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 المحترمين    السادة / مساهمي شركة حلواني إخوان

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

السنة المالية  عن يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان أن يقدم لمساهمي الشركة تقريره السنوي

عمالهذا خذ ا الضذام أنتذاج  الشذركة و داءنشذا  وأالذيي يسذتضر  ،  م31/12/2018 المنتهية في

  أرنسذ  ويونذذ /  حسذااا  الشذركة السذادة تقريذر مراجذذافذ  مذا التقريذر السذنوي ، ومر م 2018

 م.31/12/2018المنتهية في  والقواجم المالية الموحدة ما إيضاحاتها عن السنة المالية

 

 :عرض عام عن الشركة / 1

ليذة السذضودية خذ ا ماسذو  الفذي ال أدرجذ ، شركة حلواني إخذوان هذي شذركة مسذاهمة سذضودية 

تندرج تحذ  الق ذاا الرجيسذي ق ذاا وفي شركة السو  المالية تداوا  6001م  رقم  2008الضام 

إخذوان وتتمتا شركة حلذواني نتاج األغيية( األساسية والق اا الفرعي ) ق اا إالسلا اإلسته كية 

لمذواد الذياجيذة فذي المملكذة اميزة كونها من أولذ  الشذركا  السذضودية التذي دخلذ  مجذاا اذناعة ا

 ة مذذن أفذذراد عاجلذذة م كشذذركة تواذذية اسذذي1952عذذام سسذذ  الشذذركة الضرايذذة السذذضودية ، فقذذد ت 

وحجم عملياتها ، وتنوع  منتجاتها  و التمويليمني ت سيسها الشركة القانوني هيكا  وت ورحلواني 

هذ  23/10/1428يخ /  وتار264حت  تحولها إل  شركة مساهمة اموجب القرار الوزاري رقم 

 يوليذذو 16 فذذيمليذذون ، ، وقذذرر م سسذذو الشذذركة  200م ارأسذذماا 4/11/2007الموافذذ  

سذهم مذن نفذس الفجذة  8,571,430، اإاذدار  285,714,300إلذ   زيادة رأسمالهام 2008

 كتتاب الضام.لإل

 

 

 

 

 

 

 خوانإشركة حلواني 
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  :رسالة الشركة/ 2

ق لتقذذديم منتجذذ فكارنذذا الماتكذذرة وجهذذود مو فينذذا ا أا  غياجيذذة عاليذذة الجذذودة مذذن خذذ نضمذذا مضذذا

ورضذذذذذ   لمسذذذذذاهمينا مسذذذذذتمرة عواجذذذذذدأعلذذذذذ  مسذذذذذتويا  التميذذذذذز محققذذذذذين يسذذذذذتهدفون الذذذذذيين 

 ويلك من خ ا:،  المستهلكين وتنمية المجتما

 ،حتياجا  المستهلكين تقديم منتجا  عالية الجودة ترضي إ •

 المساهمين،ماالح  تض يم 

   مو فيناتحسين قدرا  ومهارا، 

 جتماعيةاإل امس وليتنضار ستشإ. 

 

 :النشاط الرئيسي للشركة/ 3

 وتوزيذا  اتاذنيا الضرايذة ماذر جمهوريذة تركز نشا  شركة حلواني إخوان وشركتها التااضة في ي

و  الحذذ وة ال حينيذذة والمضمذذوا والمرايذذا  تتمثذذا منتجاتهذذا الرجيسذذية فذذيو ،المنتجذذا  الذياجيذذة 

 و اآليسذكريم واأل ضمذة المذلفذةالضاذاجر  واأللاذان وألجاان ومنتجا  اللحوم المانضة وا ال حينة

ق ضاذذنم 17ويلذذك مذذن خذذ ا ،  لذذ  ماذذنا التنذذكإضذذافة إ منهذذا فذذي المملكذذة الضرايذذة  11قذذا ي، ا

 .منها في جمهورية مار الضراية  6، السضودية

 

نخلذة ، إخذوان ، ال: حلذواني أهمهذا وتقوم الشركة اتسوي  منتجاتها تح  ع مذا  تجاريذة متميذزة 

( ،  حينية ، مضموا وسمسمه  ، وتقوم الشركة اتوزيا Freshy)فريشي وب ، مختارا  ، توب ت

 )جملة وتجزجة واقاال (. متنوعة من منافي الايا المختلفة منتجاتها من خ ا مجموعة

فذي  أغلاهاو تم تسجيا  ،  ع مة تجارية مسجلة في المملكة الضراية السضودية 49وتمتلك الشركة 

 . ستراليامريكا وكندا وأاية واألسيوية وأواإلفريقية واألورض م الدوا الضراية واض  الدوا م
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 :الشركات التابعة/ 4

تمارس الشذركة عملياتهذا فذي جمهوريذة ماذر الضرايذة مذن خذ ا شذركتها التااضذة شذركة حلذواني 

ق االكاما شركة مساهمة ماريةإخوان ) ا فيهذا المركذز الرجيسذي يق، و %100( المملوكة لها فضليا

وتوزيذا اللحذوم الماذردة والمجمذدة وال حينذة  وتضليبويتركز نشا ها في تانيا وتضاجة لضملياتها، 

ماانا تقا في  6والح وة ال حينية والمرايا  والمضموا والضااجر ومشتقا  الدواجن من خ ا 

عذام ة ماذر الضرايذة فذي ، وت سسذ  الشذركة فذي جمهوريذ الضاشر من رمضذانا المدينة الاناعية

مليذون  300 أسذهمهامليون جنيذه ماذري و عذدد  60رأسمالها مساهمة مارية ة كشرك م1994

ق(0.20اقيمة أسمية  سهم  الشركة أي أدوا  دين. تادر مول،  ماري للسهم )عشرون قرشا

 

 :  التوقعات المستقبلية/ 5

 اق هناك ت ذورأن  نامية وتها أسوا  ت من الشركة أن األسوا  التي تسو  فيها شركة حلواني منتجا

 وتسذوي  يضنذي تذوفر مجذاا خاذب للتقذدم والنمذو فذي اذناعة مما،  ن األسرة يتكو مضدا نموفي 

ق عل  زيادة المايضا   منتجا  الشركة  .ويض ي حافزاق أكار لزيادة اإلنتاج مما سينضكس إيجااا

 

و  والمرا  ال حينية وال حينةوة ن يوااا سو  اللحوم المانضة والح وتضتقد إدارة الشركة ا 

 التالية:في دوا مجلس التضاون النمو في المستقاا ن راق لألسااب  المضموا

 حيذ  أن الحذ وة ال حينيذة،  تكذوين األسذرةزيادة مضدا  و السكان عدادأرتفاا إستمرار إ 

 هاستهلكتضتار من األغيية الرجيسية التي ت و المضموا والمرا  واللحوم المانضة وال حينة

ق. الضراية الضواجا    يوميا

  وجود دراسذا   هناك فرص توسضية إضافية في مجاا إنتاج اللحوم المانضة ، إضافة إل

أنذذه مذذن المتوقذذا أن ينمذذو ال لذذب علذذ  المنتجذذا  الخااذذة االحميذذة )الذذرجيم( مثذذا  تشذذير

 والمضموا والمخاوزا . األقا وكيلك المضجنا  الحرارية المرايا  يا  السضرا 

 

ضافة القيمة للمستهلكين عام ق مساعداق يسذاهم فذي وإ لتزام الشركة االجودة وتنوا منتاجتهاويمثا إ

اذوا التذي تانذي سم والض ما  التجارية لدى الشركة تضد من أهذم األاألنمو مايضا  الشركة ولضا 

رتفذاا فذي قيذ  إها في هيا المجاا وتتوقا الشركة إرتفذاا مايضاتهذا وتحها ومساعيستراتيجيتعليها إ

هوامش راحيتها علذ  األمذد الاضيذد وأن المزايذا التنافسذية للشذركة سذتمكنها إن شذاء ي مذن تحقيذ  

 مضدال  نمو متواالة وتض يم ماالح مساهميها. 
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 :الخطط المستقبلية/ 6

توفرة تقوم الشركة حاليا اإعادة اياغة إستراتجيتها المستقالية لإلستفادة من ال اقا  اإلنتاجية الم

. كما أن الشركة تقوم م2016االمجما الاناعي الجديد و التي قام  الشركة اتشذيله في عام 

الكاما لمجمضها قام  الشركة االتشذيا   حاليا ادراسة خ  ها التسويقية و ع متها التجارية.

شذيلها االكاما اتاريخ وت الاناعيمن مشروا المجما  الثانيةللمرحلة  الاناعي 

 .م12/7/2016

مليذذذون  165لاذذذناعية مالذذذ  تمويذذذا المشذذذروا مذذذن خذذذ ا قذذذر  اذذذندو  التنميذذذة احيذذذ  تذذذم 

جذذذذا سذذذذ مية  ويلذذذذة األإلتذذذذدفقا  النقديذذذذة وقذذذذرو  لذذذذ  تمويذذذذا ياتذذذذي مذذذذن اإضذذذذافة ، ااإل

لشذذذذركة فذذذذي السذذذذو  لذذذذ  زيذذذذادة حاذذذذة اإون لهذذذذيا المجمذذذذا أهميذذذذة كاذذذذرى يهذذذذد  وسذذذذو  يكذذذذ

لتتوافذذذ  مذذذا خ ذذذة الشذذذركة التوسذذذضية نتاجيذذذة ة اإللذذذ  زيذذذادة ال اقذذذإضذذذافةق إالمحلذذذي والتاذذذدير 

 .غييذذذذذذذذذذذذةخذذذذذذذذذذذذاا التقنيذذذذذذذذذذذذة الحديثذذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذذي اذذذذذذذذذذذذناعة األدإم و2025لذذذذذذذذذذذذ  عذذذذذذذذذذذذام إ

 .( مليون ،27.47)سته ك السنوي للمجما الاناعي لمرحلتيه مالي اإلجإ ال قد و

ب المتزايذذذذد علذذذذ  اضذذذذ  منتجذذذذا  لذذذذماذذذذر ون ذذذذراق لل  –خذذذذوان أمذذذذا فذذذذي شذذذذركة حلذذذذواني إ

 ينتاجيذذذذة لماذذذذنضزيذذذذادة ال اقذذذذة اإل م 2018خذذذذ ا عذذذذام  مجلذذذذس اإلدارة فقذذذذد قذذذذررالشذذذذركة 

 .المرا  والح وة 

 

 :المزايا التنافسية/ 7

ق نتتمتا شركة حلواني إخوان اجملة مذن المزايذا التنافسذية القويذة التذي مذن شذ نها أن تذ ضكس إيجاايذا

الماذنضة للمنتجذا   كونهذا مذن أولذ  الشذركا  المنافسذين،مذا  علذ  تحقيذ  راحيذة عاليذة مقارنذةق 

 يذذة والت ذذوير المسذذتمرمني ت سيسذذهامالضال ةمضذذايير الجذذودالتزامهذذا الذياجيذذة فذذي األسذذوا  المحليذذة وإ

ميز ع ماتها التجارية وكسب ثقة المستهلكين كما أن ت وير ن م اإلدارة واإلنتذاج امذا األمر اليي 

و  14001و  9001ة األيذذزو )اشذذهاديتوافذ  مذذا مت لاذذا  المضذذايير الضالميذذة مذن خذذ ا الت هيذذا 

و شذهادة سذ مة  " ”BS OHSAS 18001و شذهادة  "HACCPوشهادة الهاسب " (22000

د تم تضزيز في األسوا  الضالمية وق هاادخوا منتجاتمن خ لها  ةقد أتاح للشرك" 22000األغيية "

ارة إدء نشذذاا الاذذناعي الجديذذد للشذذركة حيذذ  تذذم إالذذيي تذذم فذذي المجمذذ هذذيا مذذا الت ذذوير الهاجذذا

ختاذذرا  حديثذذة للرقااذذة علذذ  ضذذافة الذذ  م( ااإلD&R ذذوير )احذذا  والتومختاذذرا  خااذذة ااأل

 الجودة. 
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امضذايير جذودة  ملتزمذةمنذي ت سيسذها  موثوقذةيا  ع مذة تجاريذة ن الشذركة ل  يلذك فذإااإلضافة إ 

ن وا سذضار تقدم منتجذا  وفذ  أيوا  المسذتهلكياضما أاحا  مستمرة واالتالي  الشركة تقوموعالية 

وجذود شذاكة توزيذا متكاملذة غذييتها ، وفي اذناعة أالخام المواد الزراعية  أفضاتستخدم ، مقاولة

 .وهما أكار سوقين للشركةالمملكة الضراية السضودية ومار  مملوكة للشركة في كا من

 

 نشاط الشركة(: المخاطر التي قد تواجهها الشركة )مخاطر/ 8

الايجة االقتاادية واألسوا  التي تضما اها ، وقد تواجه دي اقتااتت ثر الشركة ك ي نشا  إ

 ار  ال ا تقلب أسضارهأهم مجموعة من المخا ر التشذيلية والمالية المتضلقة اضمليا  الشركة

ومخا ر األع اا المفاججة في  و إرتفاا أسضار المواد األولية,، الجنيه الماريالضالمي اما فيها 

 ا يشكا مخا رة عزو  المستهلك عن منتجا  مجة الحيوانا  مأوامخا ر و، خ و  اإلنتاج

والتي عان  منها الشركة في سنوا  سااقة إضافة إل  مخا ر االجتمان الخااة  السليمةاللحوم 

ر في األن مة يجتمانية ، ومخا ر التذيولة المرتا ة اتوفر التسهي   اإلاضم جها ومخا ر السي

ة عل  النواحي روالمخا ر السياسية الم ثكتذير تكالي  الضمالة,  والقوانين يا  الض قة انشا ها

، إل  جانب اض  المخا ر األخرى التي  و خااة عل  عم ء التادير قتاادية اشكا كايراإل

يلة ، وتضما الشركة ومن خ ا خارتها ال و , قد تواجهها في الايجة التنافسية للاناعا  المماثلة

حتيا ا  ال زمة الم دية إل  راءا  اإلحترازية واإلتخاي اإلجة وإعل  مراقاة عواما المخا ر

  رفا الكفاءة اإلنتاجية لديها. 

  :قرارات الشركة المهمة/ 9

دة وت وير عمذا ومايضذا  التاذدير وإعذادة هيكلذة ستراتيجية مستقالية لزياالور مجلس اإلدارة إ

كما قذام الذرجيس  جية الشركة الضامة.ستراتياض  الق اعا  واإلدارا  إضافة إل  إعادة دراسة إ

رغاتذه اضذدم تجديذد عقذد عملذه اإاذداء  م 22/12/2018المهندس/ االح حفني اتذاريخ التنفييي 

و  .م27/12/2018جلذذس اإلدارة علذذ  يلذذك اتذذاريخ م حيذذ  وافذذ  م1/4/2019المنتهذذي فذذي 

ق للشذركة اتذاريخ  ق تنفيذييا م, علذ  14/02/2019اختيار األستاي/ ثامر محمد جميا تميذرك رجيسذا

 م.01/04/2019أن يااشر أعماله في منااه من تاريخ 
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 :الموارد البشرية/  10

لرفذذا قذدراتهم ومهذذاراتهم الو يفيذة مذن خذذ ا تقذديم اذذرام    تضمذا الشذركة علذذ  تشذجيا مو فيهذا

والتذدريب  سذتحداثه الذيي تذم إ ل  ارنام  )مو ذ  الشذهر(إ ااإلضافةالتدريب الداخلي والخارجي 

وتمثذذا خ ذذ  اإلحذذ ا  ،حتياجذذا  التدريايذذة ال زمذذةعلذذ  رأس الضمذذا مذذن خذذ ا تقيذذيم اإل مركذذزال

التدريجي للكوادر السضودية أهمية خااة حي  نت  عن هذيه الخ ذ  والاذرام  الحفذا  علذ  نسذب 

هيا وقد تم  ، المنااب القيادية واإلدارية في الشركة اض وتشذا هيه الكوادر ،  مرتفضة للسضودة 

ديهم المقذذذدرة و التضذذذر  علذذذي مذذذن لذذذ لذذذ إ أوالق  ( حيذذذ  يهذذذد  الارنذذذام انذذذاءارنذذذام  ) حدا سذذتإ

و ثالثذذا  ،ثانيذذا دمذذ  هذذيه الضنااذذر فذذي ارنذذام  تذذدرياي مكثذذ  ، مكانيذذا  مذذن الكذذوادر السذذضوديةاإل

الكذذوادر ه دمذذاج هذذيإرااضذذا  متااضذذة تقذذدمهم فذذي الارنذذام  و تذذيليا كافذذة الاذذضاب التذذي يواجهونهذذا 

الشذركة  تسذض كمذا  هفي و اجفهم الجديدة التي تتناسب ما حجم التدريب اليي حالوا علي الم هلة

إلعذادة هيكلذة ق اعذا  ستشذارا  فذي مجذاا المذوارد الاشذرية مذا كاذرى شذركا  اإل للتضاقذدأيضا 

رام  عمذوال  تقدم الشركة المكافآ  والضذ وا  واذكما  داء االدخالرا  األ الشركة ولوضا ن ام

ل  توفير فرص إفة عل  تقييم أداء سنوي ماني عل  مضايير محددة ، ااإلضا ايضا  اناءق خااة االم

هيا وقد الذ  عذدد مذو في الشذركة  ،و يفية للسيدا  في مجاا اإلنتاج والمالية والتسوي  والجودة 

حيذ  تذم  %32والذ  نساة السذضودة  مو فة 99 حوالي منهممو    985  م 8201خ ا الضام 

ق ألن مة وزارة الضمذا اهذيا الشذ نض  الن ا  األخعل المحاف ة ن شذركة حتذ  اآلولذم تقذم ال ر وفقا

 .دخار المو فين وخ فه إتحفيزية مثا ارام  اضما ارام  

 :البحث والتطوير/ 11

كذز متكامذا داخذا المجمذا الاذناعي قام  الشركة اإستحدا  إدارة للاح  والت وير و تجهيذز مر

الضمذا علذ  ت ايذ   لذ إ ضذافة ذوير علذ  منتجذا  الشذركة الحاليذة إجراء عمليذا  الاحذ  والتإلإ

نذام  ل  األسوا  خ ا الخمسة أعوام المقالة ضمن ارامنتجا  جديدة إ ا رحستراتيجية الشركة إ

ماذانضها تقذوم  مختاذرا  مجهذزة فذي داخذا كذا ماذنا مذن دارة زمني محدد ،كمذا تذدعم هذيه اإل

 . جميا منتجاتهاختاارا  الجودة لاالفحص والتحليا وإ

 :السالمة والجودة والنوعية/ 12

 ذذ  االكامذذا االهيجذذة حيذذ  أن اذذ حية اإلشذذرا  والرقااذذة علذذ  شذذركا  التاذذنيا الذذذياجي قذذد أني

اء والدواء فقد تم وانجاح تسجيا كافة منتجا  الشركة في الموقا الرسذمي للهيجذة مذا يالسضودية للذ

ن تم تحدي  السج   التجاريذة أمزاولة المهنة اضد  وا عل  تاريحيضتار المرحلة األخيرة للحا

 والتراخيص الاناعية.
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وال يزاا الضما مستمرا عل  ت وير ن م إدارة الجودة وس مة الذداء و الاحة والس مة المهنية 

ل  الحاوا عل  إتخااة في هيا المجاا واليي يهد  وس مة الايجة ما المكاتب اإلستشارية الم

 للن م الضالمية التالية:الت هيا الرسمي 

 ISO 9001   ن ام إدارة الجودة -

 ISO 22000   اءيلذن ام س مة ا -

 OHSAS 18001      ن ام إدارة الس مة والاحة المهنية -

  ISO 14000  ن ام س مة الايجة    -
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 :المساهمة اإلجتماعية/ 13

والمشاركة في تحقي  رفضة هيا الو ن وأفذراد  جتماعيةوالتنمية اإلة ت من الشركة ا همية المساهم

و رعايذة المناسذاا  والفضاليذا  من خذ ا مشذاريا واذرام  تحقذ  النفذا الضذام للمجتمذا ،  المجتما

الو ذاج  التذي تناسذب  حتياجا  الخااة فياإلجتماعية والرياضية والثقافية ، وإستق اب يوي اإل

ق ستيضاب عدقدراتهم ، وإ   .د من  لاة المدارس في ارام  للتدريب الايفي سنويا

عاية مختل  المناساا  واألنش ة يا  ورعمال لدعم األ مل الشركة للبحث عن الفرصتع كما

 ة.حم   التوعية الضامالمنفضة الضامة ، مثا الم تمرا  والندوا  و

 )اإلدارة المالية( المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها/ 14

 خالصة المركز المالي الموحد للشركة : 14/1
 

 م 2017عام مرة في 1.12نساة الموجودا  المتداولة إل  الم لواا  المتداولة من   إنخفض 

م ، كما إنخفض  نساة إجمالي الموجودا  إل  إجمالي 2018مرة في نهاية عام  0.89إل  

هيا و قد  م ، 2018الضامفي نهاية مرة  1.88 م إل  2017مرة في عام  2.22الم لواا  من 

م 2018مليون ، في عام  75.2تمكن  الشركة من تحقي  اافي نقد من األنش ة التشذيلية ال  

 ، وياين الجدوا أدناه خ اة لقاجمة المركز المالي للشركة آلخر خمس سنوا :

 2018 2017 2016 2015 2014 ) بالمليون لاير سعودي (المركز المالي    

 388 362 388 449 485 داولة موجودا  مت

 437 322 293 248 209 م لواا  متداولة

 49- 40 95 200 276 رأس الماا الضاما

 582 600 614 639 505 الموجودا  غير المتداولة

 969 962 1,001 1,088 990 إجمالي الموجودا 

 437 322 293 248 209 م لواا  متداولة

 79 110 179 183 171 الم لواا  االخرى

 516 432 472 432 380 إجمالي الم لواا  

 286 286 286 286 286 رأس الماا المدفوا

 168 244 243 370 324 االحتيا يا  واالرااح المدورة

 453 530 529 656 610 حقو  المساهمين

 969 962 1,001 1,088 990 إجمالي الخاوم وحقو  المساهمين

 

 المؤشرات والتحليالت المالية



   2018تقرير مجلس اإلدارة 

Page 10 of 41 
 

 

 
 

           

            

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

        

 

 
 خالصة نتائج األعمال الموحدة ومقارنة األداء : 14/2   
 

عن  %39مليون ، انساة انخفا    43.3 م  اافي أرااح الذ 2018حقق  الشركة في الضام 

أسااب تضود حي  مليون ،  371.ح م اليي الذ  فيه اافي األراا2017الضام المالي 

 االنخفا  في اافي ارااح الفترة الحالية مقارنة ما الفترة المماثلة من الضام الساا  ال  :

 زيادة تكلفة مايضا  الشركة في المملكة الضراية السضودية اساب ارتفاا اسضار المواد األولية.-1

ألولية و كيلك زيادة تكلفة المايضا  في الشركة التااضة في مار اساب ارتفاا اسضار المواد ا-2

 زيادة أسضار الخدما  الضامة والمحروقا .

زيادة خاوما  المايضا  للشركة في السضودية و الشركة التااضة في مار و يلك للحفا  علي -3

 الحاة السوقية للشركة في  ا المنافسة.

 انخفا  مايضا  التادير اساب ال رو  السياسية واالقتاادية التي تحي  االمن قة.-4

دة مااري  الايا و التوزيا في المملكة الضراية السضودية اساب زيادة األنش ة الترويجية و زيا-5

  رح منتجا  جديدة في األسوا .

 ارتفاا اافي التكلفة التمويلية اساب ارتفاا اسضار المواد األولية و زيادة الخاوما .-6

لفترة المماثلة من الضام الساا  عل  الرغم من انخفا  اافي أرااح الفترة الحالية مقارنة ما ا-7

مليون ، ناتجة من اعادة تقييم  4,9إال أن هناك ارتفاا في االيرادا  التشذيلية األخرى امقدار 

  المخااا  و تضوي  الت مين.
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عل  النحو  م و السنوا  األراضة السااقة2018يوضح الجدوا أدناه النتاج  التشذيلية للشركة للضام 

 التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المعلومات القطاعية/ 15

ية والذ  تتاا الشركة الق اا الجذرافي والق اعا  الذياجية المختلفة لمنتجاتها في تقاريرها الداخل 

مليون  867م  مال  وقدره 2018/ 31/12ااف  المايضا  الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 

، ، حيذذ  تمثذذا سذذو  المملكذذة الضرايذذة السذذضودية وسذذو  جمهوريذذة ماذذر الضرايذذة األسذذوا  

ة ، وتمثذذا المملكذذة الضرايذذ %90.62الرجيسذذية للشذذركة ، والتذذي تالذذ  فيهمذذا مايضذذا  النشذذا  نسذذاة 

 مذذذن إيذذذرادا  المايضذذذا  مذذذن خذذذ ا الشذذذركة األم حلذذذواني إخذذذوان ، وتمثذذذا  %47.81السذذذضودية 

من إيرادا  المايضذا  مذن خذ ا شذركة حلذواني إخذوان  %42.81جمهورية مار الضراية نساة 

 حسب الجدوا أدناه: %9.38)مار( ، إل  جانب المايضا  من عمليا  التادير التي تمثا نساة 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 ) بالمليون لاير سعودي (  ئمة الدخلقا

 867 834 988 1,075 1,065 المايضا 
 (610) (563) (656) (741) (757) تكلفة المايضا 
 257 271 332 334 308 إجمالي الراح

 (173) (162) (191) (185) (173) مااري  إدارية وعمومية و ايضية 
 84 109 141 149 135 اافي راح التشذيا
 (22) (19) (85) (2) - الماروفا  األخرى
 (19) (19) (4) (32) (44) الزكاة و ضرياة الدخا

 43 71 52 115 91 اافي الراح
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 ضراية السضودية وجمهورية مار الضراية تتركز موجودا  الشركة االمملكة ال 

 : أهم ق اعا  الشركة تتمركز في ث ثة ق اعا  رجيسية 
 األوا: ق اا اللحوم الماردة والمجمدة.

 الثا ني: السمسم واليي ينت  عنه الح وة ال حينية وال حينة.
 الثال : مجموعة ق اعا  انتاجية أخرى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غرافيةالقطاعات  الج

المملكة العربية  البيان ) بالمليون لاير سعودي (
 السعودية

 اإلجمالي تسويات  جمهورية مصر العربية

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 الفترة المالية

  835   867   (4)  (6)   352   415   486   459  المايضا 

  71   43  - -   48   53   23   10-  اافي الراح

  962   969  (74)  (92)   153   188   883   873  إجمالي الموجودا 

  432   516  (8)  (2)   87   99   353   419  إجمالي الم لواا 

اافي القيمة الدفترية 
 للممتلكا  و المضدا 

 530   554   45   41   -     -     575   595  
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 ضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي لمبيعات القطاعات االنتاجية الرئيسة للشركة :يو
 

 البيان          الفترة المالية
) بالمليون لاير سعودي(              

 المملكة العربية
 السعودية

 دول عربية جمهورية مصر
 وأجنبية أخرى

 اإلجمالي

 2018 

 867 81 371 415 إجمالي المايضا 

ا اللحوم المانضةق ا  53 315 7 376 

 256 53 37 166 ق اا السمسم

 236 21 19 196 منتجا  أخرى

 2017 

 835 114 313 408 إجمالي المايضا 

 320 4 260 56 ق اا اللحوم المانضة

 267 79 33 155 ق اا السمسم

 247 31 20 197 منتجا  أخرى

 2016 
  
  
  

 988 125 458 405 إجمالي المايضا 

 437 4 378 55 ق اا اللحوم المانضة

 290 92 38 160 ق اا السمسم

 260 29 42 190 منتجا  أخرى

  
2015 

  
  

 1075 134 508 433 إجمالي المايضا 

 528 3 453 72 ق اا اللحوم المانضة

 312 100 43 169 ق اا السمسم

 235 31 12 192 منتجا  أخرى

  
 2014 

 
  
  

مايضا إجمالي ال  423 509 132 
1064 
 
 

 524 3 454 67 ق اا اللحوم المانضة

 321 109 42 170 ق اا السمسم

 219 20 13 186 منتجا  أخرى
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  :  القروض والمطلوبات المستحقة على الشركة/  16

 

 دوا  دين قاالة للتحوياأأو شركاتها التااضة لم تادر أي  فإن الشركةواخ   ما يكر في التقرير                     

سهم أو حقو  خيار أو حقو  مشااهه ، ولم تادر أو تمنح أي حقو  تحويا اموجب أدوا  ل  أإ

دين قاالة للتحويا إل  أسهم أو حقو  خيار أو حقو  مشااهه ، واليوجد أي إسترداد أو شراء أو 

 .الذاء من جانب الشركة ألي أدوا  دين قاالة لإلسترداد

 

 

 

 

 

 

مدة القر /  مال  أاا القر  اسم مقدم القر  
 شهر

الماال  المدفوعة سداداق 
 للقر  خ ا السنة

 المال  الماقي من القر 

1 
الانك السضودي 

 الفرنسي
                    

162,682,734  
                       

6  
                 

15,041,503  
      147,641,231  

2 
الانك السضودي 

 الاري اني
                      

94,811,144  
                       

5  
                 
76,574,044  

        18,237,100  

 انك الجزيرة 3
                      

56,614,355  
                       

5  
                 

15,087,607  
        41,526,748  

 انك الجزيرة 4
                      

75,000,000 
                     

36  
                 

34,545,619  
         6,853,497  

5 
اندو  التنمية 

 الاناعية
165,000,000 

                   
108  

                 
24,425,508  

        83,736,877  

6 
مار  أاو ا  

 االس م  
                      

64,387,929  
                       

6  
                 

52,881,487  
        11,100,636  

 انك الاركة  7
                      

48,662,671  
                       

9  
                 

30,805,904  
        17,550,070  

 انك مار  8
                        

6,189,643  
                       

2  
                  

6,189,643  
                     -    

 انك االهل  الكويت  9
                        

2,084,091  
                       

3  
                  

2,084,091  
                     -    

 انك المارفية  10
                        

4,388,781  
                       

3  
                  

4,388,781  
                     -    

   326,646,159   اجمالي المديونية للشركة والشركة التااضة                                                        
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 /المدفوعات النظامية المستحقة:17

 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عددا مجلدس / 18

 :اإلدارة وكبار التنفيذيين(

انسذاة ملكيذة أو تذييذر  )عدا مجلس االدارة وكاذار التنفيذييين(  م يتم إا غ الشركة من أي شخصل

المسذاهمين الم سسذين فذي احذد نسذاة ملكيذة  ذيذرت واخذ   يلذك فقذد تذم نساة ملكيتذه فذي الشذركة 

 م وهو السيد/ فواز محمد حلواني 2018خ ا الضام المالي الشركة 

 :المالك المؤسسون 1/  18

  م.2018 خ ا الضام ويوضح الجدوا التالي نسب تملك الم سسين

 ح ة:م 

  هذذي شذذركة مملوكذذة االكامذذا لشذذركة عسذذير للتجذذارة والسذذياحة عسذذير الضرايذذة ل سذذتثمار الاذذناعي المحذذدودة شذذركة
 والاناعة والزراعة والضقارا  وأعماا المقاوال .

  و حاذة شذركة حلذواني  اشذراء حاذة المهنذدس/ فذواز محمذد حلذوانيقام  شركة محمد عادالحميد حلواني لإلسذتثمار

 .أع ه في الجدوا موضح هوالضالمية كما 

المستح  حت   المسدد ايانال
نهاية الفترة المالية 
 السنوية ولم يسدد

 وا  موجز لها

 1,955,609 2,417,283 الزكاة

مليون ، عاارة عن  2.4
 2017مستحقا  الزكاة لضام 

   484,872 5,733,155 المؤسسة العامة للتأمينات االإجتماعية

   0 561,323 تكاليف تأشيرات وجوازت

   0 3,945,210 الضمارسوم مكتب 

 
 
 

 االسم         

 فيالملكية كما  م1/1/2018 الملكية كمافي
 م31/12/2018 

ألسهم في عدد ا
1/1/2018 

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

 العام

نسبة 
التغيير 

 خالل العام

عدد األسهم في 
31/12/2018 

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

 العام

عسير الضراية ل ستثمار  شركة
 الاناعي المحدودة

15,860,000 55.5% 0.00% 15,860,000 55.5% 

 %6.99 2,000,000 %0.00 %6.99 2,000,000 محمد عادالحميد حلواني

شركة محمد عادالحميد حلواني 
 لإلستثمار

  0.00% 1,640,000 5.73% 

    2.23% 640.000 فواز محمد حلواني

    % 3.50 1.000.000 شركة حلواني الضالمية

 %31.78 9,071,430 %0.00 %31.78 9,071,430 الجمهور

 %100 28,571,430 %0 %100 28,571,430 المجموا



   2018تقرير مجلس اإلدارة 

Page 16 of 41 
 

 

 

 

 :تكوين مجلس اإلدارة وتصنيفه والعضوية في مجالس اإلدارات األخرى/  19

م 2018 أكتذوار 1 اإلثنذينمسذاء يذوم قر  الجمضية الضامة الضادية لمساهمي الشركة الذيي عقذد  أ

 يذدةالجدمجلس اإلدارة من قاا المرشذحين لدورتذه  أعضاءنتخاب إ،   ه1440 محرم 21المواف  

ويتكذذون مجلذذس اإلدارة مذذن تسذذضة  ، م7/11/2018 فذذيعتاذذاراق مذذن تذذاريخ إث ثذذة سذذنوا   ولمذذدة

ق للن ام األساسي للشركة عل  النحو الماين   أدناه :أعضاء  اقا

 

 :تصنيف عضوية مجلس اإلدارة  20/1

 العضوية  تصنيف المنصب اإلسم 

 غير تنفييي دارةرجيس مجلس اإل المهندس / عادالرحمن ااراهيم الرويتا 1

 غير تنفييي ناجب رجيس مجلس اإلدارة المهندس/ عادالضزيز محمد عاده يماني 2

 تنفييي الضضو المنتدب المهندس / االح أحمد حفني 3

 غير تنفييي عضو مجلس اإلدارة األستاي / محمد عادالحميد حلواني 4

 غير تنفييي عضو مجلس اإلدارة األستاي / عاداإلله عادالرحيم اااحي 5

 مستقا عضو مجلس اإلدارة المهندس / أسامة زكريا جمجوم 6

 غير تنفييي عضو مجلس اإلدارة األستاي / أنس غالب خاشقجي 7

 مستقا عضو مجلس اإلدارة األستاي/ أحمد عادي خيا  8

 مستقا عضو مجلس اإلدارة األستاي/ خالد عادالقادر الكا  9

 

 وأعضاء اللجان المنبثقة: عضاء مجلس اإلدارةات رئيس وأأسماء ومؤهالت وخبر 20/2

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم 

عادالرحمن   1

 الرويتا

الضضذذو المنتذذدب 

والمذذذذذدير الضذذذذذام 

لشذذذذذركة عسذذذذذير 

للتجذذذذذذذذذذذذذذذذذذارة و 

السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذياحة 

 والاناعة

 –الناجب األوا لللذرجيس التنفيذيي 

 شركة دلة الاركة القااضة

تير ماجسذذذذذذذذذذذذذ

هندسذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

اذذناعية عذذام 

1983 

إدارة الشذذذذذذذذذذذذذذركا  

واإلسذذذذذذذذذذذذذذذذتثمارا  

 نش ةمتضددة األ

عاذذذذذذدالضزيز  2

 يماني

*عضو لجنة 

ناجذذذذذب الذذذذذرجيس 

لشذذركة التنفيذذيي 

  دلة 

ناجب الرجيس التنفييي لق ذاا  -1

دلذذذذة  –عمذذذذاا والت ذذذذوير األ

 الاركة

اكذذذذذذذذذذالريوس 

هندسذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

اذذناعية عذذام 

خاذذذذذذرا  اذذذذذذناعية 

وعقاريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 ستثمارا  ماليةوإ

 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين
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المكافذذذذذذذذذذآ  

 والترشيحا  

 

 

مسذذذذذاعد الذذذذذرجيس التنفيذذذذذيي  -2

 لمجموعة دلة الاركة.

د الضضذذذذذو المنتذذذذذدب مسذذذذذاع -3

سذذذذذذذتثمار شذذذذذذذركة دلذذذذذذذة لإل

 الاناعي

المذذذذدير الضذذذذام شذذذذركة دلذذذذة  -4

 ستثمار الاناعي.لإل

1995 

الضضذذو المنتذذدب  االح حفني 3

والذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرجيس 

التنفيذذيي لشذذركة 

 حلواني اخوان

الضضو المنتدب والرجيس التنفييي 

سذذذذذذضودية للخذذذذذذدما  للشذذذذذذركة ال

 الاناعية " سيسكو" .

/ اكالريوس 1

هندسذذة مدنيذذة 

 1984عام 

/ ماجسذذذذتير 2

موارد اشذرية 

 1996عام 

 –خذذذدما  هندسذذذية 

 –خذذدما  اذذناعية 

نتجذذذذا  ماذذذذناعة ال

 الذياجية

محمذذذذذذذذذذذذذذذذذد  4

 حلواني

خذذذذذوان مالذذذذذك شذذذذذركة حلذذذذذواني إ رجا أعماا

 السضودية 

الثانويذذذذذذذذذذذذذذذذة 

الضامذذذذذة عذذذذذام 

1965 

خارا  اناعية فذي 

ا اذذذذذذذذذناعة مجذذذذذذذذذا

 المنتجا  الذياجية 

م سذذذذذذذذس شذذذذذذذذركة 

 خوانحلواني إ

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم 

عاداإللذذذذذذذذه  5

 اااحي

*رجذذذذذذذذذذيس 

لجنذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 المراجضة

ناجذذذذذب الذذذذذرجيس 

التنفييي للشذ ون 

الماليذذذذة اشذذذذركة 

دلذذذذذذذذة الاركذذذذذذذذة 

 القااضة

/ مو ذذذذذذ  الانذذذذذذك السذذذذذذضودي 1

 ستثمارلإل

تنفييي للش ون / ناجب الرجيس ال2

شذذذركة دلذذذة  –الماليذذذة واإلداريذذذة 

 الاركة القااضة.

سذذتثمار / مذذدير عذذام خذذدما  اإل3

توفيذذذذذذذ  لاشذذذذذذركة  –والتمويذذذذذذا 

 ستثماريةللانادي  اإل

 -/ مدير عذام خذدما  اإلسذتثمار4

سذذذذتثمار شذذذذركة دلذذذذة الاركذذذذة لإل

 والتنمية

يوس اكذذذذذذذذذذالر

إدارة 

قتاذذذذذذذذذذذذذاد وإ

تخاذذذذذذذذذذذذص 

محاسذذاة  عذذام 

1977 

خاذذذذذذذذذذرا  ماليذذذذذذذذذذة 

 اريةوإد

أسذذذذذذذذذذذذذذامة  6

 جمجوم

/ م سذذذذذذذذذذذذذذذس 1

ومالذذذك م سسذذذة 

/ مو ذ  فذي عذدة منااذب فذذي 1

 شركة دلة الاركة القااضة.

الريوس ك/ ا1

هندسذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

الهندسذذذذة الاذذذذناعية 

 والت وير الضقاري



   2018تقرير مجلس اإلدارة 

Page 18 of 41 
 

عضذذذذذذذذذذو *

لجنذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 المراجضة

دار ت ذذذذذذذذذذذذذذذوير 

وإدارة المشذذاريا 

 الهندسية

/ م سذذذذذذذذذذذذذذذس 2

وشذذذريك شذذذذركة 

دار الواذذذذذذذذذذذاا 

للتسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوي  

 الضقاري

/ م سذذذذذذذذذذذذذذذس 3

وشذذذريك شذذذذركة 

اذذذروج للتسذذذوي  

 والض قا  الضامة 

دلذذذذذذذة / مذذذذذذدير عذذذذذذذام شذذذذذذركة 2

 تااال .لإل

/ مذذذدير عذذذام الشذذذركة الضرايذذذة 3

 للتوزيا الرقمي.

/ مذذدير عذذام الشذذركة السذذضودية 4

 للتوزيا الرقمي.

/ مدير التسوي  شذركة الت ذوير 5

 الضمراني.

/ مهنذذذذدس ميكذذذذانيكي مشذذذذاريا 6

 الم ارا  الدولية 

/ مضيذذذذد اكليذذذذة الهندسذذذذة  قسذذذذم 7

الهندسذذة الحراريذذة اجامضذذة الملذذك 

 عادالضزيز

ميكانيكية عام 

1986 

/ماجسذذذذذذتير 2

هندسذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

اذذناعية عذذام 

1990 

/ دراسذذذذذا  3

عليذذذذذذذذذذا إدارة 

ن مذذذذذذذذذذذذذذذذة وأ

مضلوما  عام 

1991 

 

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم 

أنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس  7

 خاشقجي

 

*عضو لجنة 

 المراجضة

 

 رجا أعماا

سذذم المراقاذذة الداخليذذة / رجذذيس ق1

 الانك السضودي الهولندي –

/ مذذذدير الفذذذرا الرجيسذذذي للانذذذك 2

السذذذذذضودي الهولنذذذذذدي االمن قذذذذذة 

 الذراية.

/ ناجذب المذدير اإلقليمذي للفذذروا 3

الانذذذذذذذذك السذذذذذذذذضودي  –الناجيذذذذذذذذة 

 الهولندي.

 

اكذذذذذذذذذذالريوس 

الضلذذذذذذوم فذذذذذذي 

إدارة األعماا 

 1986عام 

 

خاذذذذذذذذرا  إداريذذذذذذذذة 

 ومالية

 أحمد خيا  8

 

لجنة  *عضو

المكافذذذذذذذذذذآ  

 والترشيحا 

/ مذذذدير عذذذام شذذذركة مجموعذذذة 1 رجا أعماا

 األاناء التجارية المحدودة.

عمذاا / ناجب الرجيس لت وير األ2

شذذذذذذذذركة تيجذذذذذذذذان الاتروليذذذذذذذذة  –

 المحدودة. 

اكذذذذذذذذذذالريوس 

عذذذذذام  قذذذذذانون

1992 

 خارا  إدارية

 خالد الكا  9

 

*رجيس لجنة 

الذذرجيس التنفيذذيي 

الفذذذروج لشذذذركة 

 اليهاي

/ مستشذذذذذذذذذار إدارة الخذذذذذذذذذدما  1

ارنسذذذ  –ستشذذذارية للشذذذركا  اإل

 ويون  ااو  اي

/ اكالريوس 1

علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوم 

الكمايذذذذذذذذذذذوتر 

 

 

 خارا  إدارية
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المكافذذذذذذذذذذآ  

 والترشيحا 

/  كايذذذذر المستشذذذذارين تحسذذذذين 2

ارنسذذ  ويونذذ  ااذذو  –داء الضمذذا أ

  اي

/ مذذذذذذذذذذدير ت ذذذذذذذذذذوير سلسذذذذذذذذذذة 3

 المملكة المتحدة -التوريدا 

/ مذذذذذذذدير الشذذذذذذذ ون التجاريذذذذذذذة 4

شذذركة مذذارس دوا –والشذذركا  

 مجلس التضاون الخليجي.

دير عذذذذذام شذذذذذركة مذذذذذارس مذذذذذ/ 5

 المملكة الضراية السضودية.

/ مذذذدير عذذذام شذذذركة سارسذذذين 6

 االع مية 

/ الذذذذذرجيس التنفيذذذذذيي الشذذذذذركة 7

 الضراية الما  الدواجن.

واإلدارة عذذذام 

1992 

/ ماجسذذذذتير 2

دارة األعماا إ

 1994عام 

 

 

 األخرى:في مجالس إدارة الشركات  الحالية أعضاء مجلس اإلدارةعضوية   20/3

 
 أعضاء مجلس اإلدارة

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوا 

 الحالية في مجالس ادارتها
 أو من مديريها

 خارج المملكة داخل المملكة الكيان القانوني

 
 عبدالرحمن إبراهيم الرويتع

شركة عسير للتجارة والسياحة 
 والاناعة

 

   مساهمة مدرجة شركة

شركة إعمار مدينة الملك عادي 
 االقتاادية

   شركة مساهمة مدرجة

 شركة األاحا  والتسوي  
 

   شركة مساهمة مدرجة

 شركة والية لإلستثمار
 

   شركة غير مدرجة

 شركة اناعا  الضيس 
 

   شركة غير مدرجة

شركة أم ك الضالمية للتمويا 
 الضقاري

   ر مدرجةشركة غي

   شركة غير مدرجة شركة جدوى ل ستثمار

الشركة السضودية للخدما   صالح أحمد حفني
 الاناعية )سيسكو( 

   شركة مساهمة مدرجة

 شركة األهلي للتكافا.
 

   شركة مساهمة مدرجة
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 ضوية أعضاء مجلس اإلدارة السابقة في مجالس إدارة الشركات األخرى.ع  20/4

 

 

 

 

 

شركة الشر  األوس  للرعاية 
 الاحية)ميكو(

   شركة مساهمة مدرجة

   شركة غير مدرجة مار - شركة حلواني اخوان

   شركة غير مدرجة شركة كنداسة لخدما  المياه

 
 
 
 
 

عبدالعزيز محمد عبده 
 يماني

شركة عسير للتجارة والسياحة 
 والاناعة

 

   شركة مساهمة مدرجة

   شركة غير مدرجة تقانشركة إ

   شركة غير مدرجة ستثمارة فرص الدولية لإلشرك

   شركة غير مدرجة يةشركة فرص السضود

مشروا المناخة الحضري 
 للتنمية القااضة المحدودة

 

   شركة غير مدرجة

 
 أعضاء مجلس اإلدارة

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوا 
في مجالس ادارتها الحالية 

 أو من مديريها

 خارج المملكة داخل المملكة الكيان القانوني

   شركة غير مدرجة جادة المتحدةشركة إ صباحي عبداالله عبدالرحيم

   شركة غير مدرجة خوان مصرشركة حلواني إ أنس غالب خاشقجي

 
 أعضاء مجلس اإلدارة

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوا 

 السابقة في مجالس ادارتها
 أو من مديريها

 خارج المملكة داخل المملكة الكيان القانوني

 عبدالرحمن إبراهيم الرويتع
 

   شركة غير مدرجة شركة دلة التجارية
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 :جتماعات مجلس اإلدارةإ/ 21

  التالي:عل  النحو  م2018جتماعا  في السنة المالية ( إ5عقد مجلس إدارة الشركة )

 

 :ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين /22

ياذذين الجذذدوا أدنذذاه ملكيذذة أعضذذاء مجلذذس اإلدارة وكاذذار التنفيذذييين وأزواجهذذم وأوالدهذذم القاذذر 
 م.2018 ا الضام المالي تهم غير المااشرة في أسهم الشركة خومالح

 

 

 

 

 1 أعضاء المجلس

 

2 

 

3 

 

اجمالي حضور   5 4
 االجتماعات

25 
 فبراير

9   
 مايو
 

4 
 سيبتمبر

1 
 اكتوبر 

16 
 ديسمبر

 

  ×  ×   3 عبد الرحمن الرويتع
   ×    4 محمد حلواني

  ×     4 عبد اإلله صباحي
      4 × عبد العزيز يمانى

       5 أسامة جمجوم
       5 صالح حفني

     ×  4 أنس خاشقجي
     ×  4 أحمد خياط

       5 خالد عبدالقادر الكاف

 عدد األسهم  الصفة االسم
 م1/1/2018

نسبة الملكية 
 م 1/1/2018

صافي التغيير 
في األسهم 
 خالل العام

نسبة 
التغيير 

 خالل العام

إجمالي األسهم 
 نهاية العام

إجمالي 
نسبة التملك 
 نهاية العام

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن إبراهيم الرويتع

 %7.000 2.000.000 - - %7.000 2.000.000 عضو محمد عبدالحميد حلواني

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 عضو عبدالعزيز محمد عبده يماني

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 عضو عبداإلله عبدالرحيم صباحي

 %0.007 2000 - - %0.007 2000 عضو أسامة زكريا جمجوم

 العضو المنتدب  د حفنيصالح أحم
 والرئيس التنفيذي

1000 0.003% - - 1000 0.003% 

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 عضو أنس غالب خاشقجي

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 عضو أحمد عبدهللا خياط

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 عضو خالد عبدالقادر الكاف
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  على النحو التالي: من أعضاء مجلس اإلدارة العالقةالتعامالت مع االطراف ذوي  23/1
 

طبيعة  اسم الطرف ذو العالقة اسم الشركة  
 التعامل

 مدة التعاقد قيمة التعامل

المهندس / عادالضزيز  شركة دلة التجارية 
اافته عضو ، يماني

مجلس اإلدارة وعضو 
مجلس المديرون في 
 شركة دلة التجارية.

عقد مشتريا /

 ايانة 

غير محدد  ال  ،568 

 المدة

تذم  خذوانحلذواني إشذركة  إدارة مجلذس ضضذوله هي تضام   غير مااشذرة ع ردة أالتضام   الوا

علذ  الجمضيذة   التضذام  هذيه، هذيا وسذو  يذتم عذر   خي الموافقذة عليهذا فذي الجمضيذة الضامذة أ

 .م2019 القادمة التي سو  تضقد في النا  األوا من الضام الضامة

 

بنفس الشروط و   عتيادية مستمرة في النشاط العادي مع األطراف ذوي العالقةتعامالت إ 23/2
ً لإليضاح المتبعة مع الغير  وأسعار التعاملاألسس   في القوائم المالية   17رقم وفقا
 ي:على النحو التال م2018للعام  

 
 :مطلوب من جهات ذات عالقة  1 /23/2

 األرصدة قيمة التعامالت  

 2017 2018 2017 2018 طبيعة المعاملة يانالب

 ، سضودي ، سضودي ، سضودي ، سضودي

شركة حلواني و 
  حان

 4,980 24,053 31,374 35,058 بيع بضاعة تامة الصنع

شركة حلواني 
 الضالمية المحدودة

 140,418 140,418 0 0 بيع بضاعة تامة الصنع

شركة كوزين 
 حلواني

 443,688 412,221 538,189 79,554 امة الصنعبيع بضاعة ت

فند  دله  ياة 
 المدينة

 11,365 41,766 188,545 231,360 بيع بضاعة تامة الصنع

 56,085 56,213 302,917 371,463 بيع بضاعة تامة الصنع مستشفي دله

 287,500 0 287,500 0 بيع بضاعة تامة الصنع م سسة اقرأ الخيرية

الشركة السضودية 
 –لاناعة االغيية 

 أولكر

 85,575 167,967 128,625 0 بيع بضاعة تامة الصنع

 2,729,352 2,729,352 0 0 بيع بضاعة تامة الصنع فضيا حلواني
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الشركة السضودية 
 -لاناعة االغيية 

 اولكر

 19,086 9,614 41,087 0 بيع بضاعة تامة الصنع

 108,470 75,975 112,620 133,944 بيع بضاعة تامة الصنع م ضم  حينة وف فا

  0 46,600  0 957,366 بيع بضاعة تامة الصنع أ  أم سي  جي

 3,886,519 3,704,180 1,630,857 1,808,745   االجمالي

     ي رح  :

 (2,729,352) (2,729,352) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 1,157,167 974,828 1,630,857 1,808,745   اإلجمالي

 

 :لوب لجهات ذات عالقةمط  23/2/2

2018201720182017

لاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعودي

568,122469,997499,153510,871مشتريات / عقد صيانةشركة دله التجارية

199,486320,459104,41154,284توريد مالبس عمالشركة النسيج والمالبس الجاهزة

00شراء بضاعة تامة الصنعشركة الربيع السعودية لالغذية المحدودة

31,3740شراء بضاعة تامة الصنعشركة حلواني والطحان لالغذية

641,746457,501208,22783,191توريد تذاكر سفرشركة وكالة دارين للسفر والسياحة

002750027,500إنتاج مواد دعائيةشركة دله لالنتاج االعالمي

00مشتريات مواد تعبئةالشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة

2,683,0461,486,757259,1003,790مشتريات مواد خامشركة االسماعلية مصر للدواجن

00تأمين موظفينصندوق كامل االجتماعي

3400نقل مواد خامشركة دلة للنقليات

091,112129820129,820شراء بضاعة تامة الصنعالشركة السعودية لصناعة األغذية / أولكر – موردين

4,092,4002,857,5401,228,211809,456اإلجمالي

األرصدةقيمة التعامالت

بيان طبيعة المعاملةال

 

 

 :وكبار التنفيذيين و اللجان المنبثقة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة/ 24

 دارة واإلدارة التنفيذية بالشركة:سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإل 24/1

 مكافآ  ، سياسة م2017ديسمار  26عتمد  الجمضية الضامة الضادية للشركة والتي عقد  اتاريخ إ

 أعضاء مكافآت السياسة التنفييية حي  تن م هيه واإلدارة واللجان المناثقة اإلدارة مجلسأعضاء 

( من 1خوان ت ايقاق ألحكام الفقرة )لشركة حلواني إ التنفييية واإلدارة المناثقة واللجان اإلدارة مجلس
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( من الجحة حوكمة الشركا  الاادرة عن مجلس هيجة السو  المالية اموجب القرار رقم 61المادة )

 م.13/2/2017ه  المواف  16/5/1438وتاريخ  2017-16-8

تختص لجنة المكافآ  والترشيحا  االتواية للمجلس امكافآ  أعضاء مجلس اإلدارة واعضاء حي  

ق للسياسة المضتمدة ويلك عل  النحو التالي:ال  لجان المناثقة وكاار التنفيييين االشركة وفقا

 ستراتيجية الشركة وأهدافها.إنسجامها ما إ 24/1/1

 أن تقدَّم المكافآ  اذر  ح  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفييية عل  إنجاح الشركة  24/1/2

ى  ير من المكافآ  ااألداء عل  المدا  الجزء المتذوتنميتها عل  المدى ال ويا، ك ن تر 

 ال ويا.

 أن تحدَّد المكافآ  اناءق عل  مستوى الو يفة، والمهام والمس وليا  المنو ة اشاغلها،  24/1/3

 والم ه   الضلمية، والخارا  الضملية، والمهارا  ومستوى األداء. 

 الشركة. نسجامها ما حجم و ايضة ودرجة المخا ر لدى إ 24/1/4

 كافآ ، ما تفادي ما قد ينشعتاار ممارسا  الشركا  األخرى في تحديد الماألخي في اإل 24/1/5

 رتفاا غير مارر للمكافآ  والتضويضا .إيلك من عن    

 ستق اب الكفاءا  المهنية والمحاف ة عليها وتحفيزها اهد  اإلاقاء عليهم، ما ‘أن تستهد   24/1/6

 ( من ن ام الشركا .76( من المادة )3فقرة )مراعاة ما ورد في ال 

يجوز لضضو مجلس اإلدارة الحاوا عل  مكاف ة مقااا عضويته في لجنة المراجضة  24/1/7

ستشارية اموجب ترخيص مهنيإب تنفييية أو فنية أو إدارية أو أو مقااا أي أعماا أو مناا  المشكلة

التي يمكن أن يحاا عليها اافته عضواق  ل  المكاف ةإل  اها في الشركة ويلك ااإلضافة يك  

ق لن ام الشركا  ون ام الشركة  في مجلس اإلدارة وفي اللجان المناثقة من مجلس اإلدارة وفقا

 األساس.   

 أن تضد االتنسي  ما لجنة المكافآ  والترشيحا  عند التضيينا  الجديدة . 24/1/8

اين أنها تقرر ارفها اناءق عل  مضلوما  غيرستردادها إيا تإيتم إيقا  ار  المكاف ة أو  24/1/9

ستذ ا الوضاإلك لمنا دقيقه قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفييية، وي 

 للحاوا عل  مكافآ  غير مستحقة.الو يفي  

نهاء عضوية من تذيب من أعضاء مجلس اإلدارة اساب عدمإيا قرر  الجمضية الضامة إ 24/1/10

جتماعا  متتالية دون ساب مشروا ف  يستح  هيا الضضو أي مكاف ة عنإحضوره ث       

                                       ة جميا المكافآ  التي ارف  له عنجتماا حضره ويجب عليه إعادإالتي تلي آخر  الفترة   

 تللك الفترة. 

 دارة التنفييية إلدارة واإلفي حاا ت وير ارنام  لمنح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس ا24/1/11

ق أادار جديداق ام إومو فيها سواء كان     شترتها الشركة يتم يلك تح  إشرا  لجنة إسهما
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ن مة ولواجح هيجة السو  المكافآ  والترشيحا  واما يتواف  ما الن ام األساس للشركة وأ 

 يا  الض قة. المالية

 

 المكافآت المعمول بها:حة و سياسة العالقة بين المكافآت الممنو 24/2

عضاء مجلس اإلدارة واللجان المناثقة واإلدارة التنفييية مجلس اإلدارة اتوزيا المكافآ  أل لتزمإ

ق لسياسة   النحو التالي:  المضتمدة لدى الشركة المكافآ في الشركة وفقا

 : مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة/ 1
 م2018عضاء مجلس اإلدارة عن عام و لم يواي مجلس اإلدارة ا ي مكاف   أل

 : مكافأة أعضاء اللجان/ 2
 تشتمل الئحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.

 

 :مكافأة اإلدارة التنفيذية/ 3
 : يحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين وتشمل ما يلي

 بلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدالت، وتشمل البدالت بدل السكن وبدل المواصالت والتذاكر م 

السنوية واي بدالت أخرى والتي تقترحها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها مجلس 

 اإلدارة. 

 .مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص 

  مجلس كبار التنفيذيين من قبل وأنواع المكافآت للموظفين و وسياسةخطط  عتمادإيتم

 . لجنة المكافآت والترشيحاتبناًء على توصية اإلدارة

  يجب على لجنة المكافآت والترشيحات اإلشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار 

 ها المجلس.التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي يقر
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 :*مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 24/3

 

  م.2018و لم يواي مجلس اإلدارة ا ي مكاف   ألعضاء مجلس اإلدارة عن عام 
 

 

 

 

 
 المكافآ  الثااتة

 
ةالمكافآ  المتذير  

مة
خد
 ال
ية
ها
 ن
 ة
اف
مك

 

 

ي
كل
 ال
ا
مو
ج
لم
ا

  
فا
رو
ا
لم
 ا
ا
اد

ن 
ضي
 م
ل 
ما

 

س
جل
لم
 ا
 
سا
جل
ر 
ضو

ح
ا 
اد

 

  
سا
جل
ر 
ضو

ح
ا 
اد
ا 
مو
ج
م

ن
جا
الل

 

يه
ين
ع
ا 
زاي
 م

س
جل
لم
 ا
اء
ض
ع
 أ
ضه

قا
ا 
 م
ن
ايا

 

ري
دا
 إ
أو
ن 
ملي
عا
م 
فه
ا
او

أو
ن 
ي

و  
 ا
ية
ر
دا
 إ
أو
ة 
ني
 ف
ا
ما
ع
 أ
ر
 ي
ن

ية
ر
شا
ست
 ا

و 
 أ
س
جل
لم
 ا
س
جي
ر
ة 
ف 
كا
م

س
 ال
ن
مي
وأ
ب 
تد
من
 ال
ضو

لض
ا

ر 

اء
ض
ع
ال
 ا
ن
 م
ن
كا
ن 
 ا

ا
مو
ج
لم
 ا

ح
راا
أل
 ا
ن
 م
اة
س
 ن

ية
ر
دو
  
فآ
كا
 م

ا
ج
آل
 ا
رة
اي
 ق
ية
ز
في
ح
 ت
 
 
خ

 

ا
ج
آل
 ا
لة
وي
 
ة 
زي
في
ح
 ت
 
 
خ

 

ة 
ح
نو
مم
 ال
هم
س
أل
 ا

ا
مو
ج
لم
ا

 

ء 
ضا

ع
أل
ا

ن
لي
تق

س
لم

ا
 

                   أسامة جمجوم

200,000  
                 

20,000  
                 

32,000  
          

252,000  
               

252,000  
 

                   خالد الكا 

200,000  
                 

20,000  
                 

16,000  
          

236,000  
               

236,000  
 

 مد خيا أح
                  

200,000  
                 

16,000  
                 

16,000  

   

       

232,000  

       

        

232,000  

 

    720,000           720,000        64,000   56,000   600,000 المجموع

ن
يي
يذ

نف
لت
 ا
ير

غ
ء 

ضا
ع
أل
ا

 

عادالرحمن 
                    الرويتا

12,000                 

200,000  
       

212,000  
                      

212,000  

 

                   محمد حلواني

200,000  
                 

16,000  
             

216,000  
                  

216,000  

 

عادالضزيز 
 يماني

                  

200,000  
                 

16,000  
                 

16,000  
             

232,000  
                      

232,000  

 

عاداإلله 
 اااحي

                  

200,000  
                 

16,000  
                 

36,000  
           

252,000  
                  

252,000  

 

                   أنس خاشقجي

200,000  
                 

16,000  
                 

32,000  
             

248,000  
                      

248,000  
 

 المجموع
800,000  76,000  84,000      200,000  1,160,000                  1,160,000  

 

ن
يي
يذ

نف
لت
 ا
اء

ض
ع
أل
ا

 
                    االح حفني

20,000  
      

         

200,000  
       

220,000  
                      

220,000  

 

 
                    المجموع

20,000  
      

         

200,000  
       

220,000  
                      

220,000  

 



   2018تقرير مجلس اإلدارة 

Page 27 of 41 
 

 :مكافآت كبار التنفيذيين 24/4

 من كاار التنفييين اما فيهم الرجيس التنفييي و المدير المالي : 5مكافآ  عدد 

 

 
 المكافآ  الثااتة
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 المجموا
3,649,932  1.910.393    -    ,560,3255  -  - - - - - 3,632,794  -  9,193,119 

 

 

 :مكافآت أعضاء اللجان 24/5

 

 المجموع ساتبدل حضور جل المكافأة الثابتة 

 أعضاء لجنة المراجعة

 166,000 36,000 130,000 عاداإلله اااحي -1

 120,880 32,000 88,880 أنس خاشقجي -2

 120,880 32,000 88,880 أسامة جمجوم -3

 407,760 100,000 307,760 المجموع

 أعضاء لجنة المكافآ  والترشيحا 

 66,000 16,000 50,000 خالد الكا  -1

 66,000 16,000 50,000 عادالضزيز يماني -2

 66,000 16,000 50,000 أحمد خيا  -3

 198,000 48,000 150,000 المجموع

 

تفا  ما أي من أعضاء المجلس أو كاار التنفيييين للتنازا عن أي راتب وال يوجد أي ترتياا  أو إ

 أو تضوي .

  :اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة/  25

 لمساعدته عل  تاذري  مهامذه ومسذجولياته ورفذا مسذتوىعتمد مجلس اإلدارة تشكيا عدة لجان إ

ة ، ويلذك انذاءاق علذ  مذا حوكمذة الشذرك إ ذارتخذاي القذرارا  ضذمن اإلشرا  والرقااة وضذواا  إ

ولجنذة  عتمذاد تشذكيا لجنذة المراجضذةيضذة أعمذاا الشذركة ونشذا ها ، فذتم إحتياجذا  و اتستدعيه إ

  ما.اة اهعتماد اللواجح الخاالترشيحا  والمكافآ  وتم إ
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 المراجعة:لجنة  25/1

المتعلقووووة والقيووووان بمسوووو وليات  تقووووون لجنووووة المراجعووووة بمعاونووووة مجلووووس اإلدارة فووووي أداء واجباتوووو  

ليهوا أو التي تحال إالئحة عمل لجنة المراجعة وفق ماجاء في والمس وليات ختصاصات و المهان باإل

المجلوس ن وتكوون مسوؤولة أموا دارةإلن مرجعية لجنوة المراجعوة لمجلوس اوتكو ، من مجلس اإلدارة

 لي  من نتائج أو تتخذه  من قرارات بشوفافيةأن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إ، ويجب على اللجنة 

توصياتها وأي تقوارير صوادرة عمالها وقراراتها وتوجيهاتها ومحاضرها المتضمنة نتائج أ وعرض

نتظان للتحقوق مون ة أن يتابع عمل اللجنة بإس اإلداروعلى مجل لى مجلس اإلدارة بصفة دوريةعنها إ

و يشوويد مجلووس اإلدارة بووالمجهودات الكبيوورة التووي قووان بهووا السووادة  ممارسوواتها األعمووال الموكلووة لهووا.

 . 2018أعضاء لجنة المراجعة خالل عان 

تشكيل لجنة  ن2018نوفمبر 7للشركة والتي عقدت بتاريخ  غير العادية  عتمدت الجمعية العامةوقد إ

 على النحو التالي: لية عملهاوآ لمراجعةا

ً  –األستاذ / عبداإلل  عبدالرحيم صباحي  -1  رئيسا

 عضواً  -المهندس / أسامة زكريا جمجون -2

 عضواً  –األستاذ / أنس غالب خاشقجي  -3

 الئحوة عمول لجنوة المراجعوة ن2018 نووفمبر 7عتمدت الجمعية العامة العادية التي عقودت فوي إ كما

 .ة أنه اليوجد أي تضار  اينها واين قرار  مجلس اإلدارة وت كد اللجن المحدثة

تختص لجنة المراجضذة امراقاذة  أعمذاا الشذركة والتحقذ  مذن سذ مة ونزاهذة التقذارير والقذواجم  و

ل  جانذب أي اللجنة اافة خااة الماين أدناه، إالمالية وأن مة الرقااة الداخلية فيها ، وتشما مهام 

   ها لها مجلس اإلدارةمهام ومسجوليا  أخرى يوكل

 

 التقارير المالية:/  1

 بوداء كة قبل عرضوها علوى مجلوس اإلدارة وإدراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشر

 رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 

 ان تقريور مجلوس اإلدارة ذا كونواًء علوى طلوب مجلوس اإلدارة فيموا إب –بداء الرأي الفنوي إ 

 تتوووا لتوووي الماليوووة للشوووركة عادلوووة ومتوازنوووة ومفهوموووة وتتضووومن المعلوموووات االقووووائم 

ي للشووووركة وأدائهووووا ونموووووذ  عملهووووا للمسوووواهمين والمسووووتيمرين تقيوووويم المركووووز المووووال

 ستراتيجيتها.وإ

 . دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية 

  أي مسائل يييرها المدير المالي للشركة أو مون يتوولى مهامو  أو مسوؤول البحث بدقة في 

 اإللتزان في الشركة أو مراجع الحسابات

 .التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية 
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 ارة بداء الورأي والتوصوية لمجلوس اإلدت المحاسبية المتبعة في الشركة وإدراسة السياسا

 في شأنها.

 

 المراجعة الداخلية :/ 2

 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطرفي الشركة 

  دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظوات الوواردة 

 فيها. 

  الداخليووة فووي الرقابووة واإلشووراف علووى أداء وأنشووطة المراجووع الووداخلي أو إدارة المراجعووة 

 داء األعمال و المهان المنوطة بها، ر الموارد الالزمة وفعاليتها في أالشركة للتحقق من تواف 

 لوى المجلوس بشوأن مودى فعلوى اللجنوة تقوديم توصويتها إوإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي ،  

 لى تعيين .الحاجة إ 

  اجعة الداخلية أو المراجع الداخلي دارة  المرأو إ وحدةالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير 

 قترا  مكافآت .إ

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

 

 مراجع الحسابات :/ 3

  ،التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهوم 

 طاق عملهم وشروط التعاقد معهم.ستقاللهم ومراجعة نبعد التحقق من إ

 ستقالل مراجع الحسابات وموضوعيت  و عدالت  ومدى فاعلية أعمال المراجعة التحقق من إ 

 عتبار القواعد و المعايير ذات الصلة.مع األخذ في اإل

  مراجعة خطة مراجع حسابات  الشوركة وأعمالو  والتحقوق مون عودن تقديمو  أعمواالً فنيوة  أو 

 عمال المراجعة وإبداء مرئياتها حيال ذلك.نطاق أإدارية تخر  عن 

 ستفسارات مراجع حسابات الشركة.اإلجابة عن إ 

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظات  على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها 

  اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة مرتين على األقل في السنة. تجتمع 

 

 تزام :لضمان اإل / 4

 تخوواذ الشووركة اإلجووراءات الالزمووة رير الجهووات الرقابيووة والتحقووق موون إراجعووة نتووائج تقووام 

 بشأنها.

 لتزان الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.التحقق من إ 

  مراجعة العقود والتعامالت المقتر  ان تجريهوا الشوركة موع األطوراف ذوي العالقوة وتقوديم 

 تها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.مرئيا

 بووداء رفووع مووا تووراه موون مسووائل توورى ضوورورة إتخوواذ إجووراء بشووأنها إلووى مجلووس اإلدارة وإ 

 تخاذها.إ جراءات التي يتعينتوصياتها باإل
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  : و الترشيحات المكافآتلجنة  25/2

حوكمة الشركا  الاادرة عن  ل  مت لاا  الجحةا اللجنة إستناداق إقرر مجلس إدارة الشركة تشكي

 م 1/10/2018اتاريخ  42/4/2018 رقم اإلدارةمجلس  قرارس هيجة السو  المالية اموجب مجل

 عل  النحو التالي:اللجنة لتااح 

ق  –قادر الكا  األستاي / خالد عادال -1  رجيسا

 عضواق  –المهندس / عادالضزيز محمد عاده يماني  -2

 .عضواق  –األستاي / أحمد عادي خيا   -3

عتماد الجحة عما لجنة المكافآ  والترشيحا  في الجمضيذة الضامذة الضاديذة التذي عقذد  فذي وقد تم إ

تختص لجنة المكافآ  والترشيحا  االمهام المرتا ذة امكافذآ  أعضذاء م ، و  2017ديسمار  26

دارة المجلذس واللجذذان المناثقذذة منذذه ومكافذآ  اإلدارة التنفيييذذة والترشذذيحا  لضضذذوية المجلذذس واإل

 ها مجلس اإلدارة:   جانب أي مهام ومسجوليا  أخرى يوكلها لييية عل  النحو الماين أدناه ، إلالتنف

 أوالً : فيما يخص المكافآت في الشركة:

 عتمادها منتمهيداق إل عداد سياسة واضحة للمكافآ  ورفضها ال  مجلس اإلدارة للن ر فيهاأ/  1

 لشركة ، عل  أن تشما هيه السياسة:الجمضية الضامة ل     

 مكافآ  أعضاء مجلس اإلدارة.  2/1

 مكافآ  اللجان المناثقة من مجلس اإلدارة. 2/2

 مكافآ  اإلدارة التنفييية. 2/3

فاذذاح عنهذذا ، والتحقذذ  مذذن علذذ  أن يراعذذ  فذذي تلذذك السياسذذة إتاذذاا مضذذايير مرتا ذذة اذذاألداء واإل

 تنفييها.

 نحرا لمكافآ  المضموا اها ، وايان أي إكافآ  الممنوحة وسياسة اتوضيح الض قة اين الم/  3

 جوهري عن هيه السياسة.     

 المراجضة الدورية لسياسة المكافآ  ، وتقييم مدى فضاليتها في تحقي  األهدا  المتوخاة منها./  4

ق للسياسة المضتمدة من الجمضية اما يلي: /  5  التواية لمجلس اإلدارة وفقا

 : إجتماعات أعضاء لجنة المراجعة 25/1/2

 
 اسم العضو

طبيعة 
 العضوية

مجموع  9 8 7 6 5 4 3 2 1
 11/12 18/10 3/10 16/9 2/8 2/5 21/2 15/2 31/1 الحضور

عاد اإلله 
 اااحي

رجيس 
 اللجنة

         9 

أسامة 
 جمجوم

       ×   8 عضو

أنس 
 خاشقجي

         × 8 عضو
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 فآ  أعضاء مجلس اإلدارةمكا 5/1

 مكافآ  اللجان المناثقة عن مجلس اإلدارة. 5/2

 مكافآ  كاار التنفيييين. 5/3

 :ثانياً : فيما يخص الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 ختاااا  اللجنة فيما يخص الترشيحا  ما يلي :تكون إ

 التنفييية. واإلدارة اإلدارة لسمج في للضضوية واضحة ومضايير سياسا  قتراحإ/ 1

ق  ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء اترشيح اإلدارة لمجلس التواية/ 2  والمضايير للسياسا  وفقا

 ااألمانة. مخلة اجريمة إدانته ساق  شخص أي ترشيح عدم مراعاة ما المضتمدة ،    

  و اج  ، وشذا اإلدارة مجلس لضضوية الم لواة والم ه   للقدرا  وا  إعداد/ 3

 اإلدارة التنفييية.    

 اإلدارة. مجلس ألعماا تخاياه الضضو عل  يتضين اليي الوق  تحديد/ 4

 مجلس لضضوية المناساة الخارا  أو المهارا  من ال زمة حتياجا لإل السنوية المراجضة/ 5

 التنفييية. اإلدارة اإلدارة وو اج     

 التي  التوايا  في ش ن التذييرا  ، وتقديم فيييةالتن واإلدارة اإلدارة مجلس هيكا مراجضة/ 6

 يمكن إجرا ها.    

 إيا ماالح تضار  أي وجود وعدم المستقلين ، األعضاء ستق اإ من سنوي اشكا التحق / 7

 أخرى. شركة إدارة مجلس عضوية يشذا الضضو كان    

 واألعضاء،  التنفيييين غير ، واألعضاء التنفيييين لألعضاء و يفي وا  وضا/ 8

 ، وكاار التنفيييين. المستقلين    

 كاار أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز شذور حاا في الخااة اإلجراءا  وضا/ 9

 التنفيييين.    

 ما يتف  اما لمضالجتها الحلوا قتراحوإ اإلدارة ، مجلس في والقوة الضض  جوانب تحديد/ 10

 .الشركة مالحة      
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  :اعات لجنة المكافآت والترشيحاتإجتم 25/2/2

 

 :أسماء و مؤهالت وخبرات اإلدارة التنفيذية/  26

الوظائف  الحاليةالوظائف  اإلسم 
 السابقة

 الخبرات المؤهالت

الضضذذذو المنتذذذدب  االح أحمد حفني 1

والرجيس التنفيذيي 

لشذذذذركة حلذذذذواني 

 اخوان

الضضذذو المنتذذدب 

والذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرجيس 

التنفييي للشذركة 

السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذضودية 

للخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدما  

الاذذذذذذذذذذذذذناعية " 

 سيسكو" .

/ اكذذالريوس 1

هندسذذذة مدنيذذذة 

 1984عام 

/ ماجسذذذذذتير 2

مذذوارد اشذذرية 

 1996عام 

 –ندسذذذذذية خذذذذذدما  ه

 –خذذذذدما  اذذذذناعية 

اذذذذذذذناعة النتجذذذذذذذا  

 الذياجية

ناجذذذذذذب الذذذذذذرجيس  فواز محمد حلواني 2

شذركة  –التنفييي 

 حلواني اخوان

اكذذالريوس  /1 رجا أعماا

هندسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

ميكانيكيذذذذذذذذذذذذذة 

تخاذذذذذذذذذذذذذص 

نتذذذذذذاج عذذذذذذام إ

 م1998

/ ماجسذذذذذتير 2

إدارة اعمذذذذذذاا 

تخاذذذذذذذذذذذذذص 

تسذذذذوي  عذذذذام 

 م2003

 

خذذذذذذذذدما  هندسذذذذذذذذية 

توزيذذذذذا  –اذذذذذناعية 

واذذذذناعة المنتجذذذذا  

 لذياجيةا

مذذدير عذذام اإلدارة  أيمن سيد ااراهيم 3

الماليذذة لمجموعذذة 

 خوانحلواني إ

مذذدير مذذذالي فذذذي 

الشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذركة 

الماذذذذذذذذذذذذذذذذذذرية 

الفرنسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذية 

اكذذالريوس  /1

تجذذذذذارة قسذذذذذم 

محاسذذذذذذذذذذذذذذذذاة 

1994 

خاذذذذرا  ماليذذذذة فذذذذي 

شذذذذذذذذركا  عالميذذذذذذذذة 

متخااة فذي السذلا 

سذذذته كية سذذذريضة اإل

 
 اسم العضو

 مجموع الحضور 4 3 2 1 طبيعة العضوية
8/2 9/5 19/7 30/12 

     4 رجيس اللجنة خالد عاد الكا 

     4 عضو عادالضزيز يماني

     4 عضو أحمد خيا  
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ماجسذذذذذتير  /2 الاناعية

دارة اعمذذذذذذاا إ

 2010عام 

 التداوا

 

 :حقوق المساهمين/ 27
 

 :حقو  المساهمين الضامة 27/1

يلتزم مجلس اإلدارة االضما عل  حماية حقو  المساهمين اما يضمن الضدالة والمساواة  27/1/1

 .اينهم    

ييز اين المساهمين المالكين التم ماضديلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفييية للشركة   27/1/2

 .ضدم حجب أي ح  عنهمفجة األسهم ، وا ليا 

 جراءا  ال زمة لضمانوسياساتها ولواجحها الداخلية اإل تاين الشركة في أن متها  27/1/3

  جميا المساهمين لحقوقهم.ممارسة 

 

  الحقو  المرتا ة ااألسهم: 27/2

 ح  المساهم في الحاوا عل  نايب من األرااح التي يتقرر توزيضها.   27/2/1

 في الحاوا عل  نايب من موجودا  الشركة عند التافية. ح  المساهم   27/2/2

  ح  المساهم في حضور الجمضيا  الضامة واإلشتراك في مداوالتها والتاوي  عل   27/2/3

 .قرارتها   

 حق التصرف في األسهم.  27/2/4

 عماا مجلس اإلدارة ورفا دعوى المس ولية عل  أعضاء المجلس.ح  مراقاة أ 27/2/5

و لذب اإل ذ ا علذ  دفذاتر الشذركة ووثاجقهذا ويشذما  ستفسار و لب المضلوما اإلح   27/2/6

 سذتثمارية ااة انشذا  الشذركة وإسذتراتيجيتها التشذذيلية واإليلك الايانا  والمضلوما  الخ  

السذذو  الماليذذة مذذا  ن ذذام الشذذركا  ون ذذام ضذذار  تامذذا ال يضذذر اماذذالح الشذذركة وال ي  

 التنفييية. ماولواجحه  

مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفا دعوى المسذ ولية فذي مذواجهتتهم وال ضذن اذا  ن  27/2/7

قرارا  الجمضية الضامة الوخااة وف  الشرو  والقيود الواردة في ن ام الشذركا  ون ذام  

 الشركة األساس. 
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كتتاب ااألسهم الجديدة التي تادر مقااا حاذص نقديذة مذا لذم توقذ  الجمضيذة أولوية اإل 27/2/8

ق للمادة    الضامة غير الضادية الضما اح  األولوية إيا نص يلك في ن ام الشركة األساس وفقا

 األراضين اضد الماجة من ن ام الشركا .  

 تقييد أسهمه في سجا المساهمين في الشركة. 27/2/9

 لب اال ذ ا علذ  نسذخة مذن عقذد ت سذيس الشذركة ون امهذا األسذاس مذا لذم تنشذرهما 27/2/10

 ة في موقضها اإللكتروني.الشرك  

 نتخااهم.ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة و إ27/2/11

 

 :حاوا المساهم عل  المضلوما   27/3

يلتزم مجلس اإلدارة اتذوفير المضلومذا  الكاملذة والواضذحة والاذحيحة وغيذر المضذللة  27/3/1

لوقذ  لتمكين المساهم مذن ممارسذة حقوقذه علذ  أكمذا وجذه وتقذدم هذيه المضلومذا  فذي ا   

 نت ام.المناسب ويجري تحديثها اإ  

الشركة المضلوما  للمساهم اوضوح حيذ  توفرهذا لضمذوم المسذاهمين مذن أن توفريجب  27/3/2

 الفجة. يا   

تااا أكثر الوساجا فضالية في التوااا ما المساهمين وعدم التمييز اينهم في توفير يجب إ 27/3/3

 المضلوما .  

 :نالتوااا ما المساهمي 27/4

ق علذذ  الفهذذم   27/4/1 يضذذمن مجلذذس اإلدارة تحقيذذ  توااذذا اذذين الشذذركة واذذين مسذذاهميها مانيذذا

 ستراتيجية للشركة وماالحها.  اإلالمشترك لألهدا   

 ذ ا اقيذة أعضذاء مجلذس اإلدارة س اإلدارة والرجيس التنفييي علذ  إيضما رجيس مجل  27/4/2

 عل  آراء المساهمين ومناقشتها مضهم.   

اليجوز ألي من المساهين التدخا في أعمذاا مجلذس اإلدارة أو أعمذاا اإلدارة التنفيييذة   27/4/3

للشركة ما لم يكن عضواق في مجلس اإلدارة أو من اإلدارة التنفييية أو التدخا من خذ ا    

ق الختاااذها أو فذي حذدود األوضذاا التذي يجيزهذا مجلذس     الجمضية الضامة للشذركة وفقذا

 اإلدارة.   
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 –وبخاصددة غيددر التنفيددذيين  –اإلجددراءات التددي أتخددذها مجلددس اإلدارة إلحاطددة أعضددائه /  28
 :دائهامين وملحوظاتهم حيال الشركة وأعلماً بمقترحات المساه

 
مذذن قاذذا المسذذاهمين حيذذاا الشذذركة  لذذ  مجلذذس اإلدارة أي مقترحذذا  أو ملحو ذذا لذذم يذذرد إ

 داجها.وأ
 

 :سياسة توزيع األرباح / 29
ق أرااح شركةتوزا ال سذنوية لتضزيذز قيمذة الضاجذد علذ  المسذاهمين امذا يتناسذب مذا أراذاح الشذركة  ا

ضواما اما فذي يلذك تحليذا قتاادي الضام ، وغيرها من الو  والمناخ اإلووضضها المالي وحالة الس

حتياجذذا  النقديذذة والرأسذذمالية والتوقضذذا  اإلسذذتثمار واإل إعذذادةسذذتثمارية ومت لاذذا  الفذذرص اإل

 عتاارا  القانونية والن امية.يضا  من هيا القايا عل  أي من اإلرية وت ثير أي توزالتجا

وعل  الرغم من توقا الشركة توزيا أرااح سنوية للمساهمين فإنه ال توجد ضمانا  لتوزيا فضلذي 

لألراذذاح كمذذا ال يوجذذد أي ضذذمان للماذذال  التذذي سذذيتم توزيضهذذا فذذي أي سذذنة فذذي المسذذتقاا ويخضذذا 

التي تنص عل  "توزا أرااح  ( من الن ام األساسي50ااح للشرو  الواردة في المادة )توزيا األر

الشركة الاافية السنوية اضد خاذم جميذا الماذروفا  الضموميذة والتكذالي  األخذرى علذ  الوجذه 

 التالي:

اديذة حتيا ي ن امي ويجوز للجمضية الضامة الضمن األرااح الاافية لتكوين إ %10يجنب  (أ

 من رأس الماا المدفوا %30حتيا ي الميكور جنيب مت  ال  اإلوق  هيا الت

  %10 زال تتجذاوقتذراح مجلذس اإلدارة أن تجنذب نسذاة جمضية الضامة الضادية اناءق علذ  إلل (ب

 تفاقي وتخاياه لذر  أو أغرا  مضينة.من األرااح الاافية لتكوين إحتيا ي إ

االقذذدر الذذيي يحقذذ  ماذذلحة  حتيا ذذا  اخذذرى ، ويلذذكتكذذوين إ للجمضيذذة الضامذذة أن تقذذرر ( 

مكان عل  المساهمين وللجمضية الميكورة كيلك و يكفا توزيا أرااح ثااتة قدر اإلالشركة أ

جتماعيذذة لضذذاملي الشذذركة أو ن تقت ذذا مذذن اذذافي االراذذاح ماذذال  إلنشذذاءا  م سسذذا  إأ

ق من هيه الم سسا .  لمضاونة ما يكون قاجما

يلذك للمسذاهمين  اضذدالاذاقي اإلدارة أن تذوزا مذن قتراح مجلذس للجمضية الضامة اناءق عل  إ ( 

  .من رأس الماا المدفوا %5نساة ال تقا عن 

( مذن الن ذام األسذاس للشذركة و المتضلقذة  امكافذ ة أعضذاء مجلذس 22ما مراعاة المادة )  (ج

من   %10 تتجاوزيخاص اضد ما تقدم نساة ال ( من ن ام الشركا  76اإلدارة والمادة )

ق مذا علذ  أن يكذون إ عضذاء مجلذس اإلدارةالااقي كمكاف ة أل سذتحقا  هذيه المكافذ ة متناسذاا

 عدد الجلسا  التي يحضرها الضضو.
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اشذذكا ناذذ  سذذنوي أو راذذا سذذنوي اضذذد  مسذذاهميهايجذذوز للشذذركة توزيذذا أراذذاح مرحليذذة علذذ  و

تت لذب أيذة توزيضذا  أراذاح مقترحذة مذن ستيفاء المت لاذا  والضذواا  الن اميذة اهذيا الشذ ن كمذا إ

جلذذس اإلدارة موافقذذة الجمضيذذة الضامذذة للمسذذاهمين ، وتذذدفا أراذذاح األسذذهم المقذذرر توزيضهذذا علذذ  م

ق  ألية تضليما  ن امية يا  ع قة  المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة ووفقا

 .رااحزا اموجاه أحد مساهمي الشركة عن أي حقو  في األتفا  تناوال يوجد أي ترتيب او إ

( من %10) تجنيباإيقا  م  06/04/2014وقد وافق  الجمضية الضمومية للشركة اتاريخ 

من رأسماا  %50حتيا ي اإل حتيا ي الن امي حي  ال  يلكة لتكوين اإلرااح الاافياأل

الموافقة م ، 02/04/2012اريخ كما وافق  الجمضية الضمومية للشركة والتي عقد  اتالشركة،

 .المدورةتيا ي االتفاقي لضدم الحاجة اليه وتحويله ال  رايد ال  األرااح تحويا االح عل  ايقا 

 

 : م2017األرباح التي تم توزيعها عن العام المالي  29/1

 ،71,428,575 المال  الموزا إجمالي

 ، 2.5 حاة السهم الواحد

 %25 نساة التوزيا من القيمة األسمية للسهم

)تداوا( انهاية اسج    كة المسجلين لمساهمي الشر أحقية األرااح

عقد  في  تداوا يوم انضقاد الجمضية الضامة التي

 م5/4/2017

 م.16/4/2017 تاريخ التوزيا

يداا في الحسااا  الجارية المرتا ة االمحاف  االستثمارية إ  ريقة التوزيا

 .من خ ا الانك السضودي الفرنسي

 

 م:2018 العام الماليعن التوزيعات المقترحة لألرباح  29/2

امنح سهم الرفا االتواية م 21/03/2019اتاريخ مجلس إدارة شركة حلواني إخوان  أوا 

من أجا تدعيم رأس الماا ليتناسب ما حجم أعماا و  للمساهمين مقااا كا عشرة أسهم مملوكة

 من ، 28,571,430تتم الزيادة من خ ا رسملة مال  عل  أن  المستقالية ت لضا  الشركة

تاريخ األحقية انهاية تداوا يوم الجمضية الضامة غير الضادية للشركة عل  أن يكون  األرااح الماقاة

المقيدين في سجا مساهمي الشركة لدى مركز اإليداا في  للمساهمين)واليي سيتم تحديده الحقا( 

إنه سيتم تجميا نهاية ثاني يوم تداوا يلي تاريخ إنضقاد الجمضية. و في حاا وجود كسور أسهم ف

عل  حملة تااا اسضر السو  ثم نوزا قيمتها الكسور في محف ة واحدة لجميا حملة األسهم و 
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يوما من تاريخ تحديد  30األسهم المستحقين للمنحة كا احسب حاته خ ا مدة ال تتجاوز 

 األسهم المستحقة لكا مساهم. ليااح رأس الماا كالتالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2018جمعيات المساهمين المنعقدة خالل السنة المالية /  30

 م على النحو التالي: 2018للمساهيمن خالل العام المالي  الشركة بعقد ثالث إجتماعاتقامت 

 

 سجل حضور أعضاء المجلس تاريخ االنعقاد  الجمعية العامة 

 صالح حفني -1 م5/4/2018 الجمعية العامة العادية 1

 عبداالله صباحي -2

 أنس خاشقجي -3

 خالد الكاف -4

 أسامة جمجوم  -5

 أنس خاشقجي -6

 محمد حلواني -7

 صالح حفني  -1 م1/10/2018 الجمعية العامة العادية 2

 عبداإلله صباحي -2

 أنس خاشقجي -3

 أسامة جمجوم  -4

 خالد الكاف  -5

 محمد حلواني  -6

 أحمد خياط -7

 محمد حلواني  -1 م7/11/2018 الجمعية العامة العادية 3

 صالح حفني -2

 أسامة جمجوم -3

 

 ، 14,300285,7 رأس الماا قاا الزيادة

 ، 314,285,730 رأس الماا اضد الزيادة

 %10 نساة الزيادة في رأس الماا

 سهم 28,571,430 عدد األسهم قاا الزيادة

 سهم 31,428,573 عدد األسهم اضد الزيادة

 الحوكمة 
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 :عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خالل السنة المالية/  31

 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب الطلب عدد مرات

 م5/4/2018 - 3

 م1/10/2018 -

 م7/11/2018 -

 انضقاد الجمضية الضامة الضادية

 

 :معايير المحاسبة المتبعة/  32

 ليةدولا للمضايير فقاو م 2018ديسمار  31في  لمنتهيةا للسنة دةحولما لماليةا مجوالقا دادعإ مت
 نم دةلمضتما رىألخا دارا إلاوا رلمضاييوا يةودلسضا ايةرلضا لمملكةا في دةلمضتما لماليةا ريرللتقا
  .ننييولقانا نللمحاساي يةودلسضا لهيجةا
 ر لمتضاا لمحاساةا رفقا لمضاييو جضةرالما دةحولما لماليةا جمهاواق عةولمجما در اوأ د عأ

 لجميا نينيولقانا نللمحاساي يةودلسضا لهيجةا نع درةلاااالسضودية   ق ايةرلضا لمملكةا في عليها
 للسنة دةحولما لماليةا مجوالقاإن   م2018ديسمار  31في  لمنتهيةا لسنةا كلي في اما را لفتا
 المضدة  اقا عة وللمجم لثانيةا دةحولما لماليةا مجوالقا يم ه 2018ديسمار  31في  لمنتهيةا

 دارا إلاوا رمضاييلوا يةودلسضا ايةرلضا لمملكةا في دةلمضتما لماليةا ريرللتقا ليةدولا رللمضايي
فقا و دةحولما لماليةا مجوالقا دادعإ مت.  ننييولقانا نللمحاساي يةودلسضا لهيجةا نم دةلمضتما رىألخا

 رهكي مت ما  اخ  وديلسضا، اال دةحولما لماليةا مجوالقا ر ع متو يخيةرلتاا لتكلفةا لمادأ
أي تحف ا  عل   م2018لي عن الضام الما مراجا الحسااا و لم يتضمن تقرير  هيا .ديداالتح

 القواجم المالية السنوية.

 :مراجع الحساباتختيار إ/ 33

ق مراتخت قتراح مجلس إراجضة حسااا  الشركة اناءاق عل  أو أكثر لم جضاار الجمضية الضامة سنويا

اإلدارة اضد قيام لجنة المراجضة اترشيح ودعوة عدد من المكاتب المرخاة للضما في المملكة 

و رفضها للجمضية  لسضودية لتقديم عروضها لمراجضة حسااا  الشركة ومن ثم دراستهاالضراية ا

 للن ر في إختيار و تضيين مراجا حسااا  للشركة أو أكثر من اين المرشحين و تحديد أتضااهم

مراجا الحسااا  أحدهم  تضيين والمرشحين إلختيار  مجلس اإلدارة للجمضية الضمومية وسو  يرفا

 م .2019راجضة حسااا  الشركة لضام القانوني لم

ورأي لجنة المراجعة في  تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة/ 34
 :مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

 :تقرير اإلدارة عن نظام الرقابة الداخلية وفاعلية وإجراءاته 34/1

ق  م2018 اد و نشر القواجم المالية عن الضام الماليعدإإن إدارة الشركة مس ولة عن  وفقا

للماادئ والمضايير المحاساية المتضار  عليها الاادرة من الهيجة السضودية للمحاساين 

تقديرا  اإلدارة واض    م2018القانونيين ، وتتضمن تلك القواجم المالية عن الضام المالي 

 لمضايير المهنية.القيم التي تضتمد عل  الحكم الشخاي وف  ا
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  ا عل  الحسااا  المستقا واليي له ح  اإلوقد تم مراجضة القواجم المالية امضرفة مراجا 

كافة الدفاتر والسج   ومحاضر مجلس اإلدارة ولجانها ومحاضر الجمضية الضامة للمساهمين 

ادون أي  م2018 وقد قام مراجا الحسااا  اإعداد تقرير مراجضة القواجم المالية للضام المالي

 .تحف ا  أو م ح ا  

عداد القواجم المالية وقد إ ام الرقااة الداخلية عل  عملية جراءا  نإوت كد إدارة الشركة فضالية 

إلدارة والمساهمين ا نه تم تاميم هيا الن ام الع اء ت كيد مناسب إلدارة الشركة ولمجلس ا

قة فيها ويتكون هيكا الرقااة الداخلية من عتماد عل  القواجم المالية المنشورة والثيمكن اإل

الرقااة الداخلية الضناار الرجيسية التي تشما ايجة الرقااة الداخلية وتقييم المخا ر وأنش ة 

 تااال  والمتااضة.والمضلوما  واإل

عداد إوفاعلية ن ام الرقااة الداخلية وويقوم المراجضيين الداخليين االشركة امراجضة كفاءة 

هيا الن ام لمجلس اإلدارة االتنسي  و المناقشة ما لجنة المراجضة ، والضضو تقرير عن 

جراءا  التاحيحية اإلدارة التنفييية والتي تتخي اإلالمنتدب والرجيس التنفييي والمدير المالي و

اهد  تحسين وت وير   كتشافها في ن ام الرقااة الداخليةإد يتم ال زمة لمضالجة أي قاور ق

 عدادها.إالقواجم المالية ومناقشة عملية  م لجنة المراجضة االشركة ادراسةالن ام وتقو

وتوجد حدود م زمة لفضالية ن ام الرقااة الداخلية للشركة وتتضمن تلك الحدود إمكانية حدو  

فضاا  ي ن امأن إءا  الرقااة الداخلية واالتالي فجراإذلب عل  توا ئ اين الضاملين االشركة للت

 عداد ونشر القواجم المالية.إال ات كيد مضقوا اخاوص إاخلية ال يوفر للرقااة الد

عداد القواجم المالية السنوية إ ام الرقااة الداخلية عل  عملية وقد قام  إدارة الشركة اتقييم ن

ق لمقاييس ن م2018للشركة للضام المالي  عداد القواجم إ ام الرقااة الداخلية عل  عملية وفقا

 ماش  ما المقاييس المهنية في هيا الخاوص.المالية اما يت

 وتقر إدارة الشركة ما يلي:

 عد  االشكا الاحيح.أأن سج   الحسااا   -1
 أن ن ام الرقااة الداخلية أعد عل  أسس سليمة ونفي افاعلية. -2

 أنه اليوجد أي شك ييكر في قدرة الشركة عل  مواالة نشا ها. -3

 نهأكما ت كد الشركة ،  جوهرية عل  الن اموت كد أنه اليوجد لدى الشركة أي م ح ا  

ي عقواا  من هيجة السو  المالية أو الجها  الن امية عل  الشركة خ ا الضام أاليوجد 

 .م2018المالي 
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 تؤكد لجنة المراجعة ما يلى: 34/2

  ا عل  ما نها قام  ااإلأم التي قام  اها تست يا أن ت كد نه من خ ا المهاأتفيد اللجنة 

ثناء فحاه وتدقيقه للقواجم المالية عن أ  و المتضل  ام ح اته المشاهدة عرضه مراجا الحسااا

  عها عل  تقرير كا من إل  إاإلدارة التنفييية اها ااإلضافة ن ام الرقااة الداخلية ومناقشة 

كة كما قام  اإلدارة التنفييية وإدارة المراجضة الداخلية عن فضالية ن ام الرقااة الداخلية االشر

  اإلدارة إلمنو ة اها والتي ترفا تقاريرها ااإلشرا  عل  إدارة المراجضة الداخلية حسب المهام ال

التنفييية ولجنة المراجضة متضمنة الم ح ا  والتوايا  التي يتم التواا لها لتضزيز ن ام 

ا عل  تنفيي اإلجراءا  جراءاته وتقوم اإلدارة التنفييية واشكا مستمر االضمإرقااة الداخلية وال

ا وأن مة الحاسب ستكماا السياسا  واإلجراءا  والهياكإتاحيحية اما فيها توثي  وت وير وال

عماا م ح ا  جوهرية م ثرة عل  سير األعماا وامتااضة من اللجنة وال توجد اآللي وميكنة األ

عد و نفي عل  أسس ألداخلية ن ن ام الرقااة اأح  ن ام الرقااة الحالي ما ي كد االشكا المضتاد ت

 مقاولة.

 :تطبيق الئحة حوكمة الشركات/ 35

وضا األسس واإلجراءا  الكفيلة للتواف  ما انود الجحة حوكمة الشركا  ا قام  الشركة

سترشادا إ عتماد الجحة خااة لحوكمة الشركةعن مجلس هيجة السو  المالية وتم إالاادرة 

، الاادرة من قاا هيجة السو  الماليةراية السضودية ا جحة حوكمة الشركا  االمملكة الض

ق من خ ا من ومة  ق أو جزجيا وت ا  الشركة من الناحية الضملية غالاية ما جاء في ال جحة كليا

الن ام األساسي واللواجح واإلجراءا  الداخلية واألن مة واللواجح الن امية يا  الض قة إل  

والتحوا إل   المتضار  عليها في المملكة الضراية السضوديةجانب ت ايقها للمضايير المحاساية 

ستكماا السياسا  واإلجراءا  إوقام  الشركة ا،  م1/1/2017عتااراق من المضايير الدولية إ

ن كافة الانود المتضلقة االجمضية ضما عل  ت وير يلك اافة مستمرة وأالمن مة للت اي ، وت

وعليه فقد تم ت اي  ما جاء في  م2018خ ا عام  يقها في آخر جمضية عقد تم ت ا الضامة

 ستثناء التالي :اإ  الجحة الحوكمة الاادرة من قاا هيجة السو  المالية
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رقم المادة / 

 الفقرة

 السبب الوصف

 (90المادة)

 ( 7الفقرة )

عتمد عليها مجلس التي إحيثما ين ا  الوساجا 

، والجهة اإلدارة في تقييم أداجه وأداء لجانه وأعضاجه 

ن   االتقييم وع قاتها االشركة ، إالخارجية التي قام

 .وجد 

سس عداد األجاري الضما عل  دراسة وإ

والمضايير الخااة اتقييم المجلس ولجانه 

 للسنوا  القادمة.

 

 

 (95المادة )

 

 

 

 تشكيا لجنة حوكمة الشركا 

  مو   تم إسناد مهام الحوكمة إل

تص في مجاا الحوكمة ويكون مخ

للقيام اكافة  ل  الرجيس التنفيييمرجضه إ

الحوكمة المهام واألعماا المتضلقة ا

ل  تشكيا وجاري دراسة مدى الحاجة إ

 لجنة مختاة االحوكمة.

 

 وتقدير:شكر 

منسواي الشذركة الشكر مواوا لو، يتقدم مجلس إدارة الشركة االشكر والتقدير لمساهمي الشركة 

ا المجلذس إلذ  ويت لذ،  م2018لتي ايلوها خ ا الضذام المذالي وعم  ها ومورديها عل  الجهود ا

 نجازا  والنجاحا  خ ا األعوام القادمة إن شاء ي.تحقي  المزيد من اإل

 وهللا الموفق ،،،

 مجلس اإلدارة                                                                                              


