكات التأمينات10.4431.991

اإلجتماعية
متطلب نظامي 
إلشتراكات شهر 
ديسمبر 2021 م

تكاليف تأشيرات 
رسوم إصدار إقامات-37.162وجوازات

متطلب نظامىوتأشيرات

رسوم إصدار كرت-642رسوم مكتب العمل
متطلب نظامىمكتب العمل

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

2021/12/31 نحــو 2.44 مليــون ريــال بنقــص  قــدره ) 1.02 مليــون ريــال( مقارنــة بالرصيــد فــى 2020/12/31.

التزمــت الشــركة بمعظــم مــواد الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية ، وذلــك 
إدراكًا مــن الشــركة ألهميــة الئحــة حوكمــة الشــركات فــي تعزيــز عمليــة اإلفصــاح والشــفافية ،وقامــت الشــركة 
ــة ووزارة التجــارة واالســتثمار فيمــا يتعلــق بتطبيــق الئحــة الحوكمــة  ــة الســوق المالي ــات هيئ باســتيفاء متطلب
واإلفصــاح عــن البنــود التــي لــم يتــم تطبيقهــا منهــا وأســباب ذلــك ، ولقــد اعــدت الشــركة منــذ عــام 2010 دليــل 
»لالئحــة حوكمــة شــركة هرفــى« واقــراره مــن مجلــس إدارة الشــركة ، والــذي يتضمــن األحــكام ، والسياســات ، 
واإلجــراءات ، والقواعــد ، والمعاييــر المحــددة ، والمعلنــة التــي تنظــم المعامــالت ، والعالقات مع المســاهمين، 
وأصحــاب المصالــح بهرفــي ، ويتــم تطبيقهــا وفــق معاييــر ، وقواعــد ، وضوابــط محــددة ، ومعلنــة بمــا يتفــق 
مــع متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة ونظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات ، والنظــام االساســى للشــركة، 
ويتضمــن الدليــل ايضــًا الممارســات التــى تقــوم بهــا الشــركة ولــم تــرد باللوائــح واالنظمــة والمتطلبــات ســالفة 
الذكــر. ودليــل الئحــة حوكمــة هرفــى يخضــع للتعديــل والتطويــر المســتمر بمــا يتوافــق مــع المتغيــرات التــى تطــرأ 
علــى االنظمــة واللوائــح والضوابــط الخاصــة بالجهــات النظاميــة ذات العالقــة ، ولقــد قامــت الشــركة باإلفصــاح 

مــن خــالل نمــوذج )٨( عمــا تــم تطبيقــه مــن أحــكام الالئحــة ومــا لــم يتــم تطبيقــه.

والجديــر بالذكــر أن األحــكام التــى لــم تطبقهــا الشــركة هــي بعــض البنــود االسترشــادية ، بعــض البنــود التــى تــم 
تطبيقهــا جزئيــًا والمرتبطــة بتحديــث للسياســات واالهــداف والخطــط التنفيذيــة للشــركة لتتواكب مــع المتغيرات 

والتطــورات التــى يشــهدها حاليــًا قطــاع االعمــال ، والبيــان التالــى يوضــح ذلــك : 

رقم المادة / 
طبق نص المادة / الفقرةالفقرة

جزئيًا
لم

اسباب وتفاصيليطبق

مادة )21(/ فقرة 
) ب( 

تقع على عاتق مجلس إدارة 
الشركة المسؤولية عن أعمالها 

وإن فوض لجاًنًا أو جهات أو أفراد 
في ممارسة بعض اختصاصاته. 

وفي جميع األحوال، ال يجوز 
لمجلس  اإلدارة إصدار تفويض 

عام أو غير محدد المدة.

check قام مجلس إدارة الشركة بعمل توكيل
للرئيس التنفيذى لدى الجهات النظامية  
يتضمن ذلك التوكيل بعض االمور مثل 
الشراء والبيع وابرام العقود واالتفاقيات 
والصفقات ، وقد تم عمل ذلك التوكيل 
ألنه امر مطلوب ومرتبط بتسيير اعمال 

الشركة والعمل االدارى و التنفيذى  .

يدخل ضمن اختصاصات االدارة مادة )26( فقرة )2(
التنفيذية اقتراح سياسات وآليات 

االستثمار، والتمويل، وإدارة 
المخاطر، وخطط إدارة الظروف 

اإلدارية الطارئة وتنفيذها. 

check حيث ان المتغيرات والتطورات الحالية
التى يشهدها قطاع االعمال سيكون 
لها تأثير مباشر على سياسات وآليات 

االستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، 
وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة 

وتنفيذها ، فإن االدارة التنفيذية بدأت 
باعداد وتحديث سياسات ولوائح الشركة 

الداخلية وستنتهى من معظمها في الربع 
األول من عام 2022 ، وجارى العمل على 

االنتهاء من متطلبات المادة . 



www.herfy.comwww.herfy.com

شركة هرفي للمنتجات الغذائية | التقرير السنوي 2021 31شركة هرفي للمنتجات الغذائية | التقرير السنوي 302021

رقم المادة / 
طبق نص المادة / الفقرةالفقرة

جزئيًا
لم

اسباب وتفاصيليطبق

مادة )37( بند )7،9( 
أمين سر مجلس 

اإلدارة 

التحقق من حصول أعضاء 
مجلس اإلدارة بشكل كامل 

وسريع على نسخة من محاضر 
اجتماعات المجلس والمعلومات 

والوثائق المتعلقة بالشركة . 

check نظرًا لحدوث تسريب ألحد الوثائق  -
المتعلقة بأحد اجتماعات مجلس اإلدارة 

عام 2021 ، ولم يتم الوصول لمصدر 
التسريب ، فوجه مجلس اإلدارة حفاظًا 
على سرية المعلومات والوثاق ولتجنب 

تكرار ذلك التسريب بأن يتم االحتفاظ 
ببعض الوثائق التي تعرض بإجتماعات 
مجلس اإلدارة ، وكذلك محاضر لجان 

المجلس بأمانه مجلس اإلدارة مع اتاحتها 
لالطالع لجميع األعضاء .

-  يتم توثيق افصاحات أعضاء مجلس 
اإلدارة  من خالل بيان سنوي يرسله 

أعضاء مجلس اإلدارة بالشركات الحالية 
والسابقة التي يشغلون مناصب إدارية 

فيها او يملكون حصص ، وكذلك 
افصاحهم عن ملكياتهم في اسهم شركة 

هرفى هم وابنائهم القصر وزوجاتهم . 
وكذلك افصاحهم بمحاضر مجلس اإلدارة 

عن المعامالت التي قد تنشأ مع شركة 
هرفى، وسيتم تجميع تلك البيانات في 

شكل سجل الفصاح أعضاء مجلس 
اإلدارة

مادة )39( فقرة 
2-1

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

وأنشطتها .
2. 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. 

check بالنسبة العضاء مجلس االدارة والمديرين
التنفيذين يتم تعريفهم بأنشطة الشركة 
وقطاعاتها المختلفة من خالل زياراتهم 
لتلك القطاعات ، وكذلك االطالع على 

اعمال ونتائج تلك القطاعات ، ومتاح لهم 
التواصل مع ادارة الشركة التنفيذية ، كما 

ان معظم اعضاء مجلس االدارة لديهم 
خبرات فى مجال عمل الشركة ، وسيتم 

صياغة االجراءات الحالية فى شكل برامج 
تدريب تعكس التوسعات التى تشهدها 

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

خطط وانشطة الشركة واستراتيجيتها ، 
ومن المتوقع االنتهاء منها قبل ان تصبح 

تلك المادة الزامية التطبيق ، والمادة 
التزال استرشادية .

رقم المادة / 
طبق نص المادة / الفقرةالفقرة

جزئيًا
لم

اسباب وتفاصيليطبق

مادة )41( بند )أ – 
ب- جـ - د -و(

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

المجلس  وأعضائه ولجانه 
واإلدارة التنفيذية سنويًا ، وذلك 

من خالل مؤشرات قياس أداء 
مناسبة ترتبط بمدى تحقيق 

األهداف االستراتيجية للشركة 
وجودة إدارة المخاطر وكفاية 

أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، 
د جوانب القوة  على أن تحدَّ

والضعف واقتراح معالجتها بما 
يتفق مع مصلحة الشركة.  

ب(  ويجب أن تكون إجراءات 
تقييم األداء مكتوبة وواضحة 

وأن يفَصح عنها ألعضاء مجلس 
اإلدارة واألشخاص المعنيين 

بالتقييم .

جـ(  يجب أن يشمل تقييم األداء 
على المهارات والخبرات التي 

يمتلكها المجلس ، وتحديد نقاط 
الضعف والقوة فيه ، مع العمل 

على معالجة نقاط الضعف 
بالطرق الممكنه كترشيح كفايات 

مهنية تستطيع تطوير اداء 
المجلس ، ويجب ان يشتمل 

تقييم األداء على تقييم آليات 
العمل فى المجلس بشكل عام . 

check يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس
االداء ، ولم يتم تقييم للمجلس عام 2021 

لحداثه تكوين المجلس فى 1\5\2021
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رقم المادة / 
طبق نص المادة / الفقرةالفقرة

جزئيًا
لم

اسباب وتفاصيليطبق

مادة )41( بند )أ – 
ب- جـ - د -و(

د(  ويراعى في التقييم الفردي 
ألعضاء مجلس اإلدارة مدى 

المشاركة الفعالة للعضو 
والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته 

ومساهمته اإلجمالية في 
هرفي، بما في ذلك التركيز على 

المجاالت التي يرى المجلس 
أو اإلدارة أن المجلس يمكن 

تحسينها باإلضافة إلى حضور 
جلسات المجلس ولجانه 

وتخصيص الوقت الالزم لها.

و(  يجرى أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين تقييما دوريا الداء 
رئيس المجلس بعد أخذ وجهات 

نظر األعضاء التنفيذيين – من 
دون ان يحضر رئيس المجلس 

النقاش المخصص لهذا الغرض 
– على ان تحدد جوانب القوة 

والضعف واقتراح معالجتها بما 
يتفق مع مصلحة الشركة . 

check يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس
االداء ، ولم يتم تقييم للمجلس عام 2021 

لحداثه تكوين المجلس فى 1\5\2021

يجب أن يكون رئيس لجنة مادة )54( بند )ب( 
المراجعة عضوا مستقال

check حيث تم رئاسة اللجنة من عضو من خارج
مجلس اإلدارة من ذوى الخبرة . والبند 

حاليًا استرشادى .

ل بقرار من مجلس  إدارة مادة )70( تشكَّ
الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة 
المخاطر( يكون رئيسها وغالبية 

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

مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر 
والشؤون المالية.

check تخضع مسئولية متابعة المخاطر لمجلس
اإلدارة وتم تفويض مسئول اإلداره 

الماليه بمتابعة المخاطر وسيتم النظر فى 
تفعيل اعمال اللجنة مستقبال ، والمادة 

حاليًا استرشادية  

سيتم تحديدها فى حال تفعيل لجنة checkاختصاصات لجنة إدارة المخاطرمادة )71(
المخاطر، كما انها مادة استرشادية .

اليوجد اجتماعات للجنة لعدم وجود لجنة checkاجتماعات لجنة المخاطرمادة )72(
للمخاطر ، كما انها مادة استرشادية  .

رقم المادة / 
طبق نص المادة / الفقرةالفقرة

جزئيًا
لم

اسباب وتفاصيليطبق

نظرًا لإلجراءات االحترازية والتباعد والذى checkتقرير المراجعة الداخليةالمادة )7٨( 
أدى الى عدم االنتهاء من تحديث وإعداد 

مشروع اللوائح والسياسات بالشركة 
، والذى أثر بدوره نطاق عمل وحدة 

المراجعة وفترة ارسال تقاريرها ومضمون 
التقارير. والمادة حاليًا استرشادية .

مادة )٨5( بند )3 
)2،

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

التي تحققها وبرامج التقاعد 
، وتأسيس  صندوق مستقل 

لإلنفاق على  تلك البرامج.
3.إنشاء مؤسسات اجتماعية 

للعاملين في الشركة. 

check المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عندما
تكون الزامية

تضع الجمعية العامة العادية مادة )٨7(
– بناًء على  اقتراح من مجلس  

اإلدارة – سياسة تكفل إقامة 
التوازن بين أهدافها واألهداف 

التي يصبو المجتمع إلى 
تحقيقها ، بغرض تطوير األوضاع 

االجتماعية واالقتصادية 
للمجتمع. 

check سيتم اعداد تلك السياسة فى ضوء
تحديث استراتيجية عمل الشركة وخططها 
التنفيذية، وسيتم رفعها للجمعية العامة 
، كما انها فقرة استرشادية ، ورغم ذلك 

فإن للشركة مساهمات ومبادرات فى 
المسئولية االجتماعية .

يضع مجلس اإلدارة البرامج مادة )٨٨(
ويحدد الوسائل الالزمة لطرح 

مبادرات الشركة في مجال العمل 
االجتماعي

check سيتم وضع تلك البرامج بعد موافقة
الجمعية العامة على السياسات التى 

سيعرضها مجلس االدارة وفقًا للمادة 
)٨7( كما انها مازالت مادة استرشادية .

يتم اإلفصاح من خالل بيان سنوي checkافصاح أعضاء مجلس اإلدارة مادة )92( 
يرسله أعضاء مجلس اإلدارة بالشركات 

الحالية والسابقة التي يشغلون مناصب 
إدارية فيها او يملكون حصص ، وكذلك 

افصاحهم عن ملكياتهم في اسهم شركة 
هرفى هم وابنائهم القصر وزوجاتهم . 

وكذلك افصاحهم بمحاضر مجلس اإلدارة 
عن المعامالت التي قد تنشأ مع شركة 

هرفى ،  وسيتم تجميع تلك البيانات 
في شكل سجل الفصاح أعضاء مجلس 

اإلدارة 
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رقم المادة / 
طبق نص المادة / الفقرةالفقرة

جزئيًا
لم

اسباب وتفاصيليطبق

في حال تشكيل مجلس مادة )95(
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. 

check نظرا لكون المادة استرشادية، فيتم
حاليا إسناد أعمال مراجعة الئحه حوكمة 

الشركات إلى لجنة الترشيحات والمكافآت
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سادسًا:
الجهـــاز

اإلداري 
للشركة

06
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أ-  أعضاء مجلس الدارة فى تاريخ 2021/12/31

م/ معتز قصى العزاوى
رئيس مجلس إدارة شركة هرفى 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

رجل اعمال ويدير 
مجموعة شركاته الخاصة

رجل اعمال ويدير مجموعة 
شركاته الخاصة

بكالوريوس هندسة 
حاسب آلى من جامعة 

الملك سعود

26 سنة فى ادارة 
االستثمارات والتجارة 

والشركات

أ/ وليد خالد ياسين فطانى
نائب رئيس مجلس إدارة شركة هرفى

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي 
لمجموعة صافوال 

- الرئيــــس التنفــيــــذي 
لشركــــة السعــــــــــودي 

الفرنسي كابيتال. 
- مدير عام الخزينة 

ومستشار أسواق المال 
بمجموعة عبد اللطيــف 

جميل.
- مدير عام  بنك دوتشيه 

بالسعودية.
- مديــر الخزينـــة بالبنــــك 

السعودى الفرنسى .

بكالوريوس في علوم 
المحاسبه من جامعة 

والية كاليفورنيا الواليات 
المتحدة االمريكية .

ادارة الشركات والبنوك 
والمؤسسات المالية ، 

والشركات القابضه .

م / احمد محمد الفالح

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيس التنفيذى لشركة 
التمثيل الرائدة التجارية

- الرئيس التنفيذى لشركة 
التسهيالت للتسويق

- الرئيس التنفيذى لشركة 
المشرق للمقاوالت

- الرئيس التنفيذى لشركة 
العليان للخدمات الغذائية 

برجر كنج

بكالوريوس هندسة 
مدنية من جامعة البترول 

والمعادن

االستثمار العقارى 
والتسويق والصناعات 

الغذائية

أ/ خالد أحمد السعيد

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

رجل اعمال يدير شركاته 
الخاصه 

- الرئيــــــــــس التنفيــــــــذى 
المكلف لشركة هرفى.

- الرئيس التنفيذي لقطاع 
التشغيل واإلنتاج  بشركـة 
هرفى للخدمات الغذائية.

- مدير عام االستثمار.

بكالوريوس ادارة اعمال 
من جامعة الينوى

االستثمار العقارى 
والصناعات الغذائية

د/ بندر طلعت حموه 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي لشركة 
بندة للتجزئه 

- مستـــشار وزير الصحــــة.
- رئيس تنفيـــذى وعضــــو 
مجلـــــــــس إدارة لشركــــــة 

النهدى الطبية.
- نـائب رئيــــس وعضــــــــو 
مجلس إدارة فـــي شركــــة 

جالكسو سميث كالين.
- رئيـــس تنفيـــــذى 

لشركة جالكسو العربية 
السعودية المحدودة.

بكالوريوس صيدله 
جامعة الملك سعود 

إدارة شركات التجزئة ، 
وشركات االدوية .

م/ عصام ماجد المهيدب 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

نأئب الرئيس 
لالستثمارات الصناعية 

والبنية التحتية يمجموعة 
المهيدب 

- الرئيس التنفيذي لشركة 
المخازن الكبرى.

- مديــــــــر عـــــــام شركـــــــة 
دارالمعرفــــة للتجهيــــــزات 

المكتبية.

ماجستير وبكالوريوس 
الهندســــة الصناعيــــة 

جامعة تكساس .

إدارة الشركات الصناعية 
والتجارية 
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م/ حسين على السمرى 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

 مستشار تقنية معلومات 
المؤسسة العامة 

للتأمينات

- مديــــر عــــام تطبيقــــات 
قنــــوات البيــــــع بشركـــــة 

االتصاالت السعودية.
- مديـــــر عــــــام حوكمـــــــة 
واستراتيجيـــــــــة تقنيــــــــــة 
المعلومات بشرك معادن 

بكالوريــــــوس تقنيــــــة 
المعلومــــات جامعـــــة 
الملك عبـــــد العزيــــــز 

تقنيـــــة المعلومـــات 
واالتصاالت 

م/ عبد العزيز محمد الرقيب 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مديــــر عــام شركــــة
إمتيــــاز العربية 

- مستشــار بشركــة بايــن 
اند كومبانـــى.

- مهندس بشركة ارامكو 

- ماجستــــيــــر هندســـــــة 
بتـــــــرول مــــن جامعــــــــة 

كانساس .
- ماجستيـــــــر هندســـــــة 
كيميائيـــــة مــن جامعـــــة 

كانساس 

إدارة الشركات التجارية 

ب-  اعضاء اللجان فى تاريخ 31 /12 / 2021

لجنة الترشيحات والمكافآت :

م / احمد محمد الفالح

م/ حسين علي األسمري

أ/ مرهف محمد السمان  

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس إدارة 

عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة 

عضو اللجنة من خارج مجلس اإلدارة 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيس التنفيذى لشركة 
التمثيل الرائدة التجارية

- الرئيس التنفيذى لشركة 
التسهيالت للتسويق

- الرئيس التنفيذى لشركة 
المشرق للمقاوالت

- الرئيس التنفيذى لشركة 
العليان للخدمات الغذائية 

برجر كنج

بكالوريوس هندسة 
مدنية من جامعة البترول 

والمعادن

االستثمار العقارى 
والتسويق والصناعات 

الغذائية

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

 مستشار تقنية معلومات 
المؤسسة العامة 

للتأمينات

- مدير عام تطبيقات 
قنوات البيع بشركة 

االتصاالت السعودية 
- مدير عام حوكمة 
واستيراتيجية تقنية 

المعلومات بشركة معادن

بكالوريوس تقنية  
المعلومات من جامعة 

الملك عبد العزيز

تقنية المعلومات 
واالتصاالت 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

المديـــــــر التنفيـــــــــذى 
الدارة الموارد البشرية 
بمجموعة صافوال  

مديـــــــر الموارد البشريـــــة 
بمجموعة كريستال 

العالمية  

- ماجستيــــر في إدارة 
النظم والمعلومــــات من 

جامعــة شيكاغـــو 
- دراسات مهنيــة فــي 
إدارة الموارد البشريـــة  

خبرة  فى مجال العمل 
فى الموارد البشرية  
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لجنة المراجعة :

ا/ على بركات 
رئيس لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئــيــــس التنفيــــذي 
للمراجعة بمجموعـــة 

صافوال 

- مدير اول مراجعـــة 
بجهــــاز بابـــو ظبــــــى 

للمحاسبـــــــــة والرقابـــة 
المالية.

-مديـــــــر بمكتـــــب 
KPMG  للمراجعة بدبــى.

- مدير بمكتـب ارنســت 
يانج للمراجعة  بعمان 

والقاهرة.

- بكالوريوس محاسبـة 
جامعة القاهـرة

- الزمالـــة االمريكيـــــــة 
للمحاسبين القانونييـن 

CPA

اعمال المحاسبة المالية 
والمراجعة والتدقيق 

المالى .

د/ احمد عبد الله المنيف 

د/ عبد الرؤوف سليمان بانجة 

عضو اللجنة من خارج مجلس االدارة

عضو اللجنه من خارج مجلس اإلدارة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

وكيل كلية ادارة االعمال 
للشئون االكاديمية 

- محاضر بقسم 
المحاسبة جامعة الملك 

سعود
- معيد بقسم المحاسبة 

جامعة الملك سعود 

- دكتوراه فى المحاسبة 
من جامعـــة دندى

- ماجستيـر فى البحــــث 
فى المحاسبــة الماليــــة 

جامعة جالكسو 
-ماجستيــــر فى علــــــوم 
المحاسبـة من جامعــــــة 

وسط تينيستى
- بكالوريوس محاسبـــة 

جامعة الملك سعود 

اعمال المحاسبة المالية 
والمراجعـــــة والتدقيـــق 

المالى 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مستشـــــار مستقـــــل 
لالستشارات الماليـة

النائـــــــب األول 
للرئـــــــيس التنفيـــذى 

لشركــــــة االول للخدمات 
المالية 

دكتواراه فى االقتصــــاد 
من جامعة كاليفورنيــــــا 

استشـــــارات ماليـــــة 

م/ حسين على السمرى
عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة  

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مستشار تقنية 
 معلومات 

المؤسسة العامة 
للتأمينات

- مديــــر عــــام تطبيقــــات 
قنــــوات البيــــــع بشركـــــة 

االتصاالت السعودية.
- مديـــــر عــــــام حوكمـــــــة 
واستراتيجيـــــــــة تقنيــــــــــة 
المعلومات بشرك معادن 

بكالوريــــــوس تقنيــــــة 
المعلومــــات جامعـــــة 
الملك عبـــــد العزيــــــز 

تقنيـــــة المعلومـــات 
واالتصاالت 

صالح مقبل الخلف 
عضو اللجنة من خارج مجلس االدارة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مالك مكتــــب خـلـــف 
محاسبون ومراجعون 

قانونيين.

- المدير التنفيذى 
للمراجعة الداخليـــة 

شركــــة الوطنيـــة للمياه.
- مديـــــــر ادارة 

السياســـات 
واالجــــــــــــراءات 

شركــــــــــــة االتصاالت 
السعودية.

- بكالوريوس محاسبــة 
جامعة الملك سعـــود.
- الزمالــــــة االمريكيــــة 
للمحاسبين القانونيين 

.CPA

اعمال المحاسبة المالية 
والمراجعـــــة والتدقيــــق 

المالى.
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اللجنة التنفيذية:

م/ معتز قصى العزاوى
رئيس اللجنة رئيس مجلس اإلدارة 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

رجل اعمال ويدير 
مجموعة شركاته الخاصة

رجل اعمال ويدير مجموعة 
شركاته الخاصة

بكالوريوس هندسة 
حاسب آلى من جامعة 

الملك سعود

24 سنة فى ادارة 
االستثمارات والتجارة 

والشركات

أ/ وليد خالد ياسين فطانى
الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هرفى

عضو مجلس إدارة 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي 
لمجموعة صافوال 

- الرئيــــس التنفــيــــذي 
لشركــــة السعــــــــــودي 

الفرنسي كابيتال. 
- مدير عام الخزينة 

ومستشار أسواق المال 
بمجموعة عبد اللطيــف 

جميل.
- مدير عام  بنك دوتشيه 

بالسعودية.
- مديــر الخزينـــة بالبنــــك 

السعودى الفرنسى .

بكالوريوس في علوم 
المحاسبه من جامعة 
واليــــــــة كاليفورنيــــا 
الواليــــات المتحــــدة 

االمريكيـــة.

ادارة الشركـات والبنوك 
والمؤسسات الماليـــــة، 

والشركات القابضــــه.

م / احمد محمد الفالح
عضو مجلس ادارة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيس التنفيذى لشركة 
التمثيل الرائدة التجارية

- الرئيس التنفيذى لشركة 
التسهيالت للتسويق

- الرئيس التنفيذى لشركة 
المشرق للمقاوالت

- الرئيس التنفيذى لشركة 
العليان للخدمات الغذائية 

برجر كنج

بكالوريوس هندسة 
مدنية من جامعة البترول 

والمعادن

االستثمار العقارى 
والتسويق والصناعات 

الغذائية

م/ عبد العزيز محمد الرقيب 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مديــــر عــام شركــــة
إمتيــــاز العربية 

- مستشــار بشركــة بايــن 
اند كومبانـــى.

- مهندس بشركة ارامكو 

- ماجستــــيــــر هندســـــــة 
بتـــــــرول مــــن جامعــــــــة 

كانساس .
- ماجستيـــــــر هندســـــــة 
كيميائيـــــة مــن جامعـــــة 

كانساس 

إدارة الشركات التجارية 

أ/ ســـــام بـــــدر

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي لشركة 
هرفى للخدمات الغذائية

- المدير التتنفيذى لقطاع 
المطاعم بشركة هرفى. 
- مدير عمليات بمطاعم 

ماكدونالدز بأمريكا.

بكالوريـــــوس محاسبـــــة 
جامعـــــــــة نيوجيـــــــرسى

ادارة وتشغيل وتطوير 
المطاعم الغذائية 

ج-  الدارة التنفيذية 

أ/ ســـــام بـــــدر

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

- المدير التنفيذى لقطاع الرئيس التنفيذي
المطاعم بشركة هرفى. 
- مدير عمليات بمطاعم 

ماكدونالدز بأمريكا.

بكالوريـــــوس محاسبـــــة 
جامعـــــــــة نيوجيـــــــرسى

ادارة وتشغيل وتطوير 
المطاعم الغذائية 
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أ/ شريف فهمى  

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

الرئيــــس التنفيــــذي 
للتسويـــــق 

الوكـــــــاالت االعالنيـــــة 
العالمية، وماكدونالـــدز 

الرياض 

بكالوريـــــــوس علــــــــوم 
الكمبيوتـــــر واألعمــــــال 
التطبيقية جامعة مدينة 

سياتـــل الواليــــــــــات 
المتحدة

الدعاية والتسويق 

أ/ شريف الصفصافى 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مساعد مدير عام الشئون مدير عام الشئون المالية  
المالية بشركـــــة هرفــــي 

بكالوريـــــوس محاسبـــة 
جامعـــــــة القاهـــــــــــــرة 

اعمال المحاسبة المالية 

د/ محمد الشريف  

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مدير عـــام التخطيـــط 
والتطويــــــــر 

مدير التخطيط والتطوير 
بشركـــــــة الرومانسيـــــة  

ماجستيــــــــر ودكتـــــوراه
فــــــــي إدارة االعمـــــــال 

قطـــاع الصناعـــــات 
والخدمات الغذائيــة 

سابعًا - اسمــاء الشركات داخل المملكـــة او 
خارجهــا التى يكون عضــو مجـلس ادارة الشركــــة 

عضــــوا فى مجالــس ادارتهـــا الحالية والسابقة 
او من مديريها 

اســـــم 
العضو

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
الحالية او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
السابقة او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

 الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ 
مساهمة غير 
مدرجة / ذات 

مسئولية 
محدودة/.... (

معتز 
قصى 

العزاوى
داخل بنك الرياض

مساهمة مدرجةالمملكة
ميرل لينش 

المملكة العربية 
السعودية

داخل 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

مجموعة 
صافوال

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة

الفراشة 
للصناعات 

الغذائية
خارج 

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة

داخل اسمنت العربية
مساهمة مدرجةالمملكة

شركة اتحاد 
اتصاالت

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة

هرفي للخدمات 
الغذائية

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة

داخل صافوال لألغذية
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

داخل المتحدة للسكر
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

خارج عافية العالمية
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

المتحدة للسكر 
مصر

خارج 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

خالد ربيع الرشيدى 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مدير مصنـع اللحـــــــــوم، 
والمشـرف على قطــاع 

المخابز 

- المدير التنفيذي للجودة 
بشركة ببسيكو.

-المدير المناوب لمصانع 
المراعى 

- بكالوريوس هندســـة 
كيميائية جامعة الملك 

سعود
 - MPA جامعـة هـــــال 

ببريطانيا  

الصناعات الغذائية 
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اســـــم 
العضو

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
الحالية او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
السابقة او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

 الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ 
مساهمة غير 
مدرجة / ذات 

مسئولية 
محدودة/.... (

االسكندرية 
للسكر

خارج 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

الملكة 
للصناعات 

الغذائية
خارج 

المملكة
مساهمة غير 

مدرجة

عافية العالمية 
السعودية 

داخل 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

اسمنت 
القطرانة

خارج 
المملكة

مساهمة غير 
مدرجة

شركة الباطون 
الجاهز و 
التوريدات 
االنشائية

خارج 
مساهمة مدرجةالمملكة

السعودية 
لالنشاءات 
الصناعية و 
المشاريع 
الهندسية

داخل 
محدودةالمملكة

السعودية 
للتقنية و التجارة

داخل 
محدودةالمملكة

الوسطاء 
للتنمية

داخل 
محدودةالمملكة

عصام 
ماجد 

المهيدب 
المهيدب

هرفي للخدمات 
الغذائية

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة

شركة بنده 
للتجزئة

داخل 
المملكة

مساهمة/ غير 
مدرجة

شركة عبد 
القادر المهيدب 

وأوالده
داخل 

المملكة
مساهمة / غير 

مدرجة

اســـــم 
العضو

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
الحالية او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
السابقة او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

 الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ 
مساهمة غير 
مدرجة / ذات 

مسئولية 
محدودة/.... (

شركة ميار 
األغذية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة مصدر 
لمواد البناء

داخل 
المملكة

مساهمة/ غير 
مدرجة

شركة مصدر 
لتجهيزات البناء

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة دار 
الزهراوى 
للتجهيزات 

الطبية 

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة ابيات 
السعودية 

داخل 
المملكة

مساهمة/ غير 
مدرجة

داخل شركة ديلمونتى 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة بناء 
القابضة 

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة الزهران 
للصناعات 
الكيماوية 
والتسويق 

داخل 
المملكة

مساهمة/ غير 
مدرجة

شركة ثبات 
لالنشاءات 
المحدودة 

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة اللطيفية 
للتجارة 

والمقاوالت
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

شركة المتحدة 
للمحوالت 
الكهربائية 

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة امداد 
للموارد البشرية 

داخل 
المملكة

مساهمة/ غير 
مدرجة
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اســـــم 
العضو

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
الحالية او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
السابقة او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

 الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ 
مساهمة غير 
مدرجة / ذات 

مسئولية 
محدودة/.... (

احمد 
محمد 
الفالح

شركة التمثيل 
الرائده التجاريه

داخل 
المملكه

ذات مسؤوليه 
محدوده

شركة منتجات 
االلمنيوم - 

الوبكو 
داخل 

المملكه
مساهمة 

مغلقة

الشركة المتحده 
لالعمال التقنيه

داخل 
المملكه

ذات مسؤوليه 
محدوده

شركة 
التسهيالت 
للتسويق 

داخل 
المملكه

ذات مسؤوليه 
محدوده

شركة محمدبن 
صالح  السلطان 

لالستشارات 
المهنيه 

داخل 
المملكه

ذات مسؤوليه 
محدوده

شركة 
التسهيالت  

القابضه
داخل 

المملكه
ذات مسؤوليه 

محدوده

شركة سوق  
سهل  

داخل 
المملكه

ذات مسؤوليه 
محدوده

شركة سهل 
للنقل 

داخل 
المملكه

ذات مسؤوليه 
محدوده

شركة سهل 
للتشغيل 
والصيانه 

داخل 
المملكه

ذات مسؤوليه 
محدوده

شركة سهل 
للتسويق 
والتوزيع 

داخل 
المملكه

ذات مسؤوليه 
محدوده

شركة سهل 
لالستثمار 
العقاري 

داخل 
المملكه

ذات مسؤوليه 
محدوده

شركة سيل 
المتقدمه 

داخل 
المملكه

ذات مسؤوليه 
محدوده

شركة اتحاد 
سيل 

داخل 
المملكه

ذات مسؤوليه 
محدوده

شركة موسى 
الموسى 
لقابضه 

داخل 
المملكه

مساهمه 
مغلقه 

اســـــم 
العضو

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
الحالية او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
السابقة او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

 الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ 
مساهمة غير 
مدرجة / ذات 

مسئولية 
محدودة/.... (

وليد خالد 
فطانى 

شركة هرفي 
للخدمات 
الغذائية

داخل 
---مساهمة مدرجةالمملكة

داخل شركة المراعي
---مساهمة مدرجةالمملكة

شركة مدينة 
المعرفة 

االقتصادية
داخل 

---مساهمة مدرجةالمملكة

شركة صافوال 
لألغذية

داخل 
---مساهمة مقفلةالمملكة

شركة بنده 
للتجزئة

داخل 
---مساهمة مقفلةالمملكة

شركة كنان 
الدولية للتطوير 

العقاري
داخل 

---مساهمة مقفلةالمملكة

شركة الكبير 
القابضة

خارج 
المملكة

ذات مسئولية 
---محدودة

شركة عافية 
العالمية

داخل 
---مساهمة مقفلةالمملكة

الشركة المتحدة 
للسكر

داخل 
---مساهمة مقفلةالمملكة

مؤسسة عالم 
صافوال

داخل 
المملكة

مؤسسة أهلية 
---)غير ربحية(

شركة عافية 
العالمية - مصر

خارج 
---مساهمة مقفلةالمملكة

الشركة المتحدة 
للسكر - مصر

خارج 
---مساهمة مقفلةالمملكة

شركة الملكة - 
مصر

خارج 
---مساهمة مقفلةالمملكة
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اســـــم 
العضو

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
الحالية او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
السابقة او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

 الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ 
مساهمة غير 
مدرجة / ذات 

مسئولية 
محدودة/.... (

بندر 
طلعت 

حموه

شركة هرفي 
للخدمات 
الغذائية 

داخل 
داخل مجموعة السريعمساهمة مدرجةالمملكة

المملكة 
مساهمة 

مدرجة

مجموعة الكبير 
الغذائية

داخل 
شركة الزوردي مساهمة مقفلةالمملكة 

للمجوهرات
داخل 

المملكة 
مساهمة 

مدرجة

جمجوم فارما 
للصناعات 

الدوائية
داخل 

شركة زهير فايز مساهمة مقفلةالمملكة 
ومشاركوه

داخل 
المملكة 

مساهمة 
مدرجة

شركة مداواة 
الطبية

داخل 
المملكة 

ذات مسؤولية 
-- محدودة

خالد احمد 
حمد 

السعيد 

شركة هرفي 
للخدمات 
الغذائية

داخل 
مساهمة مدرجةالمملكة

شركة هرفي 
للخدمات 
الغذائية

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

شركة بزبزة 
الدولية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
---محدودة

شركة قطاف 
لالستثمار 

العقاري
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

---محدودة

داخل شركة مسالن
المملكة

ذات مسؤولية 
---محدودة

شركة اإلنمائية 
لالستثمار 
والتطوير 
العقاري

داخل 
المملكة

مساهمة غير 
---مدرجة

شركة الحلول 
الذهبية

داخل 
---الشخص الواحدالمملكة

شركة نسكا 
المحدودة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
---محدودة

شركة كعك 
وجبن للوجبات 

السريعة
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

---محدودة

اســـــم 
العضو

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
الحالية او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ مساهمة 
غير مدرجة / 

ذات مسئولية 
محدودة/.... (

اسماء الشركات 
التى يكون عضو 
مجلس الدارة 

عضوًا فى 
مجالس ادارتها 
السابقة او من 

مديريها

داخل 
المملكة
/ خارج 
المملكة

 الكيان القانونى 
) مساهمة 

مدرجه/ 
مساهمة غير 
مدرجة / ذات 

مسئولية 
محدودة/.... (

شركة المذاق 
األمثل للوجبات 

السريعة
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

---محدودة

شركة أكاسيا 
العقارية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
---محدودة

عبد العزيز 
الرقيب 

شركه امتياز 
العربيه

داخل 
المملكه

 مساهمة غير 
مدرجة 

شركه مدار 
الغذائيه لتقديم 

الوجبات
داخل 

المملكه
 ذات مسؤولية  

محدودة 

شركه االمتياز 
الرياضي

داخل 
المملكه

 مساهمة غير 
مدرجة 

شركه ايوا 
ليميتد

خارج 
المملكه

 ذات مسؤولية  
محدودة 

شركه حمد 
محمد الرقيب و 

اوالده التجاريه
داخل 

المملكه
 مساهمة غير 

---مدرجة 

شركه الريمه 
للتطوير العقاري

داخل 
المملكه

 مساهمة غير 
---مدرجة 

شركه سنايا نجد 
لالستثمار

داخل 
المملكه

 ذات مسؤولية  
---محدودة 

شركه 
المرتفعات 
الشرقيه 
لالستثمار

داخل 
المملكه

 ذات مسؤولية  
---محدودة 

شركه مطعم 
سويتش

خارج 
المملكه

 ذات مسؤولية  
---محدودة 

شركه مطعم 
سويتش البحرين

خارج 
المملكه

 ذات مسؤولية  
---محدودة 

شركه مستقبل 
المرح التجاريه

داخل 
المملكه

 مساهمة غير 
---مدرجة 

حسين 
على 

االسمرى

شركة هرفى 
للخدمات 
الغذائية

داخل 
داخل شركة موبايليمدرجةالمملكة

مدرجةالمملكة
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ثامنًا - بيان تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف 
أعضائه كما فى 31 /12 /2021 

طبقــًا للنظــام االساســى لشــركة هرفــى يتكــون أعضــاء مجلــس ادارة شــركة هرفــى مــن تســعة أعضــاء حيــث 
تــم فــي تاريــخ 2021/4/25 بإجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة إنتخــاب واعــادة تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة 
 لدورتــه الجديــدة لمــدة 3 ســنوات والتــى تبــدأ مــن تاريــخ 01 / 05 / 2021 وتنتهــى فــى 30 / 04 / 2024 ، تــم فــي 
تاريــخ 21 /6 / 2021 اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ / أحمــد حمــد الســعيد  عضــو غيــر تنفيــذى ولــم يتــم 
تعييــن عضــو بــدال منهــا ، وحاليــًا يتكــون المجلــس مــن ثمانيــة أعضــاء  منهــم ثالثــة أعضــاء مســتقلين وخمســة 
أعضــاء غيــر تنفيذييــن ، والجــدول التالــى يوضــح تكويــن وتصنيــف اعضــاء مجلــس االدارة كمــا فــى 31 /12 /2021:  

م/ معتز قصى العزاوي 
رئيس مجلس االدارة

صفة العضوية | عضو غير تنفيذى

أ/ وليد خالد فطانى 
) نائب رئيس مجلس اإلدارة ( 

صفة العضوية | عضو غير تنفيذى

م/ احمد محمد الفالح 
صفة العضوية | عضو مستقل

أ/ خالد احمد السعيد 
صفة العضوية | عضو غير تنفيذى

م/ عصام ماجد المهيدب 
صفة العضوية | عضو غير تنفيذى

د/ طلعت بندر حموه 
صفة العضوية | عضو غير تنفيذى

م/ حسين على السمرى 
صفة العضوية | عضو مستقل

م/ عبد العزيز حمد الرقيب 
صفة العضوية | عضو مستقل

تاسعًا - عـــــدد اجتماعــــــات مجلــــس الدارة
وسجـل الحضـور

طبقــًا للنظــام األساســي للشــركة فــإن مجلــس إدارة الشــركة يقــع علــى عاتقــه رســم اســتراتيجيات وخطــط 
ــم  ــة إدارة األعمــال ،وتقيي ــة واعتمادهــا ،ومراقب الشــركة المســتقبلية والسياســات العامــة ، واألهــداف المالي
أداء الشــركة واإلدارة العليــا ، وحمايــة ورعايــة مصالــح المســاهمين.، ولقــد عقــد مجلــس إدارة الشــركة عــدد ٨  

ــك : ــل المتعلقــة بذل ــاه التفاصي ــي 2021 ويوضــح الجــدول أدن اجتماعــات خــالل العــام المال

صفة العضو#
العضوية

الجتماع 
الول

2021/3/7

الجتماع 
الثانى

2021/4/25

الجتماع 
الثالث

2021/4/29

الجتماع 
الرابع

2021/5/24

الجتماع 
الخامس

2021/6/21

الجتماع 
السادس 
2021/9/20

الجتماع 
السابع 

 2021/11/2

الجتماع 
الثامن 

2021/12/13
مالحظات

1
م/ معتز 
قصى 
العزاوى*

غير 
تنفيذى

checkcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheck٨ /٨

2
م/ احمد 
محمد 
الفالح 

٨ /checkcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheck٨مستقل

3
أ/ خالد 
احمد 

السعيد 

غير 
تنفيذى

checkcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheck٨ /٨

4
أ/ وليد 
خالد 

فطانى*

غير 
تنفيذى

بدأت عضويتهم 
 بمجلس اإلدارة في 

2021/5/1

checkcheckcheckcheckcheckcheck6/6

5
م/ عصام 

ماجد 
المهيدب*

غير 
تنفيذى

checkcheckcheckcheckcheckcheck6/6

6
د/ بندر 
طلعت 
حموه*

غير 
تنفيذى

checkcheckcheckcheckcheckcheck6/6

7
م/ حسين 

على 
االسمرى  

checkcheckcheckcheckcheckcheck6/6مستقل

٨
 م/ عبد 

العزيز حمد 
الرقيب 

checkcheckcheckcheckcheckcheck6/6مستقل
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عاشرًا - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين 
: 2021

حادي عشر - الجراءات التى اتخذها مجلس الدارة 
لحاطة اعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علمًا 

بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة 
وادائها 

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

مقترحــات حيــال الشــركة وادائهــا مــن قبــل المســاهمين .

بلغ عدد مرات طلب سجل المساهمين خالل عام 2021 عدد 5 مرات طبقًا للجدول المرفق :

سبب الطلبالتاريخالعدد

اجتماع الجمعية العامة 12021/4/242021/4/25

توزيع ارباح العام 2021 22021/4/24

أخرى32021/4/14

أخرى42021/3/1

أخرى 52021/1/3

صفة العضو#
العضوية

الجتماع 
الول
 3/ 7
2021/

الجتماع 
الثانى

2021/4/25

الجتماع 
الثالث

2021/4/29

الجتماع 
الرابع

2021/5/24

الجتماع 
الخامس

2021/6/21

الجتماع 
السادس 
2021/9/20

الجتماع 
السابع 

 2021/11/2

الجتماع 
الثامن 

2021/12/13
مالحظات

أ/ احمد 
حمد 

السعيد

غير 
تنفيذى

checkcheckcheckcheckcheckانتهت عضويته في
 2021/6/ 21 

5/5

أ/ عصام 
عبد القادر 
المهيدب*

غير 
تنفيذى

checkcheck

انتهت عضويتهم في 30 /4 /2021 

2/2

م /انيس 
احمد 

مؤمنه*

غير 
تنفيذي

checkcheck2/2

م/  عبد 
الله عبد 
اللطيف 
السيف

checkcheck2/2مستقل

أ/ محمد 
الحقبانى 

checkcheck2/2مستقل

*اعضاء مجلس االدارة ممثلين لمجموعة صافوال.
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 ثاني عشر - وصف مختصر لختصاصات 
اللجان ومهامها 

لجنـــــــــــــــــة
المراجعـــــة

010203
لجنة المكافأت
والتــرشيحــــات

اللجنة 
التنفيذية 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

ــن مــن  ــي يتمك ــا ،لك ــة الشــركة وظروفه ــان حســب حاج ــددًا مناســبًا مــن اللج ــس إدارة هرفــي ع يشــكل مجل
تأديــة مهامــه بشــكل فعــال ، وتتكــون هــذه اللجــان مــن عــدد كاف مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن 
، والمســتقلين فــي اللجــان المعنيــة بالمهمــات التــي قــد ينتــج عنهــا حــاالت تعــارض المصالــح مثــل التأكــد 
مــن ســالمة التقاريــر الماليــة وغيــر الماليــة ومراجعــة صفقــات األشــخاص ذوي العالقــة ، والترشــيح لعضويــة 
مجلــس اإلدارة ، والتأكــد مــن اســتقاللية االعضــاء المســتقلين ، والتوصيــة بشــأن مكافــآت اعضــاء مجلــس 

االدارة ، والتأكــد مــن وجــود سياســة واضحــة لصــرف مكافــآت كبــار التنفيذيــن 

- ولقــد تــم فــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة فــى 2021/4/25 انتخــاب مجلــس االدارة  وذلــك لمــدة 3 ســنوات تبــدأ 
مــن 1 /5/ 2021 وحتــى 30 / 4 / 2024 ، كمــا تــم التصويــت علــى تعييــن اعضــاء لجنــة المراجعــة وذلــك لمــدة 3 

ســنوات تبــدأ مــن 2021/5/1 وحتــى 2024/4/30 .

قــام مجلــس االدارة بعقــد اول اجتمــاع لــه بتاريــخ 29 /2021/4  وتــم فــى هــذا االجتمــاع تشــكيل لجنة الترشــيحات 
والمكافــآت  ، واللجنــة التنفيذيــة  وذلــك لمــدة 3 ســنوات تبــدأ مــن 1 /5/ 2021 وحتــى 2024/4/30 . ليصبــح عــدد 
اللجــان المعاونــة المنبثقــة والمعاونــه لمجلــس االدارة ثالثــة لجــان  وهــم لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات 

والمكافــآت ، واللجنــة التنفيذيــة . 

تــم بالجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــى 2017/5/22 الموافقــة علــى لوائــح عمــل اللجــان بنــاء علــى الئحــة حوكمــة 
ــر العاديــة فــي 2019/4/30 تعديــل  الشــركات الصــادرة فــى 2017/2/13 ، كمــا تــم بإجتمــاع الجمعيــة العامــة غي

الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة ، ولجنــة المكافــآت والترشــيحات ، وســنعرض فيمــا يلــى بيــان لجــان المجلــس:

تتكــون مــن عــدد ) 5(  اعضــاء ولقــد قامــت الجمعيــة العامــة للشــركة بتاريــخ 25  /4 /2021 بالتصويــت علــى 
اختيــار لجنــة المراجعــة للفتــرة مــن 1 /5 /2021 حتــى 30 /4 /2024 ، منهــم عضــو مجلــس إدارة  م. عصــام ماجــد 
 المهيــدب  وعــدد )4 ( أعضــاء مــن خــارج المجلــس مختصيــن بالشــئون الماليــة وهــم ، د/ عبــد الــرؤوف باناجــه ،
 ا/ صالــح الخلــف ، د/ احمــد المنيــف ، أ/ علــى بــركات – وبتاريــخ 21 /6/ 2021 تــم اســنقالة عضــو اللجنــة  
م./ عصــام ماجــد المهيــدب ، وتــم تعييــن م/ حســين االســمرى  ) عضــو مجلــس إدارة مســتقل ( بــدال منــه 
ــة  ــل المهمــة األساســية للجن ــام 2021 عــدد ) 5 (  اجتماعــات، و تتمث ــة خــالل ع ــة وعقــدت اللجن ــة اللجن بعضوي
المراجعــة فــي التحقــق مــن كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة وتنفيــذه بفاعليــة واإلشــراف والتنســيق علــى عمليــات 
المراجعــة ، وتقديــم أي توصيــات لمجلــس اإلدارة مــن شــأنها تفعيــل النظــام وتطويــره بمــا يحقــق أغــراض 
الشــركة ويحمــي مصالــح المســاهمين والمســتثمرين ، ولقــد قامــت اللجنــة خــالل العــام بتنفيــذ المهمــات 
والمســئوليات الخاصــة بإعمــال اللجنــة مــن واقــع الئحــة حوكمــة الشــركات والئحــة حوكمــة هرفــى وتكليفــات 

ــى : ــال مايل ــى ســبيل المث ــة خــالل العــام عل مجلــس االدارة حيــث تضمنــت اعمــال اللجن

وتقــوم اللجنــة بعمليــات المتابعــة المســتمرة وذلــك لمزيــد مــن الكفــاءة والفاعليــة ، كمــا قامــت اللجنــة بتزويــد 
مجلــس اإلدارة مــن خــالل محاضــر اللجنــة وتقريــر اللجنــة الســنوى بنتائــج أعمــال المراجعــة الداخليــة ، وتوصياتهــا 
حــول كفــاءة وفاعليــة الرقابــة الداخليــة ، وســيتم عــرض التقريــر الســنوى للجنــة والخــاص بنتائــج فاعليــة اجــراءات 
ــة المراجعــة وســجل حضــور  ــي أســماء أعضــاء لجن ــة العامــة للشــركة . وفيمــا يل ــى الجمعي ــة عل ــة الداخلي الرقاب

اجتماعــات اللجنــة :

1-  لجنة المراجعة

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية والتوصية لمجلس االدارة باعتمادها.	 
اإلشــراف ومتابعــة اعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة ، مــن أجــل التحقــق مــن مــدى 	 

فعاليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهــام
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمال حظات الواردة فيها. 	 
دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنها.	 
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســبين القانونييــن وفصلهــم وتحديــد أتعابهــم ويراعــى عنــد 	 

التوصيــة بالتعييــن التأكــد مــن اســتقالليتهم. 
 دراسة ملحوظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.	 
 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شانها.	 
مراجعة المعامالت والعقود والمقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة .	 
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طبيعة العضو
العضوية

الجتماع 
 الول

2021/2/18 

الجتماع 
الثانى 

2021/3/3

الجتماع 
الثالث 

2021/4/28

الجتماع 
الرابع 

2021/8/15

الجتماع 
الخامس

2021/10/25
مالحظات

 على بركات 
) رئيس 
اللجنة (

مختص 
بالشئون المالية 
المحاسبية من 
خارج مجلس 

اإلدارة 

checkcheck2/2بدأت عضويته باللجنة في 2021/5/1

د. عبد 
الرؤوف 

بانجة

مختص 
بالشئون المالية 
المحاسبية من 
خارج مجلس 

اإلدارة 

checkcheckxcheckcheck5/4

أ/ صالح 
مقبل الخلف

مختص 
بالشئون المالية 
المحاسبية من 
خارج مجلس 

االدارة 

checkcheckcheckcheckcheck5/5

د/ احمد 
عبدالله 
المنيف

مختص 
بالشئون المالية 
المحاسبية من 
خارج مجلس 

االدارة 

checkcheckcheckcheckcheck5/5

م/ حسين 
على 

االسمرى 
عضو مجلس 
checkcheck2/2بدأت عضويته باللجنة في 2021/6/21إدارة مستقل 

م. عبد الله 
عبد اللطيف 

السيف

رئيس اللجنة 
 السابق

 عضو مجلس 
ادارة مستقل 

checkcheckcheck انتهت عضويته باللجنة في
2021/4/303/3

عدد )5( اجتماعات وتاريخ اجتماعات اللجان عام 2021

ــع  ــة ولقــد حضــر جمي ــة الداخلي ــر ادارة المراجع ــاح  مدي ــد الفت ــة الســيد/ اشــرف عب ــرر اللجن يشــغل منصــب مق
اجتماعــات اللجنــة البالــغ عددهــا 5 اجتماعــات .

تطبــق الشــركة المــادة ) 50 بنــد 7 ( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات حيــث تــم دمــج لجنتــى المكافــآت والترشــيحات 
 فــى لجنــة واحــدة تحــت مســمى لجنــة المكافــأت والترشــيحات تتكــون لجنــة المكافــآت والترشــيحات كمــا 
فــي 2021/12/31 مــن عــدد )3( اعضــاء منهــم عــدد )2( أعضــاء مــن مجلــس االدارة مســتقلين ، عــدد )1( عضــو مــن 

خــارج مجلــس اإلدارة .

ــه  ــة الترشــيحات والمكافــآت فــى ضــوء انتخــاب مجلــس االدارة لدورت ــم اعــادة تشــكيل لجن بتاريــخ 2021/4/29 ت
الجديــدة والتــى بــدأت مــن 1 /5/ 2021 ولمــدة ثــالث ســنوات حتــى 2024/4/30 – مــن كل مــن الســادة م/ احمــد 
الفالــح ، م/ حســين علــى االســمرى ، أ/ مرهــف محمــد الســمان .  عقــدت اللجنــة خــال العــام عــدد )7( اجتماعــات 
و قامــت اللجنــة خــالل اجتماعاتهــا باســتعراض وتطبيــق المهــام المنوطــه بهــا والــواردة ضمــن الئحــة حوكمــة 

الشــركات طبقــا لمــا يلــى :

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

يلــي أســماء أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وســجل حضــور اجتماعــات

2-  لجنة المكافأت والترشيحات

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة مــع مراعــاة 	 
عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. 	 
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.	 
إقتراح اآلليات الالزمة لتقييم أداء مجلس االدارة .	 
التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين ، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان 	 

العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن . ) الرئيــس التنفيــذي 	 

والعضــو المنتــدب ، الرئيــس التنفيــذي لقطــاع التشــغيل واإلنتــاج ، الرئيــس التنفيــذي للشــئون الماليــة 
واإلداريــة ( . 
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عدد )7( اجتماعات وتاريخ اجتماعات اللجان عام 2021

يشــغل منصــب مقــرر اللجنــة الســيد/ اشــرف عبــد الفتــاح  مديــر ادارة المراجعــة الداخليــة ولقــد حضــر جميــع اجتماعــات اللجنــة البالــغ 
عددهــا ) 7 ( اجتماعــات .

ــس اإلدارة فــي تحمــل مســؤولياته أمــام  ــة هــو مســاعدة مجل ــة التنفيذي ــن اللجن الهــدف األساســي مــن تكوي
المســاهمين والجهات األخرى في األمور الخاصة باإلشــراف على اإلدارة التنفيذية للشــركة ، ومراجعة ومراقبة  
أعمــال الشــركة بصفــة منتظمــة وعمــل التوصيــات  الالزمــة للمجلــس عنــد الحاجــة إلــى ذلــك ، شــكل مجلــس 
 ادارة الشــركة » لجنــة تنفيذيــة « بتاريــخ 2021/4/29 وتتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن عــدد ) 5 ( اعضــاء منهــم عــدد 
ــر تنفيذييــن ، عــدد )2 ( أعضــاء مجلــس إدارة مســتقلين ، باإلضافــة الــى الرئيــس  ) 2 ( أعضــاء مجلــس إدارة غي

التنفيــذي للشــركة ، بتاريــخ 2021/5/24 تــم موافقــة مجلــس اإلدارة علــى الئحــة عمــل اللجنــة 

وتختــص اللجنــة بتطبيــق المهــام المنوطــه بهــا وفقــًا للالئحــة عمــل اللجنــة  ، ومــن هــذه المهــام علــى ســبيل 
المثــال مــا يلــى: 

طبيعة العضو
العضوية

الجتماع
 األول

 2021/3/4

الجتماع
الثانى 

2021/5/1

اإلجتاماع 
الثالث 

2021/6/17

 الجتماع 
الرابع 

2021/10/19

الجتماع 
الخامس 

2021/10/31

الجتماع 
السادس 

2021/11/15

الجتماع 
السابع 

2021/12/8
مالحظات

م / أحمد 
محمد 
الفالح

رئيس 
 اللجنة

 عضو 
مجلس 
ادارة 

مستقل

checkcheckcheckcheckcheckcheckcheck7/7

أ. مرهف 
محمد 

السمان 

عضو 
اللجنة 

من خارج 
المجلس

checkcheckcheckcheckcheckcheckcheck7/7

م. حسين 
على 

األسمرى 

عضو 
مجلس 
ادارة 

مستقل

بدأت 
عضويته 

في  اللجنة 
2021/05/01

checkcheckcheckcheckcheckcheck6/6

م. معتز 
قصى 

العزاوى 

عضو  
مجلس 
اإلدارة

check

إنتهت عضويتهم في اللجنة بتاريخ 2021/4/30

1/1

أ. محمد 
عبد الله 

الحقبانى 

عضو 
مجلس 
ادارة 

مستقل

check1/1

3. اللجنة التنفيذية 

المشــاركة فــي وضــع الخطــط واألهــداف اإلســتراتيجية الجديــدة للشــركة وتقييــم المقترحــات المقدمــة مــن 	 
اإلدارة لمثــل هــذه الخطــط ، ويشــمل ذلــك مراجعــة وتقييــم الخطــة الســنوية والموازنــة التقديريــة و وضــع 

التوصيــات بخصوصهــا العتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
مراجعــة أعمــال الشــركة علــى ضــوء األهــداف المرســومة والميزانيــة التقديريــة بنــاءًا علــى تقاريــر اإلدارة الربــع 	 

ســنوية ، وبحــث أي تطــورات أو مســتجدات طارئــة ، وطلــب عقــد اجتماعــات إضافيــة للجنــة إذا كان مالئمــًا.
مراجعة واعتماد طلبات القروض واالقتراض ورهن األصول وضمانات الشركات	 
 اتخــاذ القــرارات الالزمــة لتنفيــذ أي مهــام يحددهــا مجلــس اإلدارة أو أي لجنــة مــن اللجــان المنبثقــة عــن 	 

المجلــس.
النظــر فــي بيــع أو دمــج األصــول غيــر المتعلقــة بخدمــات QSR مــع )مخبــز ، لحــوم ، عقــارات( العبيــن 	 

اســتراتيجيين آخريــن كجــزء مــن التخطيــط االســتراتيجي الشــامل .
مراجعــة المواضيــع الرئيســية المزمــع طرحهــا فــي جــدول أعمــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة والتقــدم بتوصيات 	 

للمجلــس بخصوصهــا إذا اســتدعى األمــر ذلك. 

ــة التنفيذيــة وســجل حضــور  ــذ تاريــخ تشــكيلها اجتماعيــن وفيمــا يلــي أســماء أعضــاء اللجن اجتمعــت اللجنــة من
ــة : اجتماعــات اللجن



www.herfy.comwww.herfy.com

شركة هرفي للمنتجات الغذائية | التقرير السنوي 2021 65شركة هرفي للمنتجات الغذائية | التقرير السنوي 642021

ــع  ــة ولقــد حضــر جمي ــر ادارة المراجعــة الداخلي ــاح  مدي ــد الفت ــة الســيد/ اشــرف عب يشــغل منصــب مقــرر اللجن
ــة . ــات اللجن اجتماع

طبيعة العضويةالعضو
الجتماع
 األول

 2021/9/19 

الجتماع
الثانى 

2021/12/9
مالحظات

checkcheck 2 /2رئيس اللجنة عضو غير تنفيذىم/ معتز قصى العزاوى 

checkcheck 2 /2عضو مجلس ادارة مستقلم/ أحمد محمد الفالح

checkcheck 2 /2عضو مجلس غير تنفيذىأ/ وليد خالد فطانى  

checkcheck 2 /2عضو  مجلس إدارة مستقلم/ عبد العزيز الرقيب

checkcheck 2 /2الرئيس التنفيذي أ/ سام محمد بدر 

ــه الدائمــة المنبثقــة الــى تنظيــم  تهــدف شــركة هرفــى مــن سياســة المكافــآت ألعضــاء مجلــس االدارة ولجان
المكافــآت الســتقطاب اعضــاء مجلــس أو لجــان ذوى كفــاءه علميــة وفنيــة واداريــة وخبــرة مناســبة ، وبمــا 
يمكنهــم مــن تأديــة مهامهــم وواجباتهــم بمهنيــة وكفــاءة عاليــة مــع مراعــاة القطــاع الــذى تعمــل فيــه الشــركة 

ــا . ــارات الالزمــة الدارته والمه

ــا اســتقطاب المــوارد  ــا ، تســتطيع مــن خالله ــة للعمــل فيه ــة جاذب ــة بيئ ــى تهيئ كمــا تهــدف شــركة هرفــى ال
البشــرية ذات المهــارات والخبــرات المطلوبــة واالبقــاء عليهــم الســتدامة نموهــا وتحقيــق رؤيتهــا ، وذلــك مــن 
خــالل االطــار التنظيمــى لمكافــآت كبــار التنفيذييــن فــى الشــركة ، بحيــث يتوافــق مــع االنظمــة والتشــريعات 

والتطبيقــات ذات العالقــة .

رابع عشر - مكافــــآت أعضــــاء مجلــــس اإلدارة 
والدارة التنفيذيـــة

الهدف 

ثالث عشر - تقييم اداء مجلس الدارة واداء لجانه 

ــم  ــه ، ولقــد ت ــة الترشــيحات والمكافــآت مهمــة تقييــم اداء مجلــس االدارة ولجان يقــع ضمــن اختصاصــات لجن
خــالل عــام 2019 اســناد مهمــة تقييــم مجلــس اإلدارة لجهــة تقييــم خارجيــة مســتقلة ، كمــا تــم خــالل عــام 2020 
تقييــم مجلــس مــن خــالل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن خــالل نمــاذج اســتبيان ، ولــم يتــم خــالل عــام 2021 

تقييــم مجلــس اإلدارة لحداثــة تكويــن المجلــس فــي 1 /2021/5 .
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ــه الدائمــة المنبثقــة والمنصــوص عليهــا  ــاء علــى االحــكام المنظمــة لمكافــآت اعضــاء مجلــس االدارة ولجان بن
فــى نظــام الشــركات ، والئحــة حوكمــة الشــركات ، والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام 
الشــركات والخاصــة بالشــركات المســاهمة المدرجــة ، وبنــاء علــى نظــام الشــركة االساســى ، والئحــة حوكمــة 
الشــركات الخاصــة بالشــركة ، تكــون مكافــآت اعضــاء مجلــس االدارة ولجانــه الدائمــة المنبثقــة وكبــار التنفيذييــن 

وفقــًا للقواعــد والمعاييــر االتــى بيانهــا :

ــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت – مكافــآت اعضــاء مجلــس االدارة 	  يحــدد مجلــس االدارة – بن
ولجانــه الدائمــة المنبثقــة  وفقــًا للمعاييــر االتــى: 

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

واســتدامتها.
-  أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات اعضــاء مجلــس االدارة والمســؤوليات التــى يقــوم 

بهــا ويتحملهــا اعضــاء مجلــس االدارة.
-  أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.

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

ــًا ، كمــا يراعــى اذا كانــت مكافــأة اعضــاء مجلــس االدارة 	  يجــوز أن تكــون مكافــأة مجلــس االدارة مبلغــا معين
ــد تلــك النســبة عــن 10% مــن  ــا للمــادة )76( مــن نظــام الشــركات فيجــب ان ال تزي ــاح ووفًق نســبة مــن االرب
صافــي األربــاح كمكافــأة ألعضــاء مجلــس االدارة ، يكــون اســتحقاق مكافــأة مجلــس االدارة متناســبًا مــع عــدد 
الجلســات التــي يحضرهــا العضــو ، وفــي جميــع االحــوال يجــب اال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو 

مجلــس االدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة او عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســنويًا .
يجــوز منــح مكافــأة اضافيــه خاصــة لــكل مــن رئيــس مجلــس االدارة والعضــو المنتــدب باإلضافة إلــى المكافأة 	 

المقــرره ألعضــاء مجلــس االدارة حســب مــا يقرره مجلــس اإلدارة.
مجمــوع مكافــآت عضــو مجلــس االدارة التــى يحصــل عليهــا نظيــر عضويتــه فــى لجنــة المراجعــة المشــكلة 	 

مــن قبــل الجمعيــة العامــة أو مقابــل أى عمــل أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو اداريــة أو استشــارية – بموجــب 
ترخيــص مهنــى- إضافيــة يكلــف بهــا فــى الشــركة ال تدخــل ضمــن نطــاق الحــد االعلــى للمكافــأة البالــغ 

خمســمائة الــف ريــال  والمنصــوص عليهــا فــى المــادة 76 مــن نظــام الشــركات.
وتتبنــى الشــركة حاليــًا صــرف مكافــأة ســنوية ثابتــة لــكل عضــو مــن اعضــاء مجلــس االدارة وتصــرف وفقــًا 	 

لمــدة عضويــة مجلــس االدارة خــالل العــام .
الترشــيحات 	  ، ولجنــة  المراجعــة  لجنــة  المجلــس –  لجــان  المشــارك فــى  االدارة  يســتحق عضــو مجلــس 

والمكافــآت - مكافــأة ســنوية قدرهــا 100الــف ريــال عــن اللجنــة الواحــدة 
يســتحق عضــو اللجنــة – لجنــة المراجعــة ، ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت –  مــن غيــر اعضــاء مجلــس االدارة  	 

المشــارك فــى لجــان المجلــس مكافــأة ســنوية قدرهــا 100 الــف ريــال عــن اللجنــة الواحــدة 
يســتحق رئيــس اللجنــة – لجنــة المراجعــة ، لجنــة الترشــيحات والمكافــآت - ســواء كان عضــو مجلــس االدارة أو 	 

) مــن غيــر اعضــاء مجلــس االدارة ( مكافــأة ســنوية قدرهــا 100 الــف ريــال عــن اللجنــة الواحــدة .
ــال، 	  ــف ري ــأة ســنوية قدرهــا 150ال ــة  - مكاف ــة التنفيذي ــى اللجن ــس االدارة المشــارك ف يســتحق عضــو مجل

ويســتحق رئيــس اللجنــة مكافــأة ســنوية قدرهــا 200 الــف ريــال  تــم إقرارهــا ضمــن الئحــة عمــل اللجنــة 
المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة .

المعايير والقواعد المنظمة للمكافآت

أ - اعضاء مجلس الدارة ولجانه المنبثقة 

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

خــارج الريــاض مقابــل االعاشــة واالنتقــاالت . 
ــا 	  ــذى يلحــق بســمعتها واســترداد م ــن الضــرر ال ــض ع ــس االدارة بالتعوي ــة عضــو مجل يحــق للشــركة مطالب

ــة : ــك فــى االحــوال االتي ــا الشــركة وذل ــف أخــرى  تحملته ــه مــن مكافــآت وتعويضــات وأى تكالي صــرف ل
- ارتــكاب عضــو مجلــس االدارة عمــل مخــل بالشــرف واالمانــه أو بالتزويــر أو بمخالفــة االنظمــة واللوائــح 

فــى المملكــة العربيــة الســعودية .
- اخــالل عضــو مجلــس االدارة فــى القيــام بمســؤولياته ومهامــه وواجباتــه ممــا يترتــب عليــه االضــرار 

بمصلحــة الشــركة .
- انهــاء العضويــة لعضــو مجلــس االدارة – بقــرار مــن الجمعيــة العامــة - بســبب التغيــب عن ثــالث اجتماعات 

متتاليــة خــالل ســنة واحــدة ودون عــذر يقبله مجلــس االدارة .
ــة أن المكافــآت التــى صرفــت الى عضــو مــن اعضــاء  ــة الســوق المالي ــة المراجعــة او هيئ ــن للجن - اذا تبي
مجلــس االدارة مبنيــة علــى معلومــات غيــر صحيحــة او مضللــة تــم عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة او 

تضمينهــا تقريــر مجلــس االدارة الســنوى .

باالضافــة الــى مايحصــل عليــة كبــار التنفيذيــن مــن رواتــب ثابتــة شــهرية وبــدالت وظيفيــة مثــل بــدل الســكن 	 
ــا تأميــن طبــى ، فيحــدد مجلــس االدارة – بنــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات  وبــدل انتقــال ... الــخ ، ومزاي
ــار التنفيذييــن الســنوية والتــى ترتبــط بمؤشــرات االداء ووفقــًا للتقييــم الســنوى  والمكافــآت – مكافــآت كب

الــذى يتــم بهــذا الخصــوص واعتمــاد جهــة االختصــاص وفقــًا للمعاييــر االتــى بيانهــا:

ــار  ــز كب - أن تكــون المكافــآت والتعويضــات متوافقــة مــع اهــداف الشــركة االســتراتيجية ، وعامــال لتحفي
ــة اعمالهــا واســتدامتها ونموهــا . ــى تنمي ــز قــدرة الشــركة عل ــق تلــك االهــداف ، وتعزي ــى تحقي ــن عل التنفيذيي

- أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة .
ــار التنفيذييــن مــن ذوى القــدرات والمهــارات والمؤهــالت الالزمــة  -أن تمكــن الشــركة مــن اســتقطاب كب

لتمكيــن الشــركة مــن تحقيــق اهدافهــا .
- االخذ فى االعتبار ممارسات الشركات االخرى فى تحديد المكافآت .

ــارات ومســتوى االداء  ــى مســتوى الوظيفــة والمهــام والمســئوليات والمه ــاء عل - أن تحــدد المكافــآت بن
ــة. ــرات العملي ــة والخب والمؤهــالت العلمي

وتتولــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت دراســة ومقارنــة العالقــة بيــن المكافــأت الممنوحــة وسياســة المكافــآت 
المعمــول بهــا ، 

وتدرس ايضًا االنحرافات عن تلك السياسة .

وغيــر  التنفيذيــن  الدارة  مجلــس  والمدفوعــات لعضــاء  المكافــآت  يتضمــن  بيــان  يلــى  فيمــا  وســنعرض 
التنفيذيــن، وخمســة مــن كبــار التنفيذيــن بالشــركة وفقــًا لمــا يلــى :

ب-  كبــار التنفيذييــن 
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* تتضمــن مبلــغ 695.994 الــف ريــال قيمــة أتعــاب مقابــل االدارة بنســبة 3 % مــن االربــاح قبــل حســاب االحتياطــي 
النظامــي ، طبقــا لقــرار مجلــس اإلدارة ، واســتنادا للصالحيــات الممنوحــه لمجلــس االدارة بالنظــام االساســي 

للشــركة .

فــي العامــة  الجمعيــة  بعــد موافقــة  عــام 2021  فــي  والتــي صرفــت  عــام 2020  عــن  الســنوية  المكافــآة   # 
ــال لعــام 2020 ، امــا البــدالت المدفوعــه فهــى   2021/4/25 ، وتدخــل ضمــن الحــد األقصــى البالــغ 500 الــف ري

تخــص عــام 2021.
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أول : األعضاء المستقلين 

300242703510أحمد الفالح

1٨240420 -حسين على االسمرى 

عبد العزيز حمد 
1٨60240-الرقيب

- أعضاء انتهت عضويتهم

3006903150عبد الله السيف

3006303090محمد الحقباني

90072691041 المجموع

ثانيا : العضاء غير التنفيذيين 

30024903330معتز العزاوي

01٨60246وليد خالد فطانى 

01٨6 01٨0 عصام ماجد المهيدب

01٨001٨6بندر طلعت حموه 

- أعضاء انتهت عضويتهم :

4766004٨22عصام المهيدب

3006003060انيس احمد مؤمنة 

10769015118120 المجموع

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة خالل عام 2021 ) القيمة باأللف ريال(
المكافآت الثابتة 

بدل 
المصروفات 
لألعضاء من 
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ثالثا : العضاء التنفيذين السابقيين  او الذين اصبحوا غير تنفيذيين :

احمد حمد السعيد 
العضو المنتدب 

السابق – استقال من 
مجلس اإلدارة - 

300150* 104913640

خالد احمد السعيد 
الرئيس التنفيذي 
لقطاع التشغيل 

واإلنتاج ، الرئيس 
التنفيذى المكلف 

السابق

300240944126٨0

6003919932632 المجموع

- ولقــد أوصــى مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة بصــرف 300 الــف ريــال كمكافــأة ســنوية لــكل عضــو مــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة عــن عــام 2021  تصــرف وفقــًا لمــدة عضويــة مجلــس اإلدارة  ، كمــا أوصــى مجلــس اإلدارة اســتنادًا 
ــة لرئيــس  للمــادة 25 مــن النظــام االساســى للشــركة والمــادة ٨1 مــن نظــام الشــركات بصــرف مكافــأة إضافي
مجلــس اإلدارة قدرهــا 5 مالييــن ريــال عــن عــام 2021  ليكــون اجمالــى مكافــآت مجلــس اإلدارة الســنوية عــن عــام 
2021 هــو 7.339 مليــون ريــال ، وســيتم صرفهــا حــال التصويــت عليهــا بالموافقــة بعــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة .
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المكافآت السنويةبيان اللجان
الثابتة

بدل حضور
جلسات

*بدل
انتقال واعاشة

الجمالى
باللف ريال 

لجنة المراجعة 

على بركات  رئيس اللجنة – عضو من خارج 
66.6676274.67مجلس االدارة

حسين على االسمرى – عضو اللجنة عضو 
56-506مجلس إدارة مستقل - 

د. عبد الرؤوف سليمان بانجه ) عضو من 
112-10012خارج مجلس اإلدارة (

أ/ صالح مقبل الخلف ) عضو من خارج 
115-10015مجلس اإلدارة (

د/ احمد عبدالله المنيف ) عضو من خارج 
115-10015مجلس اإلدارة (

م. عبدالله عبد اللطيف السيف - رئيس 
4٨.33-33.3339وعضو اللجنة  السابق .

450632515المجموع

لجنة الترشيحات والمكافآت 

م. احمد محمد الفالح  - رئيس اللجنة – 
121-10021عضو مجلس إدارة مستقل 

أ. مرهف محمد السمان -عضو من خارج 
100212123مجلس اإلدارة 

حسين على االسمرى – عضو اللجنة عضو 
٨4.667-66.6671٨مجلس إدارة مستقل -

م. معتز قصى العزاوى -عضو اللجنة 
36.333-33.3333السابق -

ا. محمد عبد الله الحقبانى – عضو اللجنة 
36.333-33.3333السابق-

333.33662401.333المجموع

المكافآت المدفوعة لعضاء لجان مجلس اإلدارة  عن عام 2021  ) القيمة باأللف ريال( 

*بدل انتقال واعاشة للجلسة لالعضاء من خارج الرياض . 

المكافآت السنويةبيان اللجان
الثابتة

بدل حضور
جلسات

*بدل
انتقال واعاشة

الجمالى
باللف ريال 

اللجنة التنفيذية : 

139.333-133.3336م/ معتز العزاوي – رئيس اللجنة-

106-1006أ/ وليد خالد فطانى – عضو مجلس إدارة-

م. احمد محمد الفالح  - عضو مجلس 
106-1006إدارة-

م/ عبد العزيز حمد الرقيب – عضو مجلس 
106-1006إدارة - مجلس اإلدارة (

433.33324457.333المجموع
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خامس عشر - أية عقوبة او جزاء او تدبير احترازى او 
قيد احتياطى مفروض على الشركة من الهيئة او من 

اى جهة اشرافية او تنظيمية او قضائية ، وأسباب 
المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادى 

وقوعها في المستقبل 

سادس عشر - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية 
إجراءات الرقابة الداخلية

الحلول المقترحةإجمالي المخالفات نوع المخالفاتالجهة الحكوميةم

وزارة الشؤون البلدية والقروية1

فرض إشتراطات 
جديدة وتحديثات 

أنظمة جديدة 
من قبل الوزارات 
ومخالفات سابقة 
كانت على نزاعات

30000 ريال سعودي

العمل على تنفيذ 
االشتراطات   

695300 ريال سعوديالبلديات واالمانات وإجادة2

5000 ريال سعوديالدفاع المدني 3

160000 ريال سعوديوزارة النقل4

10000 ريال سعوديالهيئة العامة للغذاء والدواء5

وزارة التجارة6
40000 ريال سعودي)معظمها تخص سنوات سابقة(

يقــع مــن ضمــن اختصاصــات االدارة التنفيذيــة ومهامهــا تنفيــذ أنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة واإلشــراف 
العــام عليهــا والتأكــد مــن وجــود نظــام رقابــة داخليــة مالئــم وفعــال، والــذي يشــمل سياســات وإجــراءات 
وعمليــات تــم وضعهــا لتحقيــق أهــداف الشــركة، وعــادة مــا يتــم وضــع نظــام للرقابــة الداخليــة يتماشــى مــع 
حوكمــة الشــركة ومتوافــق مــع األنظمــة والقوانيــن والــذي يحــدد األدوار والمســؤوليات الموكلــة لمجلــس 
اإلدارة واللجــان المنبثقــة منهــا، باإلضافــة إلــى اللجــان اإلداريــة األخــرى، بمــا يوفــر الرقابــة المناســبة علــى 
مســتوى الشــركة، كمــا تقــوم إدارة الشــركة بمتابعــة االلتــزام بإجــراءات الرقابــة وتصحيــح أي قصــور فــي نظــام 
الرقابــة الداخليــة، كمــا أن لجنــة المراجعــة رفعــت لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة بوجــوب االنتهــاء 
مــن مشــروع إعــداد وتحديــث السياســات الداخليــة للشــركة لتتواكــب مــع المتغيــرات الحاليــة وحجــم التوســعات 
بالشــركة ، والعمــل علــى االنتهــاء مــن تصويــب المالحظــات المتكــررة الــواردة بتقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة  

ــة . ــة الداخلي ــة الرقاب ــة وفاعلي ــم  لكفاي ــر تقيي والمراجــع الخارجــي، وتتضمــن هــذه التقاري

البيان

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
مكافأة 
نهاية 
الخدمة

مجموع 
مكافأة 

التنفيذيين 
عن المجلس 

إن وجدت

المجموع 
الكلي

ب
وات

ر

ت*
دل

ب

ية
عين

يا 
مزا

وع
جم

لم
ا

ت
فآ

كا
م

وع
جم

لم
ا

العضو المنتدب  
3001,350-717.660717.660**332.222-249.166٨3.056السابق

الرئيس التنفيذي 
لقطاع التشغيل 

واإلنتاج ، الرئيس 
التنفيذى المكلف 

السابق

37593.750-46٨.75475.000475.000-3001,244

خمسة من كبار 
التنفيذيين بما 
فيهم الرئيس 

التنفيذي الحالي ، 
والرئيس التنفيذي 

للشئون المالية 
واإلدارية السابق .

3,2911,4٨٨-4,7791,19٨1,19٨793-6,770

مكافآت كبار التنفيذيين ) القيمة باأللف ريال (

* تشمل بدل إنتقال ، بدل سكن ، بدل راتب األجازة ، بدل سفر ، بدل تذاكر سفر ......إلخ.

** تتضمــن مبلــغ 695.994 الــف ريــال قيمــة أتعــاب مقابــل االدارة بنســبة 3 % مــن االربــاح قبــل حســاب االحتياطي 
النظامــي ، طبقــا لقــرار مجلــس اإلدارة ، واســتنادا للصالحيــات الممنوحــه لمجلــس االدارة بالنظــام االساســي 

للشــركة . 

*** التزمــت الشــركة باالفصــاح عــن عناصــر مكافــآت كبــار التنفيذيــن بشــكل اجمالــى وفقــًا للمتطلبــات النظاميــة 
الــوارده فــي الفقــرة الفرعيــة )4 ( مــن المــادة 93 مــن الئحــة حوكمــة الشــركات ، ولكــن قامــت الشــركة باالفصــاح 
ــار التنفيذييــن بمــا يتماشــى مــع الفقــرة )ب( مــن المــادة )60 ( مــن قواعــد طــرح  عــن مكافــآت وتعويضــات كب

األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة . 

وتجــدر اإلشــارة الــى أن المبالــغ للعضــو المنتــدب الســابق ، والرئيــس التنفيــذي لقطــاع التشــغيل واإلنتــاج، و 
الرئيــس التنفيــذي المكلــف ســابقا والموضحــه بالجــداول أعــاله ال تــزال محــل مراجعــة وتدقيــق للتأكــد مــن صحــة 
اســتحقاقها وصرفهــا بمــا فــي ذلــك وجــود الموافقــات الالزمــة لصرفهــا ، وعليــه فقــد تنتهــى عمليــة المراجعــة 
إلــى عــدم صحــة صــرف هــذه المبالــغ ، علمــا بــإن الغــرض مــن عرضهــا فــي هــذا التقريــر هــو لإلفصــاح عنهــا 
فقــط ، كمــا انــه تــم ادراجهــا ضمــن القوائــم الماليــة الســنوية لعــام 2021 أيضــًا بغــرض التســجيل  واإلفصــاح، 

مــع احتفــاظ الشــركة بحقهــا فــي اتخــاذ مــا يلــزم لحفــظ حقوقهــا وحقــوق مســاهميها .
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سابع عشر - الحاجة الى تعيين مراجع داخلى 

ثامن عشر - وجــــود تعـــارض بين توصيـــات لجنــــة 
المراجعـة وبين قرارات مجلس الدارة

وُتعتبــر المراجعــة الداخليــة وظيفــة تأكيــد ُمســتقلة عــن اإلدارة التنفيذيــة ، ويدخــل ضمــن نطــاق عملهــا تقييــم 
كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة ، بمــا فــي ذلــك االلتــزام بمــا تــم وضعــه مــن السياســات واإلجــراءات  
ــر المراجعــة التــي تتضمــن نقــاط الضعــف فــي نظــام الرقابــة الداخليــة وكذلــك اإلجــراءات  كمــا يتــم رفــع تقاري
التصحيحيــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا ولجنــة المراجعــة وتقــوم لجنــة المراجعــة برفــع تقريرهــا لمجلــس اإلدارة 

والجمعيــة العامــة للمســاهمين.

هــذا وقــد تبيــن للجنــة عــدم وجــود أي قصــور جوهــري حســب األهميــة النســبية يقتضــى اإلفصــاح عنــه والــذى 
قــد يؤثــر علــى ســالمة وفاعليــة كفــاءة األنظمــة الماليــة والتشــغيلية ، وقــد تــم وضــع الخطــط واإلجــراءات 
التصحيحيــة لتحســين الفاعليــة علــى المالحظــات الــواردة فــي التقاريــر مــن إدارة المراجعــة الداخليــة والخارجيــة، 
والتــي توفــر أســس معقولــة لضمــان فاعليــة الرقابــة الداخليــة وفــق اطــار زمنــى وهــو مــا ســيتم متابعتــه مــع 
اإلدارات المنوطــه بشــكل مســتمر ، وتؤكــد اللجنــة علــى ضــرورة االنتهــاء مــن مشــروع السياســات واإلجــراءات 

فــي الشــركة لمــا لــه مــن تأثيــر فــي فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة . 

لم توصى لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلى الن الشركة بها ادارة مراجعة داخلية . 

اليوجــد توصيــات للجنــة المراجعــة والتــى يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس االدارة أو التــى رفــض 
المجلــس االخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد اتعابــه وتقييــم ادائــه او تعييــن 

المراجــع الداخلــى .

تاسع عشر - تفاصيل المساهمات الجتماعية للشركة
فــي ضــوء حــرص هرفــي علــى المســاهمة فــي تنميــة المجتمــع الــذي تعمــل فيــه، ســيضع مجلــس اإلدارة 
البرامــج ويحــدد الوســائل الالزمــة لطــرح مبــادرات الشــركة فــي مجــال المســئولية االجتماعيــة ، ولحيــن االنتهــاء 
مــن إعــداد تلــك البرامــج فــإن الشــركة خــالل العــام كان لهــا اســهامات متعــددة تجــاه المجتمــع ســواء مــن خــالل 
اإلســهامات العينيــة بتقديــم منتجــات وكذلــك المشــاركة مــن خــالل االســهامات النقديــة ، وكذلــك توفيــر دعــم 
لجمعيــة اعمــال للتنميــة األســرية والمجتمعيــة ، وكذلــك العديــد مــن المبــادرات االقتصاديــة واالجتماعيــة ولقــد 

كانــت مشــاركات الشــركة عــام 2021 طبقــًا لمــا يلــى :

اليوم العالمي للتوحد بالتعاون مع مؤسسة سعي 

 اليوم العالمي لمتالزمة داون بالتعاون مع مؤسسة سعي

جمعية األطفال المعوقين رعاية ألحد برامجها الجديدة برنامج ساعة خدمة

أبناء الشهداء زيارة موقع سفاري بموسم الرياض

أبناء الشهداء زيارة موقع سفاري بموسم الرياض 

أبناء الشهداء زيارة موقع كومبات فيلد بموسم الرياض

أ - مشاركات من خالل مساهمات عينية من منتجات الشركة  

ب- مشاركات من خالل مساهمات نقدية

دعم نقدى لجمعية اعمال للتنمية 
األسرية والمجتمعية

325,000
ريال سعودي

رعاية فعالية وميض الرياض 

51,111
ريال سعودي
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العشرون - الجمعيات العامة المنعقدة خالل عام 2021

ــة فــي  2021/4/25 وفيمــا يلــى ســجل حضــور اعضــاء مجلــس  ــة عادي ــة عمومي تــم خــالل عــام2021 عقــد جمعي
االدارة الجتمــاع الجمعيــة العامــة :

سجل الحضور للجمعية العامة فى 25 /4 /2021السم

checkأ/ عصام عبد القادر المهيدب ) رئيس مجلس االدارة (

checkأ/ أحمد حمد السعيد ) العضوالمنتدب(

checkأ/ انيس احمد مؤمنه ) نائب رئيس مجلس اإلدارة (

checkم/ عبد الله عبد اللطيف السيف

checkأ/ خالد أحمد السعيد

checkم/ معتز قصى العزاوى

checkم / احمد محمد الفالح

checkأ/ محمد عبد الله الحقبانى

الحادي والعشرون - وصف ألى مصلحة واوراق مالية 
تعاقدية  وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس ادارة 

الشركة وكبار التنفيذيين واقربائهم فى أسهم أو 
أدوات دين الشركة - ليوجد ادوات دين -

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

**ممثلين عن جهات اعتبارية تملك اسهم في شركة هرفى 

السم#
عدد األسهم 
في بداية عام 

2021

عدد األسهم في 
نهاية عام

2021

صافى التغير خالل 
السنة 
)سهم (

نسبة التغير
% 

--14001400م/ معتز قصى العزاوى **1

----أ/ وليد خالد فطانى **2

----م/ احمد محمد الفالح 3

----د/ بندر طلعت حموه  **4

9٨ %- 73.609136772242أ/ خالد احمد السعيد 5

100 %11-م/ عصام ماجد المهيدب **6

----م/ حسين على االسمرى  **7

--10001000م/ عبد العزيز حمد الرقيب٨

أ- أعضاء مجلس اإلدارة
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ب -  كبار التنفيذيين 

ج- أشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين واقاربهم

ال يمتلــك كبــار التنفيذييــن مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أســهمًا أو لهــم مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع 
الشــركة كمــا فــي تاريــخ 2021/1/1 & 2021/12/31.

ــأى  ــن واقاربهــم ب ــار التنفيذيي ــس إدارة الشــركة وكب ــدا أعضــاء مجل ــالغ الشــركة مــن أى أشــخاص ع ــم إب ــم يت ل
إشــعار متعلــق بملكيتــه أو وجــود مصلحــة لــه فــى مــا نســبته 5% فأكثــر مــن أى فئــة مــن فئــات األســهم ذات 

ــل الــى أســهم .  ــة للتحوي ــن القابل ــة فــى التصويــت أو أدوات الدي األحقي

بيــان بأســماء وعــدد أســهم ونســبة ملكيــة المســاهميين الرئيســين الذيــن يملكــون 5% فمــا فــوق وتغيرهــا خــالل 
العــام  2021 :

الثاني والعشرون - قائمة المالك الرئيسيين 

شركة مجموعة صافول
شركة سعودية

عدد األسهم
في بداية عام 2021 م

نسبة الملكية
في بداية عام 2021 م

عدد األسهم
في نهاية عام 2021م

نسبة الملكية
في نهاية عام 2021 م

31,693.200% 4931,693.200% 49

أ/ أحمد حمد السعيد
سعودى

عدد األسهم
في بداية عام 2021 م

نسبة الملكية
في بداية عام 2021 م

عدد األسهم
في نهاية عام 2021م

نسبة الملكية
في نهاية عام 2021 م

13,130.040% 20.312,392.6٨٨% 19.16

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الثالث والعشرون - وصف لفئـــات وأعـــداد أى أدوات 
ديـــن قابلة للتحويل إلى أسهم ، واى اوراق مالـية 

تعاقدية  أو مذكرات حق اكتتـــاب أو حقـــوق مشابهة 
أصدرتها الشركـة أو منحتهـــا خـــالل السنة المالية مع 

إيضاح أى عوض حصــلت عليه الشركة مقابل ذلك

الرابع والعشرون - وصف ألى حقـــوق تحويـــل أو 
اكتتـــاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويــل او اوراق 

مالية تعاقدية أو مذكرات حــــق اكتتـــاب، أو حقوق 
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

الخامس والعشرون - وصف ألى استـــرداد أو شـــراء أو 
الغـــاء من جانب الشركة ألى أدوات دين قابلــة لالستـــرداد، 

وقيمة األوراق المالية المتبقية ، مع التمييز بين األوراق 
الماليـــة المدرجـــة التى اشترتهــا الشركة وتلك التى 

اشترتها شركاتها التابعة
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السادس والعشرون - سياسة توزيع األرباح

ــى  ــرى عل ــف األخ ــة والتكالي ــات العمومي ــع المصروف ــد خصــم جمي ــة الســنوية بع ــاح الشــركة الصافي ــوزع أرب ت
ــي:  الوجــه اآلت

وتمشــيا مــع هــذه السياســة فقــد أقــر مجلــس إدارة الشــركة فــى جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2010/4/19 م توزيــع 
أربــاح نصــف ســنوية إعتبــارًا مــن عــام 2010 م، ويجــوز للمجلــس مراجعــة هــذا القــرار مــن فتــرة ألخــرى حســب 
مــا تقتضيــه الضــرورة ، كمــا اقــر مجلــس االدارة بــان يكــون الحــد االقصــى للتوزيــع يعــادل نحــو 70 % مــن اربــاح 

الشــركة .

ــة  ــة العادي ــة العام ــوز للجمعي ــن احتياطــي نظامــي ويج ــة لتكوي ــاح الصافي ــب )10 %( مــن األرب يجن
ــوع . ــور 30 % مــن رأس المــال المدف ــغ االحتياطــي المذك ــى بل ــب مت وقــف هــذا التجني

يجــوز تجنيــب نســبة مــن صافــى االربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لالغــراض التــى يحددها 
مجلــس االدارة فــى حينــه . 

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

يكــون قائمــا مــن هــذه المؤسســات . 

ــى المســاهمين نســبة ال تقــل عــن ) 5 % ( مــن رأس المــال  ــح عل ــك رب ــوزع مــن الباقــي بعــد ذل ي
المدفــوع.

ــس  ــأة العضــاء مجل ــاح كمكاف ــد عــن 10% مــن صافــى األرب يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تزي
االدارة ، يجــب اال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس االدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة 

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

ــاح نصــف  ــع ارب ــات المختصــة توزي ــة مــن الجه ــط الموضوع ــد إســتيفاء الضواب ــوز للشــركة بع يج
ــع ســنوية . ســنوية ورب

يجــوز للشــركة بنــاء علــى توصيــة مجلــس االدارة وموافقــة الجمعيــة العامــة عــدم صــرف اربــاح 
للمســاهمين.

01

02
03

04

05

06
07

ــاح عــن عــام 2021 ، وذلــك  ــع أرب ــة العامــة بعــدم توزي بتاريــخ 2021/12/13 قــرر مجلــس اإلدارة التوصيــة للجمعي
تدعيمــًا للمركــز المالــى للشــركة .

نسبة الرباح التى تم توزيعها خالل العام 2021
تاريخ التوزيع 2021/5/10 عن عام 2020

10  % النسبة

64,6٨0,000 االجمالى ) ريال (

والبيان التالى يوضح نسب واجمالى الرباح الموزعة خالل عام 2021 : 
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السابع والعشرون - التعامالت مع األطراف ذات 
العالقة

ــة  ــات تأجيرعقــارات تبادلي ــذ نحــو 41ســنة ، ولهــا معامــالت واتفاقي الشــركة تعمــل فــي الســوق الســعودي من
وشــراء منتجــات خامــات وبيــع منتجــات ...... الــخ ممتــدة وطويلــة اآلجــل مــع أطــراف ذات عالقــة  مثــل ) شــركة 
ــد  ــان لمجموعــة صافــوال، ، الســيد/ أحمــد الســعيد ، الســيد/ خال ــدة التابعت ــة بن ــان و شــركة أســواق العزيزي كن
الســعيد، شــركة بزبــزة للتجــارة الدوليــة ،شــركة قطــاف ، شــركة المراعــى ، وشــركة المتحــدة للســكر ، وسلســلة 
مطاعــم طــازة  ....الــخ (، وهــم أطــراف ممثليــن بمجلــس إدارة الشــركة بشــخصهم أو مــن خــالل الشــركات التــي 

يمثلونهــا ، وفيمــا يلــي بيــان يتضمــن طبيعــة تلــك المعامــالت وحجمهــا خــالل عــام 2021 : 

بيان 
اإلطراف

ذات العالقة
عدد نوع العقدالصفة

مالحظاتالعقود

-شركات تابعة شركة بندة
لمجموعة صافوال 

الممثلة بمجلس اإلدارة 
) مؤجر (

العضاء مجلس االدارة :

م. معتز قصى العزاوى 
أ. وليد خالد فطانى 

-شركة تابعة لمجموعة 
صافوال يشغل عضوية 
مجلس ادارتها أ. عصام 
ماجد المهيدب ، أ. وليد 

خالد فطانى ورئيسها 
التنفيذي د. بند طلعت 

حموه 

استئجار7 محالت
هرفى أرقام 7-3-

 157 – 170- 15-10
هرفى كافيه )1 (

سابقًا

تقع المحالت بمنطقة الرياض مبلغ 7
اإليجار يمثل نسبة من المبيعات تتراوح 

بين ٨ % & 10 % سنويًا يرجع تاريخ بعض 
العقود لـ 1995 ويتم تجديدها،ويبلغ 

إجماليها 2.1 مليون ريال .

تقع المحالت بمنطقة الرياض ، ماعدا 
مطعمى هرفى 174 ،37 بمنطقة بريده 

وجيزان على التوالى ، اجمالى قيمة االيجار 
7٨9 الف ريال ) يتراوح ايجار المحل بين 

100 الف ريال ، 300 ألف ريال ( يرجع تاريخ 
بعض العقود لعام 2005 ويتم تجديدها .

بقيمة ايجارية 300 الف ريال سنويا يرجع 
تاريخ العقد لعام 2012

بقيمة ايجارية 50 الف ريال سنويًا  يرجع 
تاريخ العقد لعام 2012

-استئجار 5محالت 
هرفى أرقام 17-

. 37- 174-141-126

5

-استئجار ارض 
هرفى 191.

 -استئجار سكن 
عاملين هرفى 

كافيه )1 ( سابقًا

1

1

شركة كنان 
الدولية 
للتطوير 
العقارى

شركة تابعة لمجمعة 
صافوال ا. معتز قصى 

العزاوى 
أ. وليد خالد فطانى 

استئجار محلين 
هرفى -171 
وهرفى 109 

ومستودع ملحق 
به

 2

 1

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

إيجار المحالت نسبة 9 %  & 10 % من 
المبيعات بقيمة بلغت ٨1.123  الف ريال 

& 77.290 الف ريال & إيجار المستودع 
4٨00 ريال تاريخ العقد يرجع لعام 2006 

أ- عقود إيجار

بيان 
اإلطراف

ذات العالقة
عدد نوع العقدالصفة

مالحظاتالعقود

احمد حمد 
السعيد

والد عضو مجلس 
اإلدارة خالد السعيد 

استئجار عمارة 
سكنية

عمارة سكنية بمنطقة المروج قيمة 1 
االيجار 200 ألف ريال ترجع لعام  

1991ومدة العقد  3 سنوات ويجدد

استئجار ارض
مطعم هرفى 40

األرض بمنطقة ابها قيمة االيجار 250 1
ألف ريال مساحة 1300مترالعقد منذ 2009 

ولمدة 15 سنة .

شركة بزبزة 
الدولية

يمتلك عضو مجلس 
 االدارة خالد السعيد 
) مؤجر ( حصص بها

استئجار محل 
هرفى 139 ، هرفى 

 360 ، 312

هرفى 139 المحل بمنطقة تبوك بقيمة 3
ايجارية 125 ألف ريال ،عقد اإليجار منذ 

2007 ولمدة 10 سنوات ويجدد .
هرفى 312 بمنطقة الطائف بقيمة ايجارية 
150 الف ريال سنويا مدة العقد 7 سنوات 

تبدأ من 2016/10 . 
هرفى 360 بمنطقة مكة المكرمة شرائع 

المجاهدين بقيمة ايجارية سنوية 160 الف 
ريال لمدة 7 سنوات تبدأ من 2017/7/1 . 

خالد أحمد 
السعيد

عضو مجلس إدارة
) مؤجر (

استئجار ارض 
هرفى 143

 األرض بمنطقة اإلحساء قيمة االيجار200 1
ألف ريال مساحة 1354متر العقد منذ 

2007 ولمدة 20 سنة .

شركة 
قطاف

يمتلك عضو مجلس 
االدارة  خالد السعيد        

) مؤجر ( حصه بها

تأجير مبنى كامل 
التشطيبات مكون 

من دورين 

 المبنى يقع بمنطقة الدوادمى1
) هرفى 203 ( بجوار المركز التجارى بانوراما 

الدوادمى مدة العقد 20 سنة هجرية تبدأ 
من 1433/3/1 هـ القيمة االيجارية 400 الف 

ريال سنويًا لمساحة 6٨0 متر.

تأجير محل كامل 
التشطيبات 

المحل يقع بمنطقة بريده ) هرفى 232( 1
مدة العقد 1٨ سنة وعشرة شهور تبدأ من 

2013/10/10 – منهم فترة سماح 40 يوم 
- القيمة االيجارية 300 الف ريال سنويًا 

لمساحة 15٨ متر .

تأجير محل نصف 
تشطيب

محل يقع بمدينة الخرج ) هرفى 177 ( 1
مدة العقد 19سنة تبدأ من1 /1 /1436 – 

يسبقها فترة سماح 3 شهور - القيمة 
االيجارية 500 الف ريال سنويًا لمساحة 

1000 متر .

شركة 
قطاف

يمتلك عضو مجلس 
االدارة  خالد السعيد        

) مؤجر ( حصه بها

تأجير مبانى
هيكل خرسانى 

عظم

المحالت تقع بمدن عفيف ، الشماسى 2
ببريده لمطاعم هرفى 333 ،373  بقيمة 

ايجار سنوى 450 الف ريال ، 550 الف ريال 
23 سنة ، 1٨ سنة ولقد تم توقيع العقود 

فى  ٨/2015 .
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بيان 
اإلطراف

ذات العالقة
عدد نوع العقدالصفة

مالحظاتالعقود

شركة بزبزة 
الدولية

يمتلك عضو مجلس 
االدارة خالد السعيد          

) مستأجر ( حصص بها

تأجير 3 محالت 
بجوار مطاعم 
هرفى ارقام 

 220 ،321 ، 77

 تقع المحالت بمناطق الرياض3
 عدد )2 ( ، ومكة بقيمة ايجارية  7٨ الف 
ريال ، 119 الف ريال ، 50 الف ريال على 

التوالي والعقود ترجع ل 2002  ولمدد 
تتراوح بين 5 سنوات ، 20 سنة وتجدد .

شركة 
المذاق 
األمثل

يمتلك عضو مجلس 
االدارة خالد السعيد          
) مستأجر ( حصة بشركة 

الحلول الذهبية والتي 
بدورها تمكتلك حصص 

بالشركتين .

استئجار محل بجوار 
هرفى 30

محل يقع بمدينة الرياض بجوار هرفى 1
30  مدة العقد 10 سنوات تبدأ من10 12 
/2020 مع فترة سماح شهرين - القيمة 

االيجارية 220 الف ريال سنويًا.

شركة كعك 
وجبن

استئجار محل بجوار 
هرفى 73

محل يقع بمدينة الرياض بجوار هرفى 1
73  مدة العقد 5 سنوات تبدأ من 10 /12 
/2019 مع فترة سماح شهرين - القيمة 

االيجارية 130 الف ريال سنويًا.

معظــم تلــك العقــود تــم ويتــم تجديدهــا لمــدد اخــرى بعــد انتهــاء مــدة عقدهــا األول ، ولمزيــد مــن االيضاحــات 
عــن تلــك العقــود يتــم الرجــوع الــى االيضاحــات المرفقــة بتقريــر مراقــب الحســابات، ولتقريــره المنفصــل عــن 

المعامــالت مــع االطــراف ذات العالقــة .

ب-  مشتريات مواد خام 

تقــوم الشــركة بشــراء بعــض مســتلزمات المــواد الخــام ، والمنتجــات مــن شــركات تابعــة ألطــراف ذات عالقــة ، 
وفيمــا يلــى بيــان تفصيلــى لتلــك التعامــالت خــالل عــام 2021 م :

بيان الطراف
قيمة المشتريات نوع العقدالصفةذات العالقة

خالل عام 2021

شركة عافية 
العالمية

شركة تابعة لمجموعة صافوال  حيث 
أن اعضاء مجلس ادارة شركة هرفى، 
م. معتز قصى العزاوى ، ا. وليد خالد 
فطانى يشغلون ايضًا عضوية مجلس 

ادارة ، ومن كبار التنفيذيين بشركة 
صافوال والتى تمتلك شركة عافية 

العالمية .

شراء زيوت طعام 
لهرفى عقد سنوى

5,629,436 ريال 

الشركة المتحدة 
للسكر 

شركة تابعة لمجموعة صافوال  حيث 
أن اعضاء مجلس ادارة شركة هرفى، 
م. معتز قصى العزاوى ، ا. وليد خالد 
فطانى يشغلون ايضًا عضوية مجلس 

ادارة ، ومن كبار التنفيذيين بشركة 
صافوال والتى تمتلك شركة المتحدة 

للسكر

شراء منتجات من شركة 
المتحدة للسكر لهرفى 

عقد سنوى   

2,913,115 ريال 

الشركة الدولية 
للصناعات الغذائية 

شركة تابعة لمجموعة صافوال  حيث 
أن اعضاء مجلس ادارة شركة هرفى، 
م. معتز قصى العزاوى ، ا. وليد خالد 
فطانى يشغلون ايضًا عضوية مجلس 

ادارة ، ومن كبار التنفيذيين بشركة 
صافوال والتى تمتلك الشركة الدولية 

للصناعات الغذائية 

شراء شورتنج ومارجرين 
طعام لهرفى عقد 

سنوى

4,743,537 ريال 

شركة يشغل عضو مجلس االدارة         شركة المراعى 
أ. وليد خالد فطانى عضوية مجلس 

ادارتها 

عقد  شراء منتجات من 
 شركة المراعى 

عقد سنوى

2,260,545 ريال 

مصنع )ما ما 
صوص (

مصنع يملك حصه فيه والد عضو 
مجلس اإلدارة خالد السعيد ، كما يملك 
حصه فيه شركة مجموعة المهيدب التي 
يشغل عضو مجلس اإلدارة عصام ماجد 

المهيدب عضوا بمجلس ادارتها 

توريد صوصات غذائية 
لهرفى عقد سنوى

13,٨79,040 ريال
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ج-  مبيعات منتجات 

تقــوم الشــركة بتســويق جــزء مــن منتجــات مخابزهــا ، ومنتجــات مصنــع اللحــوم مــن خــالل شــركات تابعــة ألطــراف ذات 
عالقــة وفيمــا يلــى بيــان تفصيلــى لتلــك المعامــالت خــالل عــام 2021 م :

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

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

تتبعهــا مــع الغيــر ) نفــس شــروط االســعار الســائدة ( .
عقــود المعامــالت التجاريــة تتــم وفقــًا ألســعار الســوق وتتــم وفقــًا لنفــس الشــروط واألســس التــي تتبعهــا 	 

الشــركة مــع العمــالء والمورديــن اآلخريــن ) نفــس شــروط االســعار الســائدة ( .
ــي 	  ــة ) عقــود إيجــار المحــالت والمبان ــة اآلجــل وبشــروط ثابت معظــم هــذه المعامــالت يحكمهــا عقــود طويل

واالراضــى ( أو مــن خــالل عقــود واتفاقيــات ممتــدة يتــم إعــادة تجديدهــا ســنويًا وقــد تخضــع عنــد تجديدهــا 
لتغييــر فــي بعــض شــروطها مثــل عقــود المشــتريات ، والمبيعــات الخاصــة بالخامــات والمنتجــات والمــواد 
ومنتجــات الشــركة ، علمــًا بــان ابــرام وتجديــد هــذه العقــود يقــع ضمــن إطــار النشــاط اإلعتيــادي لهرفــى ووفقــًا 

للشــروط التجاريــة الســائدة بالســوق والمنافســة العادلــة التــي تحقــق حمايــة مصالــح المســاهمين. 
تــم افصــاح الشــركة عــن المعامــالت مــع االطــراف ذات العالقــة مــع اعضــاء مجلــس االدارة حيــث تضمنــت 	 

تلــك المعامــالت عقــود ايجــار متبادلــه ، عقــود بيــع وشــراء مــواد متبادلــه ، ولقــد تــم االفصــاح عــن شــروط 
تلــك العقــود مــن حيــث قيمــة العقــد ، ومدتــه والطــرف صاحــب المعاملــة ، وانهــا تمــت بالشــروط الســائدة، 
ولــم يتــم االفصــاح عــن الشــروط االخــرى بالتعاقــد مثــل اســعار بنــود التوريــدات او حجــم التوريــدات ونســب 
الخصــم وفتــرات االئتمــان ، ومواعيــد التســليم ، والمواصفــات ، وغرامــات عــدم االلتــزام بالعقــد والــى ذلــك 

بيان الطراف
قيمة المبيعات نوع العقدالصفةذات العالقة

خالل عام 2021 م

شركة تابعة لمجموعة صافوال  حيث أن شركة بنده للتجزئة
اعضاء مجلس ادارة شركة هرفى م.معتز 
قصى العزاوى ، ا. وليد خالد فطانى ، 
د. بندر طلعت حموه، ا. عصام ماجد 

المهيدب يشغلون ايضًا عضوية مجلس 
ادارة  ومن كبار التنفيذيين يشركة 

صافوال  او بشركة بندة والتى تمتلكها 
شركة شركة صافوال . 

بيع منتجات
مخابزهرفى ، 

ومنتجات مصنع 
هرفى للحوم 

عقد سنوى

29,93٨,553 ريال

يمتلك والد عضو مجلس االدارة خالد شركة مطاعم طازة 
احمد السعيد  حصة فى الصندوق 

المالك لشركة طازة 

بيع منتجات 
هرفى ، عقد سنوى 

1,429,000 ريال 

يمتلك عضومجلس االدارة أ.خالد احمد شركة بزبزة الدولية
السعيد حصص بها

بيع منتجات
مصنع هرفى للحوم 

عقد سنوى

575,460 الف ريال 

شركة األوراق الخضر 
لتقديم الوجبات 

شركة مملوكة لشقيقه عضو مجلس 
االدارة  أ.خالد احمد السعيد 

بيع منتجات 
هرفى ، عقد سنوى

162,745 الف ريال  

مــن امــور تفصيليــة ، حيــث لــن يكــون فــى صالــح الشــركة االفصــاح عنهــا  النــه ســيتيح للمنافســين االخريــن 
مــع الشــركة االطــالع علــى معلومــات تشــغيليه وماليــة هامــة .

تخضــع العقــود والمعامــالت مــع االطــراف ذات العالقــة  للمراجعــة مــن قبــل لجنــة المراجعــة بالشــركة ، كمــا 	 
يتــم كل فتــرة مراجعــة القيــم االيجاريــة مــن قبــل مكتــب تقييــم عقــارى متخصــص ، وتــم إعــداد تقريــر منفصــل 
عــن تلــك المعامــالت مــن مراجــع الحســابات الخارجــى للشــركة عــن عــام 2020، وتــم رفعهــا لمجلــس اإلدارة 
بجلســته المنعقــدة فــي 3/11 /2021 للتصويــت عليهــا وتــم بالجمعيــة العامــة فــى 2021/4/25 الحصــول علــى 

ترخيــص مــن الجمعيــة العامــة بالموافقــة عليهــا واســتمرارها خــالل عــام 2021 .  
تــم بإجتمــاع الجمعيــة العامــة فــي 4/25 /2021 الحصــول علــى تفويــض لمجلــس اإلدارة بصالحيــة الجمعيــة 	 

ــة والســبعون مــن نظــام الشــركات ،  ــواردة فــي الفقــرة )1( مــن المــادة الحادي ــة بالترخيــص ال العامــة العادي
وذلــك لمــدة عــام مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة أو حتــى نهايــة دورة مجلــس اإلدارة المفــّوض 
أيهمــا أســبق ، وذلــك وفقــًا للمــادة )56( مــن الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام 

الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة .   
تم إعداد تقرير منفصل عن تلك المعامالت من مراجع الحسابات الخارجى للشركة 2021 .	 
تــم تصويــت مجلــس اإلدارة علــى تبليغــات األعضــاء بجلســته المنعقــدة فــي 20-3-2022 ، وقــد وافــق مجلــس 	 

اإلدارة علــى جميــع العقــود ماعــدا بعــض عقــود االيجــار الخاصــة بعضــو مجلــس اإلدارة أ. خالــد الســعيد والتــي 
لــه فيهــا مصلحــة مباشــرة وغيــر مباشــرة ، حيــث انــه لــم يفصــح عــن تلــك العقــود طبقــًا للمــادة 71 مــن نظــام 

الشــركات والمــواد 44 ،45 مــن الئحــة حوكمــة الشــركات وفقــًا لمــا يلــى : 
1- وجــود عقــدى إيجــار جديديــن لمحليــن مؤجريــن » لشــركة المــذاق األمثــل « & » وشــركة كعــك وجبــن «  
والتــى يمتلــك حصــص بهمــا االســتاذ / خالــد الســعيد مــن خــالل » شــركة الحلــول الذهبيــة « المملوكــة لــه  
وأن هــذه العقــود وقعــت فــى شــهر ديســمبر عــام 2020 ، عــام  2019 بقيمــة إيجاريــة قدرهــا 130 ألــف ريــال، 
و 220 الــف ريــال ســنويًا علــى التوالــي ، وهــذه العقــود غيــر مثبتــه ضمــن بيــان المعامــالت مــع األطــراف 
ذات العالقــة المســجلة بــاالدارة الماليــة بالشــركة حيــث لــم يســبق إفصــاح العضــو عنهــا ،  رغــم انــه هــو مــن 
وقــع تلــك العقــود ممثــال لشــركة هرفــى ، وكذلــك لــم يفصــح عضــو مجلــس اإلدارة  عــن العقــد الموقــع 

فــي ديســمبر 2019 ضمــن نمــوذج رقــم 3 عندمــا تقــدم للترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة . 
وبنــاءًا علــى ذلــك صــوت عــدد 6 أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة برفــض تلــك العقــود ، وامتنــع عضــو واحــد مــن 

مجلــس إالدارة عــن التصويــت .
2- عقــود تــم بموجبهــا تعديــل عقــود ايجــار ســبق للشــركة ابرامهــا مــع االســتاذ/ احمــد حمــد الســعيد والــد 
عضــو مجلــس االدارة االســتاذ/ خالــد الســعيد ، وهــي عقــد إيجــار قطعــة أرض مقــام عليهــا مطعــم هرفــى 
40 بأبهــا بقيمــة ايجاريــة 250 ألــف ريــال ســنويًا ، وعقــد ايجــار عمــارة ســكنية بحــى المــروج بقيمــة 200 الــف 
ــذه العقــود بموجــب مالحــق  ــة له ــل القيمــة االيجاري ــرام مالحــق عقــود لتعدي ــم اب ــث ت ــال  ســنويًا ، حي ري
عقــود فــى 24 /3 /2021 ، ليصبــح  إيجــار األرض 950 الــف ريــال بــدال مــن 250 الــف ريــال ، وليصبــح ايجــار 
العمــارة الســكنية 350 الــف ريــال بــدال مــن 200 الــف ريــال ، ولــم يقــم عضــو مجلــس اإلدارة أ. خالــد الســعيد 
باالفصــاح او بتبليــغ  مجلــس اإلدارة عــن تلــك التعديــالت بالعقــود ضمــن تبليغــه لمجلــس اإلدارة عــن عــام 
2021 رغــم انــه هــو مــن وقــع علــى مالحــق العقــود كممثــل لشــركة هرفــى ، ووقــع والــده العضــو المنتــدب 

الســابق بصفتــه  الطــرف االخــر  فــي  ملحــق العقــد.
ــة مــع  ــادة القيمــة االيجاري ــالت والخاصــة بزي ــك التعدي ــك رفــض أعضــاء مجلــس اإلدارة تل ــى ذل ــاءًا عل وبن

ــا وحقــوق المســاهمين .  ــزم لحفــظ حقوقه ــا فــى إتخــاذ مايل احتفــاظ الشــركة بحقه
ــة 	  ــى لجن ــالت عل ــك العقــود والتعدي ــم تعــرض تل ــه ل ــث ان ــس اإلدارة حي ــة المراجعــة لمجل كمــا اوصــت لجن

المراجعــة حســب المتطلبــات النظاميــة فتوصــى اللجنــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بالشــركة بإحالــة 
المســألة لــإلدارة القانونيــة أو أي جهــه خارجيــة مختصــة لدراســة وتقيــم حالــه عــدم اإلفصــاح هــذه مــع األخــذ 
فــي االعتبــار اإلجــراءات التــي يجــب إتخاذهــا لحمايــة مصالــح الشــركة مــن أي مخالفــات نظاميــه قــد تتعــرض 
لهــا بهــذا الخصــوص. كمــا أكــدت اللجنــة علــى ضــرورة رفــع العقــود والتعامــالت مــع األطــراف ذوي العالقــة 

الــى اللجنــة قبــل ان تجريهــا الشــركة حســب مــا نصــت عليــه الئحــة حوكمــة الشــركات .
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وســيتم باجتمــاع الجمعيــة العامــة القــادم عــرض هــذه المعامــالت والعقــود علــى الجمعيــة العامــة للنظــر فــي 	 
الترخيــص لإلعضــاء الذيــن لهــم مصلحــة فيهــا ، وبمــا يتفــق مــع المــادة 71 مــن نظــام الشــركات ، وســيبلغ 
ــك األعمــال  ــد انعقادهــا عــن تل ــة العامــة للشــركة خــالل عــام2022 عن رئيــس المجلــس فــي اجتمــاع الجمعي

والعقــود التــي يكــون ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو احــد المديريــن التنفيذييــن مصلحــة شــخصية فيهــا .
أن مجلس االدارة يقر بعدم وجود عقود او مصلحة بين الشركة والمدير المالى .	 

الثامن والعشرون - إقرارات مجلس اإلدارة 
ــدان  ــة يؤك ــة الســوق المالي ــا هيئ ــي أصدرته ــد التســجيل واإلدراج والئحــة حوكمــة الشــركات الت ــث أن قواع حي
علــى ضــرورة اإلفصــاح فــي التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة عــن جميــع البنــود المطلوبــة وفقــًا لنمــوذج التقريــر 
الســنوي االسترشــادي المعــد مــن قبــل الهيئــة، فــإن مجلــس إدارة الشــركة يقــر بــأن المواضيــع التاليــة ال تنطبــق 

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

ال يوجــد أي اختــالف عــن معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن بشــأن 	 
مراجعــة وتقييــم القوائــم الماليــة للشــركة.

ال توجــد أي شــركات تابعــة لشــركة هرفــي للخدمــات الغذائيــة حتــى  31 ديســمبر2021، وبالتالــي ال يوجــد 	 
أســهم أو أدوات ديــن صــادرة ألي شــركة تابعــة .

ال توجــد أي أســهم ممتــازة أو أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت أو أي أدوات ديــن تعــود ألعضــاء 	 
مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر أو ألي أشــخاص مــن الغيــر، حيــث أن الشــركة 

حاليــًا ال تطبــق نظــام األســهم الممتــازة وال يوجــد لديهــا أدوات ديــن قابلــة للتحــول إلــي أســهم .
التوجد اسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .	 
لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت .	 
لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.	 
ال يوجد أى استثمارات أو احتياطيات أخرى أنشئت لمصلحة موظفى الشركة.	 
لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أى تحفظات علي القوائم المالية السنوية .	 
لم يتم توقيع أى جزاءات أو عقوبات على الشركة من الهيئة أو من أى جهة قضائية أخرى.	 
تؤكــد الشــركة أنــه لــم يحــدث أن تســلمت مــن مراجــع حســابات الشــركة طلبــًا بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــالل 	 

الســنة الماليــة المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.
تؤكــد الشــركة أنــه لــم يحــدث أن تســلمت مــن مســاهمين يملكــون 5% مــن رأس المــال أو أكثــر طلبــًا بانعقــاد 	 

الجمعيــة العامــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.
لــم يتلــق رئيــس مجلــس اإلدارة أى طلــب مكتــوب بعقــد اجتماعــات طارئــة مــن إثنيــن مــن األعضــاء أو أكثــر 	 

خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021 م .
لم يوصى مجلس االدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من اجلها .	 

كما أن مجلس إدارة الشركة يقر بما يلي :

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .	 
أن نظام الرقابة الداخلية أعد علي أسس سليمة ونفذ بفاعلية.	 
أنه ال يوجد أي شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها 	 

التاسع والعشرون - المعلومات المتعلقة بالمخاطر 

إن أى نشــاط اقتصــادي ال يخلــو مــن تعرضــه لمخاطــر محتملــه ، وشــركة هرفــى تتعــرض لبعــض المخاطــر مــن 
خــالل طبيعــة نشــاطها المتمثــل فــي إنتــاج وبيــع المنتجــات الغذائيــة وإدارة المطاعــم والمعــارض ، وأن الشــركة 
ــرات الواســعة والمتراكمــة فــى مجــال الوجبــات الســريعة والتصنيــع الغذائــي والتــى اكتســبتها  لديهــا مــن الخب
علــى مــدى األربعــون عامــًا الماضيــة ، التــى تمكنهــا مــن التعــرف وحصــر المخاطــر المرتبطــة بأنشــطة الشــركة 

وســنعرض فيمــا يلــى بعــض مــن ابــرز هــذه المخاطــر :

1-  مخاطر تشغيلية 

2-  مخاطر السوق والمنافسة

3-  مخاطر مالية

إجتماع الجمعية العامة

المخاطــر المرتبطــة بســالمة وجــودة المنتجــات : - طبيعــة مجــال التغذيــة والمطاعــم تتضمــن التعــرض 	 
لمخاطــر مصاحبــة واهمهــا ســالمة وجــودة المنتجــات و لــدى الشــركة برنامــج متكامــل لضمــان ســالمة 
وجــودة المــواد الغذائيــة ،كمــا تقــوم بتطبيــق عــدد مــن اإلجــراءات الوقائيــة لضمــان ســالمة منتجاتهــا مــن 
خــالل إدارة رقابــة الجــودة ، وقــد حصلــت الشــركة علــى شــهادة ”الهاســب“ العالميــة فــى هــذا المجــال، 

وشــهادات االيــزو.
مخاطــر توفــر المــواد الخــام وكفايــة التوريــد : - تعمــل الشــركة علــى مواجهــة تلــك المخاطــر عــن طريــق 	 

توســيع قاعــدة المورديــن المؤهليــن مــع اســتمرار االعتمــاد علــى مصانــع الشــركة والعمــل علــى زيــادة كفائتهــا 
ــة..  االنتاجي

تعمــل الشــركة فــى ســوق عالــى التنافســية ويتمثــل الخطــر فــى الزيــادة النوعيــة والعدديــة فــى المنافســين ممــا 
قــد يؤثــر علــى الحصــة الســوقية. ولمواجهــة تلــك المخاطــر تعمــل الشــركة علــى التطويــر والتنويــع المســتمر فــى 

المنتجــات مــع الحفــاظ علــى اعلــى مســتوى مــن الجــودة وخدمــة العمــالء 

مخاطــر التقلبــات فــي أســعار المــواد الخــام :- تعمــل الشــركة علــى مواجهــة تقلبــات االســعار مــن خــالل مراقبــة 
االســعار واتخــاذ قــرارات الشــراء بنــاء علــى توقعــات االســعار باالضافــة الــى توســيع قاعــدة مــوردى الشــركة ، 

وإبــرام عقــود ســنوية للمــواد الخــام الرئيســية لضمــان ثبــات االســعار وإســتغالل وفــورات الحجــم .

ســيتم إبــالغ مســاهمي شــركة هرفــي للخدمــات الغذائيــة بتاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة وجــدول أعمالهــا بعــد 
أخــذ الموافقــات مــن الجهــات المختصــة.
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يســر مجلــس إدارة الشــركة أن ينتهــز هــذه الفرصــة ليتقــدم لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين ، وولــى 
عهــده األميــن   – يحفظهــم اللــه -  خالــص الشــكر والتقديــر لمــا يقدمونــه مــن جهــود حثيثــة لتحقيــق 
رفاهيــة وأمــن هــذا الوطــن ، كمــا يتقــدم المجلــس بخالــص شــكره وتقديــره إلــى حكومــة خــادم 
ــا  ــا المســتمرة لشــركات القطــاع الخــاص ،  كم ــا ورعايته ــى دعمه ــن الشــريفين الرشــيده عل الحرمي
يتقــدم المجلــس بالشــكر والعرفــان لجميــع عمــالء الشــركة علــى ثقتهــم ودعمهــم ، وكذلــك جميــع 
المتعامليــن مــع الشــركة مــن مورديــن وبنــوك وجهــات نظاميــة واشــرافية ، كمــا يعــرب المجلــس عــن 
خالــص شــكره وامتنانــه لمســاهمي الشــركة علــى كريــم دعمهــم وثقتهــم الغاليــة ،  داعيــن اللــه عــز 
وجــل أن يتــوج هــذه الثقــة والدعــم بمزيــد مــن التطــور واالزدهــار للشــركة، وكذلــك الشــكر موصــول 
إلدارة الشــركة ومنســوبيها لجهودهــم المخلصــة وأدائهــم المتميــز خــالل العــام المالــي 2021 م رغــم 
التحديــات والظــروف االســتثنائية التــي شــهدها عــام 2021 ، والتــي مازالــت تداعيتهــا مســتمرة وتؤثــر 
علــى اقتصاديــات العالــم ومجتمــع االعمــال ، كمــا يتطلــع مجلــس اإلدارة إلــى المزيــد مــن اإلنجــازات 

والتميــز خــالل العــام 2022 م . 

والله ولي التوفيق،،،

الرئيس التنفيذي
سام بدر

رئيس مجلس اإلدارة 
معتز قصى العزاوى
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