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 المحترمين    السادة / مساهمي شركة حلواني إخوان

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

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

م أعمالهةا خة ا ال ةةانتةةا   الشةركة و نشةا  وادا الةيي يسةةت ر  ،  م31/12/2017 يالمنتهيةة  ة

  أرنسةةة ويونةة  / ، ومر ةةم مةةت التقريةةر السةةنوي تقريةةر مرااةةر حسةةاااة الشةةركة السةةادة م2017

 م.31/12/2017المنتهية  ي  والقوا م المالية الموحدة مت إيضاحاتها عن السنة المالية

 

 عرض عام عن الشركة  /1

ليةة السة ودية خة ا ما ةي السةوا ال أدرجةة، ركة حلواني إخةوان هةي شةركة مسةاهمة سة ودية ش

 تنةدر  تحةة الق ةال الر يسةي ا ةالو ي شركة السةوا الماليةة تةداوا  6001م  رام 2008ال ام 

إخةوان ني وتتمتت شركة حلةواالسلت اإلسته كية األساسية والق ال الفرعي ) ا ال انتا  األغيية( 

ملكةة نها من أولة  الشةركاة السة ودية التةي دخلةة مجةاا اةناعة المةواد الييا يةة  ةي الماميزة كو

 ة مةةن أ ةةراد عا لةةة م كشةةركة تواةةية اسةةي1952عةةام سسةةة الشةةركة ال رايةةة السةة ودية ،  قةةد ت 

نتجاتها موحجم عملياتها ، وتنوعة  و التمويليمني ت سيسها الشركة القانوني هيكا  وت ورحلواني 

هة  23/10/1428ا وتةاري  /264إل  شركة مساهمة اموجر القرار الةوزاري راةم حت  تحولها 

م 2008 يوليو 16  يمليون لاير ، وارر مؤسسو الشركة  200م ارأسماا 4/11/2007الموا م 

سةهم مةن نفةس الف ةة ل كتتةار  8,571,430لاير اإاةدار  285,714,300إلة   زيادة رأسةمالها

 ال ام.

 

 

 

 

 

 

 خوانإشركة حلواني 
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 رسالة الشركة  /2

  ا اليينوظفين كارنا الماتكرة وجهود ماة غيا ية عالية الجودة من خ ا أن ما م اً لتقديم منتج

تنمية ورض  المستهلكين و لمساهمينا مستمرة عوا دأعل  مستوياة التميز محققين يستهد ون 

 ويلك من خ ا:،  المجتمت

 ،حتياجاة المستهلكين تقديم منتجاة عالية الجودة ترضي ا •

 المساهمين،ماالح  ت ظيم 

  موظفيناتحسين ادراة ومهاراة، 

  االجتماعية امسؤوليتناستش ار. 

 

 النشاط الرئيسي للشركة /3

   وتوزيةتاتاةنيت ال رايةة ماةر جمهوريةة تركز نشا  شركة حلواني إخوان وشركتها التاا ة  ي ي

و  اة مةةوا والمرايةةالحةة وة ال حينيةةة والم تتمثةةا منتجاتهةةا الر يسةةية  ةةيو ،المنتجةةاة الييا يةةة 

 لميلفةةاو اآليسةكريم واأل  مةة ال اةا ر  واأللاةان وومنتجاة اللحوم المان ة واألجاان  ال حينة

منهةةا  ةةي المملكةةة ال رايةةة  11قةةت ي، اً  اةةنم 17ويلةةك مةةن خةة ا ،  اضةةا ة الةة  ماةةنت التنةةك

 .منها  ي جمهورية مار ال راية  6، الس ودية

لةة ، إخةوان ، النخ: حلةواني أهمهةا حة ع مةاة تجاريةة متميةزة وتقوم الشركة اتسويم منتجاتها ت

 ( ،  حينية ، م موا وسمسمه  ، وتقوم الشركة اتوزيتFreshyور ،  ازجة )مختاراة ، تور ت

يةر غوهةي )جملةة وتجز ةة واقةاالة(  متنوعة من منا ي الايت المختلفة منتجاتها من خ ا مجموعة

  .مملوكة للشركة

يةة ع مةة تجار 567 ،  ع مةة تجاريةة مسةجلة  ةي المملكةة ال رايةة السة ودية 47وتمتلك الشركة 

دا مريكةةا وكنةةايةةة واألسةةيوية وأواإل ريقيةةة واألور ةةي م ظةةم الةةدوا ال رايةةة وا ةة  الةةدوا مسةةجلة 

 . واستراليا

 

 الشركات التابعة /4

حلةواني تمارس الشةركة عملياتهةا  ةي جمهوريةة ماةر ال رايةة مةن خة ا شةركتها التاا ةة شةركة 

ت  يهةا المركةز الر يسةي ، ويق %100( المملوكة لها   لياً االكاما شركة مساهمة ماريةإخوان )

وتوزيةت اللحةوم الماةردة والمجمةدة وال حينةة  وت ليرويتركز نشا ها  ي تانيت وت ا ة ل ملياتها، 

نت تقت  ي ماا 6والح وة ال حينية والمراياة والم موا وال اا ر ومشتقاة الدواجن من خ ا 

عةام ، وت سسةة الشةركة  ةي جمهوريةة ماةر ال رايةة  ةي  ال اشر من رمضةانا المدينة الاناعية
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مليةون  300 أسةهمهامليةون جنيةه ماةري و عةدد  60رأسةمالها مساهمة مارية ة كشرك م1994

 الشركة أي أدواة دين. تادر مول،  ماري للسهم )عشرون ارشاً(0.20اقيمة أسمية  سهم

 

 المستقبليةالتوقعات  /5

 اً  ةورتهناك أن  نامية وتؤمن الشركة أن األسواا التي تسوا  يها شركة حلواني منتجاتها أسواا 

 وتسةويم ي نةي تةو ر مجةاا خاةر للتقةدم والنمةو  ةي اةناعة مما،  ن األسرة يتكو م دا نمو ي 

 . اة المايوي  ي حا زاً أكار لزيادة اإلنتا  مما سين كس إيجاااً عل  زيادة  منتجاة الشركة

و  المرا و ال حينية وال حينةوت تقد إدارة الشركة اان يوااا سوا اللحوم المان ة والح وة 

 التالية: ي دوا مجلس الت اون النمو  ي المستقاا نظراً لألساار  الم موا

  ينيةةحية  أن الحة وة ال ح،  تكةوين األسةرةزيادة م دا  و السكان اعداداستمرار ارتفال 

 هاستهلكت تار من األغيية الر يسية التي ت و الم موا المرا  واللحوم المان ةو وال حينة

   يومياً. ال راية ال وا ا

  وجود دراسةاة هناك  رص توس ية إضا ية  ي مجاا إنتا  اللحوم المان ة ، إضا ة إل 

أنةةه مةةن المتواةةت أن ينمةةو ال لةةر علةة  المنتجةةاة الخااةةة االحميةةة )الةةرجيم( مثةةا  تشةةير

( المسةةةتخدم عنةةةد مرضةةة  السةةةكري والمرايةةةاة ياة Sorbitolة االسةةةورايتوا )الحةةة و

 والم موا والمخاوزاة. األاا وكيلك الم جناة الحرارية الس راة

 ةي  اً يسةاهمواضا ة القيمة للمستهلكين عام ً مساعد ويمثا التزام الشركة االجودة وتنول منتاجتها

تانةي  اةوا التةيتجارية لدى الشركة ت د من أهةم األاالسم وال  ماة النمو ماي اة الشركة ول ا 

 رتفةال  ةيها ومساعيها  ي هيا المجاا وتتوات الشركة ارتفةال ماي اتهةا وتحقيةم اعليها استراتيجيت

ن تحقيةم مةهوامش راحيتها علة  األمةد الا يةد وأن المزايةا التنا سةية للشةركة سةتمكنها إن شةا    

 مساهميها. م دالة نمو متواالة وت ظيم ماالح 

 

 الخطط المستقبلية /6

 الاناعي من مشرول المجمت الثانيةللمرحلة  الكاما لمجم ها الاناعي اامة الشركة االتشييا 

 .12/7/2016شييلها االكاما اتاري  وت

مليةةةون  165تمويةةةا المشةةةرول مةةةن خةةة ا اةةةر  اةةةندوا التنميةةةة الاةةةناعية مالةةة  حيةةة  تةةةم 

لتةةةةد قاة النقديةةةةة واةةةةرو  اسةةةة مية  ويلةةةةة االجةةةةا لاير ااالضةةةةا ة الةةةة  تمويةةةةا ياتةةةةي مةةةةن ا

وسةةةةوو يكةةةةون لهةةةةيا المجمةةةةت أهميةةةةة كاةةةةرى يهةةةةدو الةةةة  زيةةةةادة حاةةةةة الشةةةةركة  ةةةةي السةةةةوا 

المحلةةةي والتاةةةدير اضةةةا ةً الةةة  زيةةةادة ال ااةةةة االنتاجيةةةة لتتوا ةةةم مةةةت خ ةةةة الشةةةركة التوسةةة ية 



   2017تقرير مجلس اإلدارة 

Page 5 of 43 
 

 .م وادخةةةةةةةةةةةةاا التقنيةةةةةةةةةةةةة الحديثةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةي اةةةةةةةةةةةةناعة االغييةةةةةةةةةةةةة2025الةةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةةام 

 .( مليون لاير27.10مالي االسته ك السنوي للمجمت الاناعي لمرحلتيه )اج ال اد و

 لل ةةر المتزايةةد علةة  ا ةة  منتجةةاة الشةةركةونظةةراً  ماةةر –امةةا  ةةي شةةركة حلةةواني اخةةوان 

مةةةن  اً عتاةةةارإالمراةةة   والحةةة وة  يزيةةةادة ال ااةةةة االنتاجيةةةة لماةةةن  قةةةد اةةةرر مجلةةةس اإلدارة 

 .2018يناير  منتاو

 

 يا التنافسيةالمزا /7

ً إ كس نتتمتت شركة حلواني إخوان اجملة مةن المزايةا التنا سةية القويةة التةي مةن شة نها أن تة  يجاايةا

اة كونهةا مةةن أولة  الشةركاة الماةن ة للمنتجةة المنا سةين،مةت  علة  تحقيةم راحيةة عاليةة مقارنةةةً 

لةيي ا سيسةهامسةتمرمني ت الييا ية  ي االسواا المحلية والتزامها م ةايير الجةود ال اليةة والت ةوير ال

 توا ةم مةتيميز ع ماتها التجارية وكسر ثقة المستهلكين كما أن ت وير نظم اإلدارة واإلنتةا  امةا 

 " ادHACCPوشهادة الهاسر " 9001اشهادة األيزو مت لااة الم ايير ال المية من خ ا الت هيا 

م ا الةيي تةز هةيا مةت الت ةوير الها ة ي األسواا ال المية واد تم ت زي هاأتاح للشركة ادخوا منتجات

ر  ةويارة ومختاةراة خااةة ااالاحةا  والتإد ي المجمت الاناعي الجديد للشركة حي  تةم انشةا  

(RND ااالضا ة ال  مختاراة حديثة للراااة عل  الجودة ). 

ودة ام ةايير جة ملتزمةةمنةي ت سيسةها  موثواةةياة ع مةة تجاريةة ن الشةركة ااالضا ة ال  يلةك  ةإ 

ا سة ار تقدم منتجةاة و ةم أيواا المسةتهلكين وا ما أاحا  مستمرة واالتالي  الشركة تقومولية عا

كاملةة وجةود شةاكة توزيةت مت ي اةناعة أغةييتها ، والخام المواد الزراعية  أ ضاتستخدم ، مقاولة

 .وهما أكار سواين للشركةالمملكة ال راية الس ودية ومار  مملوكة للشركة  ي كا من

 

 اطر التي قد تواجهها الشركة )مخاطر نشاط الشركة( المخ /8

الاي ة االاتاادية واألسواا التي ت ما اها ، واد تواجه تت ثر الشركة ك ي نشا  ااتاادي ا

 ارو ال ا تقلر أس ارهأهم مجموعة من المخا ر التشييلية والمالية المت لقة ا ملياة الشركة

أوا ة مخا ر و، األع اا المفاج ة  ي خ و  اإلنتا  ومخا ر،  الجنيه الماريال المي اما  يها 

والتي عانة منها  السليمةاللحوم  ا يشكا مخا رة عزوو المستهلك عن منتجاة مالحيواناة م

الشركة  ي سنواة سااقة إضا ة إل  مخا ر اال تمان الخااة ا م  ها ومخا ر السيولة المرتا ة 

ر  ي األنظمة والقوانين ياة ال  اة انشا ها ييياتو ر التسهي ة اال تمانية ، ومخا ر الت

، إل  جانر ا   المخا ر ة عل  النواحي االاتاادية اشكا كاير روالمخا ر السياسية المؤث
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األخرى التي اد تواجهها  ي الاي ة التنا سية للاناعاة المماثلة ، وت ما الشركة ومن خ ا 

تخاي اإلجرا اة االحترازية واالحتيا اة ال زمة خارتها ال ويلة عل  مراااة عواما المخا رة وا

  المؤدية إل  ر ت الكفا ة اإلنتاجية لديها. 

 قرارات الشركة المهمة  /9

هيكلةة  الور مجلس اإلدارة استراتيجية مستقالية لزيادة وت وير عمةا وماي ةاة التاةدير واعةادة

 لشركة ال امة.ا   الق اعاة واالداراة اضا ة ال  اعادة دراسة استراتيجية ا

 

 الموارد البشرية / 10

م  لر ةةت اةدراتهم ومهةةاراتهم الوظيفيةة مةن خةة ا تقةديم اةةرا  ت مةا الشةركة علةة  تشةجيت موظفيهةا

رير والتةد الةيي تةم اسةتحداثه  ال  ارنام  )موظةو الشةهر( ااإلضا ةالتدرير الداخلي والخارجي 

ا وتمثةةا خ ةة  اإلحةة  ،ال زمةةة المركةةز علةة  رأس ال مةةا مةةن خةة ا تقيةةيم االحتياجةةاة التدريايةةة

ر التدريجي للكوادر الس ودية أهمية خااة حي  نت  عن هةيه الخ ة  والاةرام  الحفةاظ علة  نسة

ا واد تم هي ، المناار القيادية واإلدارية  ي الشركة ا  وتشيا هيه الكوادر ،  مرتف ة للس ودة 

علةةةي مةةةن لةةةديهم المقةةةدرة و  الت ةةةرو الةةة  أوالً  ( حيةةة  يهةةةدو الارنةةةام انةةةا ارنةةةام  ) اسةةتحدا 

الثةةا و ث ،ثانيةةا دمةة  هةةيه ال نااةةر  ةةي ارنةةام  تةةدرياي مكثةةو ، االمكانيةةاة مةةن الكةةوادر السةة ودية

وادر الكةةه راا ةةا ادمةةا  هةةي متاا ةةة تقةةدمهم  ةةي الارنةةام  و تةةيليا كا ةةة الاةة ار التةةي يواجهونهةةا 

شةركة ال تسة  كمةا  هالوا عليالمؤهلة  ي وظا فهم الجديدة التي تتناسر مت حجم التدرير اليي ح

ة إلعةادة هيكلةة ا اعةامةت كاةرى شةركاة االستشةاراة  ةي مجةاا المةوارد الاشةرية  للت ااةدأيضا 

والة رام  عمةتقدم الشركة المكا آة وال ة واة واةكما  لرا  االدا  االدخا الشركة ولوضت نظام

 ير  رص ، ااإلضا ة ال  تو  عل  تقييم أدا  سنوي ماني عل  م ايير محددةخااة االماي اة انا ً 

الشةركة  هيا واد الة  عةدد مةوظفي ،وظيفية للسيداة  ي مجاا اإلنتا  والمالية والتسويم والجودة 

% حية  تةم 32واليةة نسةاة السة ودة  موظفة 99 حوالي منهمموظو  985  م 2017خ ا ال ام 

  االن لةم تقةم الشةركة حتةو ر و قاً ألنظمة وزارة ال مةا اهةيا الشة نضعل  الن اا األخ المحا ظة

 .تحفيزية مثا ارام  ادخار الموظفين وخ  ه ا ما ارام  

 البحث والتطوير /11

اامة الشركة اإستحدا  إدارة للاح  والت وير و تجهيةز مركةز متكامةا داخةا المجمةت الاةناعي 

م ال مةةا علةة  ت ايةة الةة  الجةةرا  عمليةةاة الاحةة  والت ةةوير علةة  منتجةةاة الشةةركة الحاليةةة اضةةا ة

نةام  امنتجاة جديدة ال  األسواا خ ا الخمسة أعوام المقالة ضمن ار ا رحاستراتيجية الشركة 
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مختاةراة مجهةزة  ةي داخةا كةا ماةنت مةن ماةان ها تقةوم  دارة زمني محدد ،كمةا تةدعم هةيه اإل

 . االفحص والتحليا واختااراة الجودة لجميت منتجاتها

 السالمة والجودة والنوعية /12

 لهي ةحية اإلشراو والراااة عل  شركاة التانيت الييا ي اد أني ة االكاما ااحي  أن ا 

ا لهي ة مسمي لالس ودية لليدا  والدوا   قد تم وانجاح تسجيا كا ة منتجاة الشركة  ي الموات الر

ارية التج ي تار المرحلة األخيرة للحاوا عل  تاريح مزاولة المهنة ا د ان تم تحدي  السج ة

 ص الاناعية.والتراخي

لمهنية مة اوال يزاا ال ما مستمرا عل  ت وير نظم إدارة الجودة وس مة اليدا  و الاحة والس 

ل  عحاوا وس مة الاي ة مت المكاتر اإلستشارية المتخااة  ي هيا المجاا واليي يهدو ال  ال

 الت هيا الرسمي للنظم ال المية التالية:

 ISO 9001   نظام إدارة الجودة -

 ISO 22000   م س مة اليدا نظا -

 OHSAS 18001      نظام إدارة الس مة والاحة المهنية -

  ISO 14000  نظام س مة الاي ة    -

    

 المساهمة اإلجتماعية /13

ن وأ ةراد والمشاركة  ي تحقيم ر  ة هيا الو  والتنمية االجتماعيةتؤمن الشركة ا همية المساهمة 

اليةاة   تحقةم النفةت ال ةام للمجتمةت ، و رعايةة المناسةااة والف من خة ا مشةاريت واةرام المجتمت

ناسةر تاالجتماعية والرياضية والثقا ية ، واستق ار يوي االحتياجاة الخااة  ي الوظةا و التةي 

 ً   .ادراتهم ، واستي ار عدد من  لاة المدارس  ي ارام  للتدرير الايفي سنويا

اة يعاية مختلو المناسااة واألنش ة ورمال لدعم االع مل الشركة للبحث عن الفرصتع كما

 ة.حم ة التوعية ال امالمنف ة ال امة ، مثا المؤتمراة والندواة و
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 المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها /14

 خالصة المركز المالي الموحد للشركة : 14/1
ال   م2016  عام  ي مرة 1.32لوااة المتداولة من  الموجوداة المتداولة إل  الم  نساة انخفضة

لوااة من نساة إجمالي الموجوداة إل  إجمالي الم  زادة، كما  م2017مرة  ي نهاية عام  1.12

ركة من هيا و اد تمكنة الش ، م 2017مرة   ي نهاية ال ام 2.22إل   م2016 ي عام  مرة 2.12

لجدوا ا، وياين  م2017 ي عام  مليون لاير 98.8تحقيم اا ي نقد من األنش ة التشييلية ال  

 أدناه خ اة لقا مة المركز المالي للشركة آلخر خمس سنواة:

 2017 2016 2015 2014 2013 ي () بالمليون لاير سعودالمركز المالي    

 362 388 449 485 463 موجوداة متداولة 

 322 293 248 209 164 م لوااة متداولة

 40 95 200 276 299 مارأس الماا ال ا

 600 614 639 505 368 الموجوداة غير المتداولة

 962 1,001 1,088 990 831 إجمالي الموجوداة

 322 293 248 209 164 م لوااة متداولة

 110 179 183 171 86 ىالم لوااة االخر

 432 472 432 380 250 إجمالي الم لوااة 

 286 286 286 286 286 رأس الماا المد ول

 244 243 370 324 295 االحتيا ياة واالرااح المدورة

 530 529 656 610 581 حقوا المساهمين

 962 1,001 1,088 990 831 إجمالي الخاوم وحقوا المساهمين

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

   

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 المؤشرات والتحليالت المالية
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 خالصة نتائج األعمال الموحدة ومقارنة األداء : 14/2
 

عن  %37.4  رتفالامليون لاير انساة   71.3 اا ي أرااح الية م 2017حققة الشركة  ي ال ام 

الرتفال  ي ت ود أساار احي  مليون لاير  52 حم اليي الية  يه اا ي األراا2016ال ام المالي 

من  لمماثلةافترة ال أن الحالية مقارنة مت الفترة المماثلة من ال ام الساام ال  اا ي ارااح الفترة

ير س ر خسا ر  روا ال ملة للشركة التاا ة  ي مار الناتجة عن تحراد تضمنة ال ام الساام 

انخفا  مارو اة الايت و وكيلك  مليون لاير 75.8ارو الجنيه الماري والتي الية 

ً  الفترة المماثلة من ال ام الساام ةتضمن  حي %12.2التوزيت انساة  الشركة  زيادة     أيضا

لمارى سوا االتاا ة و يلك لدعم مشتقاة الدواجن الخااة االمانت الجديد اليى تم انشاؤه    ال

 ً رو اة تخفي  الماالتاا ة ، كما أن نتيجة لتاثير اعادة ترجمة ال ملة  ي الشركة  و ايضا

ر اعادة تاثيركة لتلك المااريو و نتيجة ترشيد ادارة الش %24.2اة ال مومية و االدارية انس

 .التاا ة ادة ال  ارتفال اا ي االرااحترجمة ال ملة  ي الشركة 

عل  النحو  اقةالسا ةو السنواة األرا م 2017الجدوا أدناه النتا   التشييلية للشركة لل ام  يوضح

 التالي:

 2017 2016 2015 2014 2013 () بالمليون لاير سعودي   قائمة الدخل

 834 988 1,075 1,065 958 الماي اة

 (563) (656) (741) (757) (671) تكلفة الماي اة

 271 332 334 308 287 إجمالي الراح

 (162) (191) (185) (173) (155) مااريو إدارية وعمومية و اي ية 

 109 141 149 135 132 اا ي راح التشييا

 (19) (85) (2) 0 0 مارو اة األخرىاإليراداة / ال

 (19) (4) (32) (44) (39) الزكاة و ضرياة الدخا

 71 52 115 91 93 اا ي الراح
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 المعلومات القطاعية /15

اليةة داخلية وتتات الشركة الق ال الجيرا ي والق اعاة الييا ية المختلفة لمنتجاتها  ي تقاريرها ال

مليةون  835مال  واةدره  م  2017 /31/12سنة المالية المنتهية  ي الماي اة الموحدة عن ال اا  

لاير ، حيةة  تمثةةا سةةوا المملكةةة ال رايةةة السةة ودية وسةةوا جمهوريةةة ماةةر ال رايةةة األسةةواا 

ايةةة ، وتمثةةا المملكةةة ال ر %86,4 نسةةاة ماي ةةاة النشةةا   يهمةةاالتةةي تالةة  الر يسةةية للشةةركة ، و

ة ن خة ا الشةركة األم حلةواني إخةوان ، وتمثةا جمهوريةمن إيراداة الماي اة مة %49الس ودية 

من إيراداة الماي اة مةن خة ا شةركة حلةواني إخةوان )ماةر( ، إلة   %37مار ال راية نساة 

،  %4جانر الماي اة مةن عمليةاة التاةدير إلة  دوا مجلةس الت ةاون الخليجةي التةي تمثةا نسةاة 

 :دناهالمنا م األخرى حسر الجدوا أ  ية من إيراداة الماي ا %10والنساة الاااية التي تمثا 

 

 القطاعات  الجغرافية

المملكة العربية  البيان ) بالمليون لاير سعودي (
 السعودية

 اإلجمالي تسويات  جمهورية مصر العربية

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 الفترة المالية

(4) 503 352 489 486 الماي اة  (4)  835 988 

 52 71     34 48 18 23 الراح اا ي

(8) 157 153 847 817 إجمالي الموجوداة  (3)  962 1001 

(8) 103 87 372 353 إجمالي الم لوااة  (3)  432 472 

اا ي القيمة الد ترية 
 للممتلكاة و الم داة

554 571 41 42     595 613 

 

 

  مار ال راية تتركز موجوداة الشركة االمملكة ال راية الس ودية وجمهورية 

 : أهم ا اعاة الشركة تتمركز  ي ث ثة ا اعاة ر يسية 
 األوا: ا ال اللحوم الماردة والمجمدة.

 الثا ني: السمسم واليي ينت  عنه الح وة ال حينية وال حينة.
 الثال : مجموعة ا اعاة انتاجية أخرى.
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 كة :للشر طاعات االنتاجية الرئيسةيوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي لمبيعات الق
 

 البيان          الفترة المالية
() بالمليون لاير سعودي              

 المملكة العربية
 السعودية

 دول عربية جمهورية مصر
 وأجنبية أخرى

 اإلجمالي

 835 114 313 408 إجمالي الماي اة 2017 

 303 4 243 56 ا ال اللحوم المان ة

 243 79 9 155 ا ال السمسم

 289 31 61 197 منتجاة أخرى

 988 125 458 405 إجمالي الماي اة 2016 

 437 4 378 55 ا ال اللحوم المان ة

 290 92 38 160 ا ال السمسم

 260 29 42 190 منتجاة أخرى

  
2015 

  

  

 1075 134 508 433 إجمالي الماي اة

 528 3 453 72 ا ال اللحوم المان ة

ال السمسما   169 43 100 312 

 235 31 12 192 منتجاة أخرى

  
 2014 

  

  

 1064 132 509 423 إجمالي الماي اة

 524 3 454 67 ا ال اللحوم المان ة

 321 109 42 170 ا ال السمسم

 219 20 13 186 منتجاة أخرى

 958 129 451 378 إجمالي الماي اة 2013

 467 2 396 69 ا ال اللحوم المان ة

 272 101 39 132 ا ال السمسم

 219 26 16 177 منتجاة أخرى
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 :  القروض والمطلوبات المستحقة على الشركة  /16

 

     

لتحويا دين ااالة ل  إن الشركة أو شركاتها التاا ة لم تادر أي ادواةواخ و ما يكر  ي التقرير                  

دواة أال  أسهم أو حقوا خيار أو حقوا مشااهه ، ولم تادر أو تمنح أي حقوا تحويا اموجر 

  أو و شراأويا إل  أسهم أو حقوا خيار أو حقوا مشااهه ، واليوجد أي إسترداد دين ااالة للتح

 اليا  من جانر الشركة ألي أدواة دين ااالة لإلسترداد

 

 

 

 

 

 

 

 /مدة القر  مال  أاا القر  اسم مقدم القر  
 شهر

الماال  المد وعة 
سداداً للقر  خ ا 

 السنة

 المال  الماقي من القر 

 7,500,000 37,500,000  6 45,000,000 الانك الس ودي الفرنسي 1

 60,182,734 -  3 60,182,734 الانك الس ودي الفرنسي 2

الانك الس ودي  3
 الاري اني

29,603,004 5  - 29,603,004 

 8,489,877 83,820,373  5 92,310,250 انك الجزيرة 4

 41,399,116 19,964,884  33 61,364,000 انك الجزيرة 5

اندوا التنمية  6
 الاناعية

165,000,000   56,837,617 108,162,383 

مارو أاوظا   7
 االس م  

18,376,221 6  2,032,147 16,344,074 

 13,598,776 7,857,746  9 21,456,522 انك الاركة  8

 2,075,199 -  2 2,075,199 انك مار  9

 287,355,163                                                         اجمالي المديونية للشركة والشركة التاا ة
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 المدفوعات النظامية المستحقة /17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 اإلدارة وكبار التنفيذيين(

و تيييةر انسةاة ملكيةة أ )عدا مجلس االدارة وكاةار التنفيةييين(  م يتم إا غ الشركة من أي شخصل

ي  ةالمسةاهمين المؤسسةين احةد نسةاة ملكيةة  تييةر واخة و يلةك  قةد تةم نساة ملكيتةه  ةي الشةركة 

 م وهو السيد/  واز محمد حلواني 2017خ ا ال ام المالي الشركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستحم حت  نهاية  المسدد الايان
الفترة المالية السنوية 

 ولم يسدد

 واو موجز لها

 الزكاة
 

 
             
6,399,322 

 
 
  

  
 

 2,472,892  

عاارة  لاير مليون 4
عن تسوية مت هي ة 
ة الزكاة لسنواة سااق

 لاير مليون 2.3و
عاارة عن مستحقاة 

 2016الزكاة ل ام 

المؤسسة ال امة للت ميناة 
 اإلجتماعية

5,056,430  490,642    

   0  1,877,313 تكاليو ت شيراة وجوازة 

   0  254,033 رسوم مكتر ال ما
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 المالك المؤسسون 1 / 18

 م.2017 خ ا ال ام ويوضح الجدوا التالي نسر تملك المؤسسين

 
 
 

 االسم         

 فيالملكية كما  م1/1/2017 الملكية كمافي
 م31/12/2017 

عدد األسهم في 
1/1/2017 

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

 العام

نسبة 
التغيير 

 خالل العام

عدد األسهم في 
31/12/2017 

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

 العام

عسير ال راية ل ستثمار  شركة
 الاناعي المحدودة

15,860,000 55.51% 0.00% 15,860,000 55.51% 

 %7.00 2,000,000 %0.00 %7.00 2,000,000 محمد عادالحميد حلواني

 %3.50 1,000,000 %0.00 %3.50 1,000,000 شركة حلواني ال المية

 %2.24 640.000 %0.49 %1.75 500,000  واز محمد حلواني

 % 0 0 %0.00 %0.49 140,000 محمد  واز حلواني

 %31.75 9,071,430 %0.00 %31.75 9,071,430 الجمهور

 %100 28,571,430 %0 %100 28,571,430 المجمول

 م حظة: 

  هةةي شةةركة مملوكةةة االكامةةا لشةةركة عسةةير للتجةةارة والسةةياحةعسةةير ال رايةةة ل سةةتثمار الاةةناعي المحةةدودة شةةركة 
 والاناعة والزراعة وال قاراة وأعماا المقاوالة.

 و موضةح م، كمةا هة2017 اام المهندس /  واز محمد حلواني ااا غ الشركة عةن تييةر نسةاة ملكيتةه خة ا ال ةام المةالي
 اع ه  ي الجدوا.
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيفه والعضوية في مجالس اإلدارات األخرى / 19

م 2015نةو مار  4مسا  يوم األرا ةا  اارة الجم ية ال امة ال ادية لمساهمي الشركة اليي عقدة 

 الجديةدةمجلس اإلدارة مةن ااةا المرشةحين لدورتةه  أعضا انتخار   ، ه1437 محرم 22الموا م 

ويتكةةون مجلةةس اإلدارة مةةن تسةة ة  ، م7/11/2015  ةةيث ثةةة سةةنواة اعتاةةاراً مةةن تةةاري   ولمةةدة

 أدناه :أعضا   اقاً للنظام األساسي للشركة عل  النحو الماين 

 

 تصنيف عضوية مجلس اإلدارة  20/1

 العضوية  تصنيف المنصب اإلسم 

 غير تنفييي ر يس مجلس اإلدارة المهندس / عادالرحمن ااراهيم الرويتت 1

 غير تنفييي نا ر ر يس مجلس اإلدارة المهندس/ عادال زيز محمد عاده يماني 2

 تنفييي ال ضو المنتدر 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 غالر خاشقجي 7

 مستقا عضو مجلس اإلدارة األستاي/ أحمد عاد  خيا  8

 مستقا عضو مجلس اإلدارة كاواألستاي/ خالد عادالقادر ال 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين
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 :وأعضاء اللجان المنبثقة عضاء مجلس اإلدارةأسماء ومؤهالت وخبرات رئيس وأ 20/2

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم 

عادالرحمن   1

 الرويتت

ال ضةةو المنتةةدر 

والمةةةةةدير ال ةةةةةام 

لشةةةةةركة عسةةةةةير 

للتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة و 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياحة 

 والاناعة

 –النا ر األوا لللةر يس التنفيةيي 

 شركة دلة الاركة القااضة

ماجسةةةةةةةةةةةةةتير 

هندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

اةةناعية عةةام 

1983 

ادارة الشةةةةةةةةةةةةةةركاة 

واالسةةةةةةةةةةةةةةةةتثماراة 

 مت ددة االنش ة

عاةةةةةةدال زيز  2

 يماني

*عضو لجنة 

المكا ةةةةةةةةةةآة 

 والترشيحاة 

نا ةةةةةر الةةةةةر يس 

لشةةركة التنفيةةيي 

  دلة 

 

 

نا ر الر يس التنفييي لق ةال  -1

دلةةةةة  –ر االعمةةةةاا والت ةةةةوي

 الاركة

مسةةةةةاعد الةةةةةر يس التنفيةةةةةيي  -2

 لمجموعة دلة الاركة.

مسةةةةةاعد ال ضةةةةةو المنتةةةةةدر  -3

شةةةةةةةركة دلةةةةةةةة ل سةةةةةةةتثمار 

 الاناعي

المةةةةدير ال ةةةةام شةةةةركة دلةةةةة  -4

 ل ستثمار الاناعي.

اكةةةةةةةةةةالريوس 

هندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

اةةناعية عةةام 

1995 

خاةةةةةةراة اةةةةةةناعية 

وعقاريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 واستثماراة مالية

ال ضةةو المنتةةدر  االح حفني 3

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر يس 

ي لشةةركة التنفيةةي

 حلواني اخوان

ال ضو المنتدر والر يس التنفييي 

للشةةةةةةركة السةةةةةة ودية للخةةةةةةدماة 

 الاناعية " سيسكو" .

اكالريوس  /1

هندسةةة مدنيةةة 

 1984عام 

ماجسةةةةتير  /2

موارد اشةرية 

 1996عام 

 –خةةةدماة هندسةةةية 

 –خةةدماة اةةناعية 

نتجةةةةاة ماةةةةناعة ال

 الييا ية

محمةةةةةةةةةةةةةةةةةد  4

 حلواني

اخةةةةةوان  مالةةةةةك شةةةةةركة حلةةةةةواني رجا أعماا

 الس ودية 

الثانويةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ال امةةةةةة عةةةةةام 

1965 

خاراة اناعية  ةي 

مجةةةةةةةةةاا اةةةةةةةةةناعة 

 المنتجاة الييا ية 

مؤسةةةةةةةةس شةةةةةةةةركة 

 حلواني اخوان
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 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم 

عاداإللةةةةةةةةه  5

 اااحي

*ر ةةةةةةةةةةيس 

لجنةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المراج ة

نا ةةةةةر الةةةةةر يس 

التنفييي للشةؤون 

الماليةةةةة اشةةةةركة 

الاركةةةةةةةةة دلةةةةةةةةة 

 القااضة

موظةةةةةةو الانةةةةةةك السةةةةةة ودي  /1

 ل ستثمار

نا ر الر يس التنفييي للشؤون  /2

شةةةركة دلةةةة  –الماليةةةة واإلداريةةةة 

 الاركة القااضة.

مةةدير عةةام خةةدماة االسةةتثمار  /3

تو يةةةةةةةم لاشةةةةةةركة  –والتمويةةةةةةا 

 للاناديم االستثمارية

 -مدير عةام خةدماة االسةتثمار /4

شةةةةركة دلةةةةة الاركةةةةة ل سةةةةتثمار 

 ميةوالتن

اكةةةةةةةةةةالريوس 

إدارة 

وااتاةةةةةةةةةةةةةاد 

تخاةةةةةةةةةةةةص 

محاسةةاة  عةةام 

1977 

خاةةةةةةةةةةراة ماليةةةةةةةةةةة 

 وإدارية

أسةةةةةةةةةةةةةةامة  6

 جمجوم

عضةةةةةةةةةةو *

لجنةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المراج ة

مؤسةةةةةةةةةةةةةةةس  /1

ومالةةةك مؤسسةةةة 

دار ت ةةةةةةةةةةةةةةةوير 

وإدارة المشةةاريت 

 الهندسية

مؤسةةةةةةةةةةةةةةةس  /2

وشةةةريك شةةةةركة 

دار الواةةةةةةةةةةةاا 

للتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويم 

 ال قاري

مؤسةةةةةةةةةةةةةةةس  /3

وشةةةريك شةةةةركة 

اةةةرو  للتسةةةويم 

 وال  ااة ال امة 

موظةو  ةةي عةةدة منااةةر  ةةي  /1

 شركة دلة الاركة القااضة.

مةةةةةةةدير عةةةةةةةام شةةةةةةةركة دلةةةةةةةة  /2

 ل تااالة.

مةةةدير عةةةام الشةةةركة ال رايةةةة  /3

 للتوزيت الرامي.

مةةدير عةةام الشةةركة السةة ودية  /4

 للتوزيت الرامي.

مدير التسويم شةركة الت ةوير  /5

 ال مراني.

مهنةةةةدس ميكةةةةانيكي مشةةةةاريت  /6

 الم اراة الدولية 

اكليةةةةة الهندسةةةةة  اسةةةةم م يةةةةد  /7

الهندسةةة الحراريةةة اجام ةةة الملةةك 

 عادال زيز

كالريوس ا /1

هندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ميكانيكية عام 

1986 

ماجسةةةةةةةتير /2

هندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

اةةناعية عةةام 

1990 

دراسةةةةةاة  /3

عليةةةةةةةةةةا ادارة 

وانظمةةةةةةةةةةةةةةةةة 

م لوماة عام 

1991 

الهندسةةةةة الاةةةةناعية 

 والت وير ال قاري
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 الخبرات ؤهالتالم الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم 

أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس  7

 خاشقجي

 

*عضو لجنة 

 المراج ة

 

 رجا أعماا

ر ةةيس اسةةم المراااةةة الداخليةةة  /1

 الانك الس ودي الهولندي –

مةةةدير الفةةةرل الر يسةةةي للانةةةك  /2

السةةةةة ودي الهولنةةةةةدي االمن قةةةةةة 

 اليراية.

نا ةةر المةةدير اإلاليمةةي للفةةرول  /3

الانةةةةةةةةك السةةةةةةةة ودي  –النا يةةةةةةةةة 

 الهولندي.

 

اكةةةةةةةةةةالريوس 

وم  ةةةةةةي ال لةةةةةة

إدارة األعماا 

 1986عام 

 

خاةةةةةةةةراة إداريةةةةةةةةة 

 ومالية

 أحمد خيا  8

 

*عضو لجنة 

المكا ةةةةةةةةةةآة 

 والترشيحاة

مةةةدير عةةةام شةةةركة مجموعةةةة  /1 رجا أعماا

 األانا  التجارية المحدودة.

نا ر الر يس لت وير االعمةاا  /2

شةةةةةةةةركة تيجةةةةةةةةان الاتروليةةةةةةةةة  –

 المحدودة. 

اكةةةةةةةةةةالريوس 

عةةةةةام  اةةةةةانون

1992 

 خاراة إدارية

 خالد الكاو 9

 

*ر يس لجنة 

المكا ةةةةةةةةةةآة 

 والترشيحاة

الةةر يس التنفيةةيي 

لشةةةركة الفةةةرو  

 اليهاي

مستشةةةةةةةةةار إدارة الخةةةةةةةةةدماة  /1

ارنسةةةة –االستشةةةارية للشةةةركاة 

 ويون  ااو ظاي

كايةةةةر المستشةةةةارين تحسةةةةين   /2

ارنسةةة ويونةة  ااةةو  –ادا  ال مةةا 

 ظاي

مةةةةةةةةةةدير ت ةةةةةةةةةةوير سلسةةةةةةةةةةة  /3

 المملكة المتحدة -التوريداة

ير الشةةةةةةةؤون التجاريةةةةةةةة مةةةةةةةد /4

شةةركة مةةارس دوا –والشةةركاة 

 مجلس الت اون الخليجي.

دير عةةةةةام شةةةةةركة مةةةةةارس مةةةةة /5

 المملكة ال راية الس ودية.

مةةةدير عةةةام شةةةركة سارسةةةين  /6

 االع مية 

الةةةةةر يس التنفيةةةةةيي الشةةةةةركة  /7

 ال راية الماة الدواجن.

اكالريوس  /1

علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم 

الكمايةةةةةةةةةةةوتر 

واإلدارة عةةةام 

1992 

ماجسةةةةتير  /2

رة األعماا ادا

 1994عام 

 

 

 خاراة إدارية
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 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

 

   شركة مساهمة مدرجة

شركة إعمار مدينة الملك عاد  
 االاتاادية

   شركة مساهمة مدرجة

 شركة األاحا  والتسويم 
 

   شركة مساهمة مدرجة

 شركة والية لإلستثمار
 

   شركة غير مدرجة

 يس شركة اناعاة ال 
 

   شركة غير مدرجة

شركة أم ك ال المية للتمويا 
 ال قاري

   شركة غير مدرجة

   شركة غير مدرجة شركة جدوى ل ستثمار

الشركة الس ودية للخدماة  صالح أحمد حفني
 الاناعية )سيسكو( 

   شركة مساهمة مدرجة

 شركة األهلي للتكا ا.
 

   شركة مساهمة مدرجة

األوس  للرعاية شركة الشرا 
 الاحية)ميكو(

   شركة مساهمة مدرجة

   شركة غير مدرجة مار -شركة حلواني اخوان 

   شركة غير مدرجة شركة كنداسة لخدماة المياه

 
 
 
 
 

 عبدالعزيز محمد عبده يماني

شركة عسير للتجارة والسياحة 
 والاناعة

 

   شركة مساهمة مدرجة

   شركة غير مدرجة شركة اتقان

   شركة غير مدرجة شركة  رص الدولية ل ستثمار

   شركة غير مدرجة شركة  رص الس ودية

مشرول المناخة الحضري 
 للتنمية القااضة المحدودة

 

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

 

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة /21

 التالي:م عل  النحو 2017تماعاة  ي السنة المالية ( اج6عقد مجلس إدارة الشركة )

 

 

 

 
 أعضاء مجلس اإلدارة

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

 مديريها أو من

 خارج المملكة داخل المملكة الكيان القانوني

   شركة غير مدرجة شركة اجادة المتحدة عبداالله عبدالرحيم صباحي

   شركة غير مدرجة شركة حلواني اخوان مصر أنس غالب خاشقجي

 
 اإلدارةأعضاء مجلس 

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

 1 أعضاء المجلس

 

2 

 

3 

 

4 5 6 

 
اجمالي حضور 

 االجتماعات

16 
 فبراير

16 
 مارس

2 
 مايو

12 
 يونيو

5  
 اكتوبر

2  
 ديسمبر

   ×    5 عبد الرحمن الرويتع
       6 محمد حلواني

     ×  5 عبد اإلله صباحي
      × 5 عزيز يمانىعبد ال

      5 × أسامة جمجوم
       6 صالح حفني

       6 أنس خاشقجي
  ×  ×   4 أحمد خياط

  ×     5 خالد عبدالقادر الكاف
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 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين /22

قاةةر وكاةةار التنفيةةييين وأزواجهةةم وأوالدهةةم ال ياةةين الجةةدوا أدنةةاه ملكيةةة أعضةةا  مجلةةس اإلدارة
 م.2017تهم غير المااشرة  ي أسهم الشركة خ ا ال ام المالي ومالح

 

 

 

 
 :لتالياعلى النحو  من أعضاء مجلس اإلدارة التعامالت مع االطراف ذوي العالقة 23/1
 
طبيعة  اسم الطرف ذو العالقة اسم الشركة  

 التعامل

 مدة التعاقد قيمة التعامل

لشركة الس ودية ا 1
 لاناعة 

 االغيية اولكر

المهندس / عادال زيز 
عضو  اافته، يماني

عضو و مجلس اإلدارة
ن  ي ومجلس المدير

الشركة الس ودية لاناعة 
 االغيية أولكر

شرا  

 مواد اولية

  الو لاير  91

 

غير محدد 

 المدة

ال زيز المهندس / عاد شركة دلة التجارية 2
عضو  اافته، يماني

عضو و مجلس اإلدارة
 ي ن ومجلس المدير

 شركة دلة التجارية.

عقد 

ايانة 

وتوريد 

 ا ت غيار 

غير محدد  الو لاير470 

 المدة

م تة حلةواني اخةوانشةركة  إدارة مجلةس  ضةوله هي ت ام ة غير مااشةرة ردة اع الت ام ة الوا

ة علة  الجم ية ةالت ةام  هةيههةيا وسةوو يةتم عةر   ، اخي الموا قةة عليهةا  ةي الجم يةة ال امةة 

 .2018القادمة التي سوو ت قد  ي الناو األوا من ال ام  ال امة

 عدد األسهم  الصفة االسم
 م1/1/2017

نسبة الملكية 
 م 1/1/2017

صافي التغيير 
في األسهم 
 خالل العام

نسبة 
التغيير 

 خالل العام

إجمالي األسهم 
 نهاية العام

إجمالي 
ة التملك نسب

 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  صالح أحمد حفني
 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

 %2,24 640,000 0.49 140,000 %1,75 500,000 نائب الرئيس التنفيذي د حلوانيفواز محم

 %0.003 1000 - - %0.003 1000 عضو خالد عبدالقادر الكاف
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بنفس الشروط و   تعامالت اعتيادية مستمرة في النشاط العادي مع األطراف ذوي العالقة 23/2
ائم المالية في القو  18رقم وفقاً لإليضاح المتبعة مع الغير  وأسعار التعاملاألسس  
 ي:على النحو التال م2017للعام  

 
 مطلوب من جهات ذات عالقة  1 /23/2

 

 األرصدة قيمة التعامالت  

 2016 2017 2016 2017 طبيعة المعاملة البيان

 لاير س ودي لاير س ودي لاير س ودي لاير س ودي

 49,800 4,980 49,800 31,374 بيع بضاعة تامة الصنع شركة حلواني و  حان

شركة حلواني ال المية 
 المحدودة

 140,418 140,418 139,631 0 بيع بضاعة تامة الصنع

 123,488 443,688 57,760 538,189 بيع بضاعة تامة الصنع شركة كوزين حلواني

 12,725 11,365 196,494 188,545 بيع بضاعة تامة الصنع  ندا دله  ياة المدينة

 55,884 56,085 326,071 302,917 لصنعبيع بضاعة تامة ا مستشفي دله

 287,500 287,500 287,500 287,500 بيع بضاعة تامة الصنع مؤسسة اارأ الخيرية

الشركة الس ودية 
 أولكر –لاناعة االغيية 

 77,262 85,575 39,342 128,625 بيع بضاعة تامة الصنع

 2,729,352 2,729,352 0 0 بيع بضاعة تامة الصنع  ضيا حلواني

شركة مجموعة خدماة 
 ال  ام

 26,455 19,086 84,805 41,087 بيع بضاعة تامة الصنع

 0 108,470 0 112,620 بيع بضاعة تامة الصنع م  م  حينة و   ا

 3,502,884 3,886,519 1,181,403 1,630,857   االجمالي

     ي رح  :

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

 773,532 1,157,167 1,181,403 1,630,857   جمالياال
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 مطلوب لجهات ذات عالقة  23/2/2

 األرصدة قيمة التعامالت    

 2016 2017 2016 2017 طبيعة المعاملة البيان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 56,196 510,871 804,445 469,997 توريد قطع غيار شركة دله التجارية

شركة النسي  والم اس 
 الجاهزة

 20,309 54,284 293,714 320,459 توريد مالبس عمال

شركة الرايت الس ودية 
 ل غيية المحدودة

شراء بضاعة تامة 

 الصنع
0 0 0 0 

شركة حلواني وال حان 
 ل غيية

شراء بضاعة تامة 

 الصنع
31,374 2,225,168 0 300,440 

شركة وكالة دارين للسفر 
 سياحةوال

 188,207 83,191 648,415 457,501 توريد تذاكر سفر

شركة دله ل نتا  
 االع مي

 27,500 27,500 0 0 إنتاج مواد دعائية

الشركة الو نية لمواد 
 الت ا ة المحدودة

مشتريات مواد 

 تعبئة
0 0 0 0 

شركة االسماعلية مار 
 للدواجن

                     3,790 2,550,500 1,486,757 مشتريات مواد خام
0    

 0 0 0 0 تأمين موظفين اندوا كاما االجتماعي

 22,183 0 133,183 340 نقل مواد خام شركة دلة للنقلياة

الشركة الس ودية لاناعة 
 –األغيية / أولكر 
 موردين

شراء بضاعة تامة 

 الصنع
91,112 0 129,820 70,346 

 685,181 809,456 6,655,425 2,857,540   االجمالي
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 يينوكبار التنفيذ و اللجان المنبثقة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة /24

 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالشركة. 24/1

 مكا آة م ، سياسة2017ديسمار  26اعتمدة الجم ية ال امة ال ادية للشركة والتي عقدة اتاري  

 أعضاء فآتمكا السياسة التنفييية حي  تنظم هيه واإلدارة واللجان المناثقة رةاإلدا أعضا  مجلس

ن ( م1حكام الفقرة )لشركة حلواني اخوان ت ايقاً أل التنفييية واإلدارة المناثقة واللجان اإلدارة مجلس

 قرار رام( من ال حة حوكمة الشركاة الاادرة عن مجلس هي ة السوا المالية اموجر ال61المادة )

 م.13/2/2017ه  الموا م 16/5/1438وتاري   2017-16-8

اعضا  تختص لجنة المكا آة والترشيحاة االتواية للمجلس امكا آة أعضا  مجلس اإلدارة وحي  

 لي:التا اللجان المناثقة وكاار التنفيييين االشركة و قاً للسياسة الم تمدة ويلك عل  النحو

 ة وأهدا ها.انسجامها مت استراتيجية الشرك 24/1/1

 ركة جاح الشأن تقدَّم المكا آة اير  ح  أعضا  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفييية عل  إن 24/1/2

ى    المدير من المكا آة ااألدا  علوتنميتها عل  المدى ال ويا، ك ن ترا  الجز  المتي 

 ال ويا.

 ا، اشاغله أن تحدَّد المكا آة اناً  عل  مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤولياة المنو ة 24/1/3

 والمؤه ة ال لمية، والخاراة ال ملية، والمهاراة ومستوى األدا . 

 انسجامها مت حجم و اي ة ودرجة المخا ر لدى الشركة.  24/1/4

 اد ينش كا آة، مت تفادي مايد الماألخي  ي االعتاار ممارساة الشركاة األخرى  ي تحد 24/1/5

 يلك من ارتفال غير مارر للمكا آة والت ويضاة.عن    

 ، مت   عليهمأن تستهدو استق ار الكفا اة المهنية والمحا ظة عليها وتحفيزها اهدو اإلاقا 24/1/6

 ( من نظام الشركاة.76( من المادة )3مراعاة ما ورد  ي الفقرة ) 

لمشكلةااإلدارة الحاوا عل  مكا  ة مقااا عضويته  ي لجنة المراج ة يجوز ل ضو مجلس  24/1/7

أو مقااا أي أعماا أو مناار تنفييية أو  نية أو إدارية أو استشارية اموجر ترخيص مهني  

يكلو اها  ي الشركة ويلك ااإلضا ة ال  المكا  ة التي يمكن أن يحاا عليها اافته عضواً   

ن المناثقة من مجلس اإلدارة و قاً لنظام الشركاة ونظام الشركة ي مجلس اإلدارة و ي اللجا 

 األساس.   

 أن ت د االتنسيم مت لجنة المكا آة والترشيحاة عند الت ييناة الجديدة .  24/1/8

يتم إيقاو ارو المكا  ة أو استردادها إيا تاين أنها تقرر ار ها اناً  عل  م لوماة غير 24/1/9

لك لمنت استي ا الوضتجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفييية، ويدايقه ادمها عضو  ي م 

 للحاوا عل  مكا آة غير مستحقة.الوظيفي  
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عدم ايا اررة الجم ية ال امة انها  عضوية من تيير من أعضا  مجلس اإلدارة اسار 24/1/10

نحضوره ث   اجتماعاة متتالية دون سار مشرول    يستحم هيا ال ضو أي مكا  ة ع    

التي تلي آخر اجتمال حضره ويجر عليه إعادة جميت المكا آة التي ار ة له عن  الفترة   

 الفترة.    تلك 

 ة تنفييي ي حاا ت وير ارنام  لمنح أسهم  ي الشركة ألعضا  مجلس اإلدارة واإلدارة ال24/1/11

ً اشترتها الشركة يتم يلك تحة    إشراو لجنة وموظفيها سوا  اكانة اادار جديداً ام اسهما

المكا آة والترشيحاة واما يتوا م مت النظام األساس للشركة وأنظمة ولوا ح هي ة السوا  

 المالية 

 ياة ال  اة. 

 لتنفيييناار اوال يوجد أي ترتيااة أو اتفاا تنازا اموجاه أحد أعضا  مجلس إدارة الشركة أو أحد ك

 عن أي مكا آة.

 

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

ة لتنفيييادارة التزم مجلس اإلدارة اتوزيت المكا آة العضا  مجلس اإلدارة واللجان المناثقة واإل

 النحو التالي:  الم تمدة لدى الشركة المكا آة ي الشركة و قاً لسياسة 

 : مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة /1

 ( من الن22طبقاً للمادة ) ظام األساس للشركة، تتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغاً معين أو 

بدل حضور عنن الجلسنات، أو مياينا عينينة، أو نسنبة معيننة منن األربنا ، ويجنوي الجمنع بنين 

اثنين أو أكثر من هذه المياينا، وفنم منا يقنرره مجلنس ا دارة و فن  حندود منا ننا علين  نظنام 

مننة والقننرارات والتعليمننات عات العالقننة الصننادرة مننن الشننركات ولوائحنن  مننع مراعنناة األنظ

 الجهات المختصة.

 من  %10على  إعا كانت المكافأة نسبة معينة من أربا  الشركة، فال يجوي أن تييد هذه النسبة

ً  العامة الجمعية قررتها الت  االحتياطيات خصم بعد وعلك األربا ، ف صا  نظام  حكامأل تطبيقا

  أسر من %5عن  يقل ال المساهمين على ربح توييع وبعد األساس، الشركة الشركات ونظام

ً  المكافأة هذه استحقاق يكون أن على مال الشركة المدفوع،   الت  اتالجلس عدد مع متناسبا

 العضو. يحضرها

  مكافآت من ا دارة مجلس عضو علي  يحصل ما مجموع يتجاوي ال األحوال؛ جميع ف 

 الجهة تضعها الت  الضوابط وفم سنوياً، لاير ألف مسمائةخ مبلغ عينية مالية أو وميايا

 .المختصة

 سيجب أن يشتمل تقرير مجلس ا دارة على بيان شامل لكل ما حصل علي  أعضاء المجل 

لى ذلك عخالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير علك من الميايا،وأن يشتمل ك

عمال أو ما قبضوه نظير أ املين أو إداريينعلي  أعضاء المجلس بوصفهم ع ما حصل بيان

سات الجل إدارية أو استشارات،وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعددفنية أو

 الت  حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
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 ضو يجوي أن تكون مكافآت أعضاء مجلس ا دارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة الع 

 واختصاصننات  والمهننام المنوطننة بنن  واسننتقالل  وعنندد الجلسننات التنن  يحضننرها وغيرهننا مننن 

 االعتبارات األخرى.

  لشنركة ايجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس ا دارة المستقلين نسنبة منن األربنا  التن  تحققهنا

 أو 

 أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. 

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

 

 :مكافأة اإلدارة التنفيذية /3
 : ل تشمل ما يويحدد مجلس ا دارة بناًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين 

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

السنننوية واي بنندالت أخننرى والتنن  تقترحهننا لجنننة المكافننآت والترشننيحات ويعتمنندها مجلننس 

 ا دارة. 

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

  مجلنننس فينننذيين منننن قبنننل كبنننار التنوأننننواع المكافنننآت للمنننوظفين و وسياسنننةيننتم اعتمننناد خطنننط

 . لجنة المكافآت والترشيحاتبناًء على توصية ا دارة

 بنار يجب على لجنة المكافآت والترشيحات ا شراف على تنفينذ سياسنة المكافنآت للمنوظفين وك 

 التنفيذيين ف  ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة الت  يقرها المجلس.
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 24/3
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  000234,        000234,    18.000 16,000 200,000 أسامة جمجوم

  000232,        000232,    16.000 16,000 200,000 خالد الكاو

  000226,        000226,    13.000 13,000 200,000 أحمد خيا 

  000269,        000269,    47.000 45,000 600,000 المجموع
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عادالرحمن 
 الرويتت

 16,000    200,000 216,000        16,0002  

  219,000        219,000     19,000 200,000 محمد حلواني

عادال زيز 
 يماني

200,000 15,000 15.000    ,000230        ,000230  

عاداإلله 
 اااحي

200,000 16,000 29.000    ,000245        ,000245  

  00,0248        000248,    29.000 19,000 200,000 أنس خاشقجي

  ,0001581,        ,0001581, 200,000   73.000 85,000 00,0008 المجموع
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 االح حفني

 

19,000    200,000 219.000        219.000  

 
 المجموع

 19,000    200,000 219.000        219.000  
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 مكافآت كبار التنفيذيين 24/4

 يين اما  يهم الر يس التنفييي و المدير المالي :من كاار التنفي 5مكا آة عدد 
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 ,353,4236 0 369.862 563,950 0 0 0 0 563,950 5,489,541 0 1,841,025 3,648,516 المجمول

 

 

 

 مكافآت أعضاء اللجان 24/5

 

 المجموع بدل حضور جلسات المكافأة الثابتة 

 أعضاء لجنة المراجعة

 159,000 29,000 130,000 عاداإلله اااحي -1

 129,000 29,000 100,000 اشقجيأنس خ -2

 78,000 18,000 60,000 أسامة جمجوم -3

 366,000 76,000 290,000 المجموع

 أعضا  لجنة المكا آة والترشيحاة

 66,000 16,000 50,000 خالد الكاو -1

 65,000 15,000 50,000 عادال زيز يماني -2

 50,500 13,000 37,500 أحمد خيا  -3

 181,500 44,000 137,500 المجموع

 

ي راتر أا عن وال يوجد أي ترتيااة أو اتفاا مت أي من أعضا  المجلس أو كاار التنفيييين للتناز

 أو ت وي .

 اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة  / 25

 اعتمد مجلس اإلدارة تشكيا عدة لجان لمساعدته عل  تاةريو مهامةه ومسة ولياته ور ةت مسةتوى

ا حوكمةة الشةركة ، ويلةك انةا اً علة  مة إ ةارراراة ضةمن اإلشراو والراااة وضةواا  اتخةاي القة

جنةة تستدعيه احتياجةاة و اي ةة أعمةاا الشةركة ونشةا ها ،  ةتم اعتمةاد تشةكيا لجنةة المراج ةة ول

  ما.الترشيحاة والمكا آة وتم اعتماد اللوا ح الخااة اه
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 المراجعة لجنة  25/1

قننننة المتعلوالقيننننام بمسننننئوليات  اجباتنننن  تقننننوم لجنننننة المراجعننننة بمعاونننننة مجلننننس ا دارة فنننن  أداء و

ل اليهنا أو الت  تحاالئحة عمل لجنة المراجعة وفم ماجاء ف  والمسئوليات باالختصاصات و المهام 

جلنس المم وتكنون مسنؤولة أمنا  وتكون مرجعية لجنة المراجعة لمجلنس االدارة ، من مجلس ا دارة

 ات بشنفافيةل الي  من نتائج أو تتخذه  من قرارأن تبلغ مجلس ا دارة بما تتوص، ويجب على اللجنة 

درة محاضرها المتضمنة نتائج اعمالها وقراراتها وتوجيهاتها وتوصياتها وأي تقنارير صنا وعرض

لتحقنم منن وعلى مجلس ا دارة أن يتابع عمل اللجنة بانتظام ل عنها الى مجلس ا دارة بصفة دورية

 ممارساتها األعمال الموكلة لها.

كيل لجنة م تش2017ابريل  9للشركة والت  عقدت بتاريخ  غير العادية  دت الجمعية العامةوقد اعتم

 على النحو التال : والية عملها المراجعة

ً  –األستاع / عبدا ل  عبدالرحيم صباح   -1  رئيسا

 عضواً  -المهندس / أسامة يكريا جمجوم -2

 عضواً  –األستاع / أنس غالب خاشقج   -3

 مراجعنةم الئحة عمل لجنة ال2017ديسمبر  26مة العادية الت  عقدت ف  اعتمدت الجمعية العا كما

 .وتؤكد اللجنة أنه اليوجد أي ت ار  اينها واين ارارة مجلس اإلدارة  المحدثة

 

 

 

 

وا م تختص لجنة المراج ةة امراااةة  أعمةاا الشةركة والتحقةم مةن سة مة ونزاهةة التقةارير والقة و

 ال  جانةر أي ة  يها ، وتشما مهام اللجنة اافة خااة الماين أدناه،المالية وأنظمة الراااة الداخلي

   مهام ومس ولياة أخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة

 

 التقارير المالية:/  1

  دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضنها علنى مجلنس ا دارة وابنداء

 نياهتها وعدالتها وشفافيتها.  رأيها والتوصية ف  شأنها لضمان

   دارة بنناًء علنى طلنب مجلنس ا دارة فيمنا اعا كنان تقرينر مجلنس ا –ابداء الرأي الفنن  

لتننن  تتننن  المالينننة للشنننركة عادلنننة ومتوايننننة ومفهومنننة وتتضنننمن المعلومنننات االقنننوائم 

للمسنننناهمين والمسننننتثمرين تقيننننيم المركنننني المننننال  للشننننركة وادائهننننا ونمننننوعج عملهننننا 

 راتيجيتها.واست

 . دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية 
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  سنؤول مالبحث بدقة ف  أي مسائل يثيرها المدير المال  للشركة أو منن يتنولى مهامن  أو 

 ا لتيام ف  الشركة أو مراجع الحسابات

 الية.ر المالتحقم من التقديرات المحاسبية ف  المسائل الجوهرية الواردة ف  التقاري 

 دارة دراسة السياسات المحاسبية المتبعة ف  الشركة وابداء النرأي والتوصنية لمجلنس ا 

 ف  شأنها.

 

 المراجعة الداخلية : /2

 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطرف  الشركة 

 لنواردة ات ادراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ ا جراءات التصحيحية للملحوظن 

 فيها. 

 ة فنن  الرقابننة وا شننراف علننى أداء وأنشننطة المراجننع الننداخل  أو إدارة المراجعننة الداخلينن 

 الشركة للتحقم من توافر الموارد الاليمة وفعاليتها ف  اداء األعمال و المهام المنوطة بها،  

 لنس بشنأن مندى وإعا لم يكن للشركة مراجع داخل  ، فعلنى اللجننة تقنديم توصنيتها النى المج 

 الحاجة الى تعيين . 

 ل  جع الداخالتوصية لمجلس ا دارة بتعيين مدير وحدة أو ادارة  المراجعة الداخلية أو المرا 

 واقترا  مكافآت .

 .تجتمع اللجنة بصفة دورية مع المراجع الداخل  مرتين على األقل ف  السنة 

 

 مراجع الحسابات : /3

  دائهنم، مراجع  الحسابات وعيلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أالتوصية لمجلس ا دارة بترشيح 

 بعد التحقم من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

 جعة التحقم من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيت  و عدالت  ومدى فاعلية أعمال المرا 

 مع األخذ ف  االعتبار القواعد و المعايير عات الصلة.

 و أ طة مراجع حسابات  الشنركة وأعمالن  والتحقنم منن عندم تقديمن  أعمناالً فنينة مراجعة خ 

 إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة وإبداء مرئياتها حيال علك.

 .ا جابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة 

 أنهادراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظات  على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بش 

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

 

 ضمان االلتزام :  /4

 ة راجعننة نتننائج تقننارير الجهننات الرقابيننة والتحقننم مننن اتخنناع الشننركة ا جننراءات الاليمنن 

 بشأنها.

 .التحقم من التيام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات عات العالقة 

 قنديم مراجعة العقود والتعامالت المقتر  ان تجريهنا الشنركة منع األطنراف عوي العالقنة وت 

 مرئياتها حيال علك إلى مجلس ا دارة.

  رفننع مننا تننراه مننن مسننائل تننرى ضننرورة اتخنناع اجننراء بشننأنها الننى مجلننس ا دارة وابننداء 

 توصياتها باالجراءات الت  يتعين اتخاعها.
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 لجنة المراجعةإجتماعات اعضاء  25/1/2

 

 

 

 

  : و الترشيحات المكافآتلجنة  25/2

ا آة  ي اعتماد دم  لجنة الترشيحاة والمك م2017 أكتوار 25ارر مجلس إدارة الشركة اتاري  

سمار دي 2كما ارر مجلس اإلدارة اتاري  لجنة واحدة تسم  " لجنة المكا آة والترشيحاة" 

لس ن مجة حوكمة الشركاة الاادرة عاعادة تشكيا اللجنة استناداً ال  مت لااة ال ح م،2017

ه  الموا م 16/5/1438( وتاري  8-16-2017هي ة السوا المالية اموجر القرار رام ) 

 عل  النحو التالي:اللجنة لتااح م 13/2/2017

ً  –قادر الكاو األستاي / خالد عادال -1  ر يسا

 عضواً  –المهندس / عادال زيز محمد عاده يماني  -2

 عضواً. –خيا   األستاي / أحمد عاد  -3

قةدة  ةي عواد تم اعتماد ال حة عما لجنة المكا آة والترشيحاة  ي الجم يةة ال امةة ال اديةة التةي 

  تختص لجنة المكا آة والترشيحاة االمهةام المرتا ةة امكا ةآة أعضةام ، و  2017ديسمار  26

إلدارة المجلةةس وا المجلةس واللجةةان المناثقةةة منةةه ومكا ةآة اإلدارة التنفيييةةة والترشةةيحاة ل ضةةوية

 رة: س اإلداها مجلالتنفييية عل  النحو الماين أدناه ، ال  جانر أي مهام ومس ولياة أخرى يوكلها ل

 أوالً : فيما يخص المكافآت في الشركة:

 اعداد سياسة واضحة للمكا آة ور  ها ال  مجلس اإلدارة للنظر  يها تمهيداً العتمادها من  /1

  ية ال امة للشركة ، عل  أن تشما هيه السياسة:الجم     

 مكا آة أعضا  مجلس اإلدارة.  2/1

 مكا آة اللجان المناثقة من مجلس اإلدارة. 2/2

 مكا آة اإلدارة التنفييية. 2/3

ن مةةعلةة  أن يراعةة   ةةي تلةةك السياسةةة اتاةةال م ةةايير مرتا ةةة اةةاألدا  واال اةةاح عنهةةا ، والتحقةةم 

 تنفييها.

 
 اسم العضو

طبيعة 
 العضوية

مجموع  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 18/12 7/12 18/10 19/7 11/6 14/5 1/5 5/3 13/2 18/1 الحضور

عاد اإلله 
 اااحي

ر يس 
 اللجنة

          10 

أسامة 
 جمجوم

   ×   ×  ×  × 6 عضو

أنس 
 خاشقجي

           10 عضو
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 نحراو اة اين المكا آة الممنوحة وسياسة المكا آة الم موا اها ، وايان أي اتوضيح ال   /3

 جوهري عن هيه السياسة.     

 وخاة منها.المراج ة الدورية لسياسة المكا آة ، وتقييم مدى   اليتها  ي تحقيم األهداو المت  /4

 لي: التواية لمجلس اإلدارة و قاً للسياسة الم تمدة من الجم ية اما ي  /5

 مكا آة أعضا  مجلس اإلدارة 5/1

 مكا آة اللجان المناثقة عن مجلس اإلدارة. 5/2

 مكا آة كاار التنفيييين. 5/3

 ثانياً : فيما يخص الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 تكون اختااااة اللجنة  يما يخص الترشيحاة ما يلي :

 التنفييية. واإلدارة اإلدارة مجلس  ي  ضويةلل واضحة وم ايير سياساة ااتراح /1

ً  ترشيحهم وإعادة  يه أعضا  اترشيح اإلدارة لمجلس التواية /2  والم ايير للسياساة و قا

 ااألمانة. مخلة اجريمة إدانته ساقة شخص أي ترشيح عدم مراعاة مت الم تمدة ،    

  وظا و ، وشيا ارةاإلد مجلس ل ضوية الم لواة والمؤه ة للقدراة واو إعداد /3

 اإلدارة التنفييية.    

 اإلدارة. مجلس ألعماا تخاياه ال ضو عل  يت ين اليي الواة تحديد /4

 سمجل ل ضوية المناساة الخاراة أو المهاراة من ال زمة ل حتياجاة السنوية المراج ة /5

 التنفييية. اإلدارة اإلدارة ووظا و    

 التي  ةالتواياة  ي ش ن التيييرا ، وتقديم التنفييية إلدارةوا اإلدارة مجلس هيكا مراج ة /6

 يمكن إجراؤها.    

 إيا ماالح ت ار  أي وجود وعدم المستقلين ، األعضا  استق ا من سنوي اشكا التحقم /7

 أخرى. شركة إدارة مجلس عضوية يشيا ال ضو كان    

 ، واألعضا  تنفيييينال غير ، واألعضا  التنفيييين لألعضا  وظيفي واو وضت /8

 ، وكاار التنفيييين. المستقلين    

 كاار أو اإلدارة مجلس أعضا  أحد مركز شيور حاا  ي الخااة اإلجرا اة وضت /9

 التنفيييين.    

 تم يتفم اما لم الجتها الحلوا وااتراح اإلدارة ، مجلس  ي والقوة الض و جوانر تحديد /10

 الشركة مالحة      

 

 

 

 

 

 



   2017تقرير مجلس اإلدارة 

Page 33 of 43 
 

 

 إجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات 25/2/2

 

 بعد قرار المجلس باعادة تشكيل اللجنة

طبيعة  اسم العضو

 العضوية

طبيعة  اسم العضو 3 2 1

 العضوية

اجمالي  4

 16/12 2/5 9/4 14/2 االجتماعات

ً  عادال زيز يماني   4 عضواً  عادال زيز يماني    ر يسا

  3 عضواً  د خيا أحم  X  عضواً  أحمد خيا 

ً  خالد الكاو    عضواً  خالد الكاو   4 ر يسا

 

 أسماء و مؤهالت وخبرات اإلدارة التنفيذية / 26

الوظائف  الوظائف الحالية اإلسم 
 السابقة

 الخبرات المؤهالت

ال ضةةةو المنتةةةدر  االح أحمد حفني 1

والر يس التنفيةيي 

لشةةةةركة حلةةةةواني 

 اخوان

ال ضةةو المنتةةدر 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر يس 

نفييي للشةركة الت

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ودية 

للخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدماة 

الاةةةةةةةةةةةةةناعية " 

 سيسكو" .

اكةةالريوس  /1

هندسةةةة مدنيةةةة 

 1984عام 

ماجسةةةةةتير  /2

مةةوارد اشةةرية 

 1996عام 

 –خةةةةةدماة هندسةةةةةية 

 –خةةةةدماة اةةةةناعية 

اةةةةةةةناعة النتجةةةةةةةاة 

 الييا ية

نا ةةةةةةر الةةةةةةر يس   واز محمد حلواني 2

شةركة  –التنفييي 

 حلواني اخوان

اكةةالريوس  /1 رجا أعماا

 هندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ميكانيكيةةةةةةةةةةةةةة 

تخاةةةةةةةةةةةةةص 

انتةةةةةةا  عةةةةةةام 

 م1998

ماجسةةةةةتير  /2

إدارة اعمةةةةةةاا 

تخاةةةةةةةةةةةةةص 

تسةةةةويم عةةةةام 

 م2003

 

خةةةةةةةةدماة هندسةةةةةةةةية 

توزيةةةةةت  –اةةةةةناعية 

واةةةةناعة المنتجةةةةاة 

 الييا ية

خاةةةةراة ماليةةةةة  ةةةةي اكةةالريوس  /1مةةدير مةةةالي  ةةةي مةةدير عةةام اإلدارة  أيمن سيد ااراهيم 3
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الماليةةة لمجموعةةة 

 حلواني اخوان

الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركة 

الماةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية 

الفرنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 الاناعية

ارة اسةةةةةم تجةةةةة

محاسةةةةةةةةةةةةةةةةاة 

1994 

ماجسةةةةةتير  /2

ادارة اعمةةةةةةاا 

 2010عام 

شةةةةةةةةركاة عالميةةةةةةةةة 

متخااة  ةي السةلت 

االسةةةته كية سةةةري ة 

 التداوا

 

 

 

 حقوق المساهمين /27
 
 حقوا المساهمين ال امة 27/1

اةوالمساويلتزم مجلس اإلدارة اال ما عل  حماية حقوا المساهمين اما يضمن ال دالة   27/1/1

 اينهم    

ة لكين ليامين الماالتمييز اين المساه ما ديلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفييية للشركة   27/1/2

   ة األسهم ، وا دم حجر أي حم عنهم   

ن لضما تاين الشركة  ي أنظمتها وسياساتها ولوا حها الداخلية االجرا اة ال زمة  27/1/3

  هم.جميت المساهمين لحقوا   ممارسة 

 

  الحقوا المرتا ة ااألسهم: 27/2

 

 حم المساهم  ي الحاوا عل  ناير من األرااح التي يتقرر توزي ها.   27/2/1

 حم المساهم  ي الحاوا عل  ناير من موجوداة الشركة عند التافية.   27/2/2

  ل حم المساهم  ي حضور الجم ياة ال امة واإلشتراك  ي مداوالتها والتاوية ع  27/2/3

 ارارتها   

 حم التصرف ف  األسهم.  27/2/4

 حم مراااة اعماا مجلس اإلدارة ور ت دعوى المسؤولية عل  أعضا  المجلس. 27/2/5

و لةر اإل ة ل علة  د ةاتر الشةركة ووثا قهةا ويشةما  حم االستفسار و لر الم لومةاة 27/2/6

 التشةييلية واالسةتثمارية يلك الاياناة والم لوماة الخااة انشةا  الشةركة واسةتراتيجيتها   
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السةةوا الماليةةة مةةت  نظةةام الشةةركاة ونظةةام  ةةار  تامةةا ال يضةةر اماةةالح الشةةركة وال ي  

 التنفييية. ماولوا حه  

مسا لة أعضا  مجلس اإلدارة ور ت دعةوى المسةؤولية  ةي مةواجهتتهم وال  ةن اةا  ن  27/2/7

ردة  ي نظام الشةركاة ونظةام اراراة الجم ية ال امة الوخااة و م الشرو  والقيود الوا 

 الشركة األساس. 

 يةة أولوية االكتتار ااألسهم الجديدة التي تادر مقااةا حاةص نقديةة مةا لةم تواةو الجم 27/2/8

ال امة غير ال ادية ال ما احم األولوية إيا نص يلك  ي نظام الشركة األساس و قاً للمادة   

 األرا ين ا د الما ة من نظام الشركاة.  

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

 لةر اال ة ل علةة  نسةخة مةن عقةةد ت سةيس الشةةركة ونظامهةا األسةاس مةةا لةم تنشةةرهما 27/2/10

 الشركة  ي موا ها اإللكتروني.  

 ترشيح أعضا  مجلس اإلدارة و انتخااهم.27/2/11

 

 حاوا المساهم عل  الم لوماة  27/3

 

لةاتةو ير الم لومةاة الكاملةة والواضةحة والاةحيحة وغيةر المضةليلتزم مجلةس اإلدارة   27/3/1

لتمكين المساهم مةن ممارسةة حقواةه علة  أكمةا وجةه وتقةدم هةيه الم لومةاة  ةي الواةة    

 المناسر ويجري تحديثها اانتظام.  

الشركة الم لوماة للمساهم اوضوح حية  تو رهةا ل مةوم المسةاهمين مةن أن تو ريجر  27/3/2

 الف ة. ياة  

ي تو ير  يجر اتاال أكثر الوسا ا   الية  ي التوااا مت المساهمين وعدم التمييز اينهم  27/3/3

 الم لوماة.  

 التوااا مت المساهمين 27/4

يضةةمن مجلةةس اإلدارة تحقيةةم توااةةا اةةين الشةةركة واةةين مسةةاهميها مانيةةاً علةة  الفهةةم   27/4/1

 المشترك لألهداو االستراتيجية للشركة وماالحها.   

ة ي ما ر يس مجلس اإلدارة والر يس التنفيةيي علة  ا ة ل اقيةة أعضةا  مجلةس اإلدار  27/4/2

 عل  آرا  المساهمين ومنااشتها م هم.   

اليجوز ألي من المساهين التدخا  ةي أعمةاا مجلةس اإلدارة أو أعمةاا اإلدارة التنفيييةة   27/4/3

اإلدارة التنفييية أو التدخا من خة ا للشركة ما لم يكن عضواً  ي مجلس اإلدارة أو من    
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الجم ية ال امة للشةركة و قةاً الختاااةها أو  ةي حةدود األوضةال التةي يجيزهةا مجلةس    

 اإلدارة.   

 

 

 –ذيين وبخاصددة غيددر التنفيدد –اإلجددراءات التددي أتخددذها مجلددس اإلدارة إلحاطددة أعضددائه  / 28
 .ئهاعلماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادا

 
لةةم يةةرد الةة  مجلةةس اإلدارة أي مقترحةةاة أو ملحوظةةاة مةةن ااةةا المسةةاهمين حيةةاا الشةةركة 

 وادا ها.
 

 سياسة توزيع األرباح  /29
ً أرااح توزل الشركة لشةركة سةنوية لت زيةز ايمةة ال ا ةد علة  المسةاهمين امةا يتناسةر مةت أراةاح ا ا

تحليةا  يرها من ال واما اما  ةي يلةكووض ها المالي وحالة السوا والمناخ االاتاادي ال ام ، وغ

ا ةةاة االسةةتثمار واالحتياجةةاة النقديةةة والرأسةةمالية والتو إعةةادةالفةةرص االسةةتثمارية ومت لاةةاة 

 ة.التجارية وت ثير أي توزي اة من هيا القايا عل  أي من االعتااراة القانونية والنظامي

  لةي  إنه ال توجد ضماناة لتوزيتوعل  الرغم من توات الشركة توزيت أرااح سنوية للمساهمين  

ت لألراةةاح كمةةا ال يوجةةد أي ضةةمان للماةةال  التةةي سةةيتم توزي هةةا  ةةي أي سةةنة  ةةي المسةةتقاا ويخضةة

 التي تنص عل   ( من النظام األساسي50ااح للشرو  الواردة  ي المادة )توزيت األر

خةرى والتكةاليو األ"توزل أرااح الشركة الاا ية السنوية ا د خام جميت المارو اة ال مومية 

 عل  الوجه التالي:

يةة من األرااح الاا ية لتكوين احتيا ي نظامي ويجوز للجم ية ال امةة ال اد %10يجنر  (أ

 من رأس الماا المد ول %30واو هيا التجنير مت  ال  االحتيا ي الميكور 

  %10 زال تتجةاوللجم ية ال امة ال ادية اناً  علة  ااتةراح مجلةس اإلدارة أن تجنةر نسةاة  (ر

 من األرااح الاا ية لتكوين احتيا ي اتفااي وتخاياه لير  أو أغرا  م ينة.

تكةةوين احتيا ةةاة اخةةرى ، ويلةةك االقةةدر الةةيي يحقةةم ماةةلحة  للجم يةةة ال امةةة أن تقةةرر (ة

ة كيلك الشركة أو يكفا توزيت أرااح ثااتة ادر االمكان عل  المساهمين وللجم ية الميكور

اةةال  النشةةا اة مؤسسةةاة اجتماعيةةة ل ةةاملي الشةةركة أو أن تقت ةةت مةةن اةةا ي االراةةاح م

 لم اونة ما يكون اا ماً من هيه المؤسساة.

همين يلةك للمسةا ا ةدالاةااي للجم ية ال امة اناً  عل  ااتراح مجلةس اإلدارة أن تةوزل مةن  ( 

 من رأس الماا المد ول  %5نساة ال تقا عن 
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لةس المت لقةة  امكا ة ة أعضةا  مج ( مةن النظةام األسةاس للشةركة و22مت مراعاة المادة )  ( 

 من  %10 تتجاوزيخاص ا د ما تقدم نساة ال ( من نظام الشركاة 76اإلدارة والمادة )

ً  الاااي كمكا  ة ألعضةا  مجلةس اإلدارة  مةت علة  أن يكةون اسةتحقاا هةيه المكا ة ة متناسةاا

 عدد الجلساة التي يحضرها ال ضو.

اهميها اشةةكا ناةةو سةةنوي أو راةةت سةةنوي ا ةةد مسةةيجةةوز للشةةركة توزيةةت أراةةاح مرحليةةة علةة  و

ة مةن تت لةر أيةة توزي ةاة أراةاح مقترحةاستيفا  المت لاةاة والضةواا  النظاميةة اهةيا الشة ن كمةا 

علةة   مجلةةس اإلدارة موا قةةة الجم يةةة ال امةةة للمسةةاهمين ، وتةةد ت أراةةاح األسةةهم المقةةرر توزي هةةا

ً المساهمين  ي المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإل اة ة ياة ع  ألية ت ليماة نظاميدارة وو قا

 .وال يوجد أي ترتير او اتفاا تنازا اموجاه أحد مساهمي الشركة عن اي حقوا  ي االرااح

( مةةةن %10) تجنيننباإيقةةةاو م  06/04/2014واةةد وا قةةة الجم يةةةة ال موميةةة للشةةةركة اتةةاري  

مةةن رأسةةةماا  %50حتيةةا ي اال ة لتكةةوين االحتيةةا ي النظةةامي حيةةة  الةة  يلةةكاالراةةاح الاةةا ي

عل   الموا قةم ، 02/04/2012اري  كما وا قة الجم ية ال مومية للشركة والتي عقدة اتالشركة،

 ورةالمداالتفااي ل دم الحاجة اليه وتحويله ال  رايد ال  األرااح  تحويا االحتيا ي ايقاو

 

 م2016األرباح التي تم توزيعها عن العام المالي  29/1

 لاير71,428,575   الموزلالمال إجمالي

 لاير 2.5 حاة السهم الواحد

 %25 نساة التوزيت من القيمة األسمية للسهم

)تداوا( انهاية اسج ة  لمساهمي الشركة المسجلين  أحقية األرااح

عقدة  ي  تداوا يوم ان قاد الجم ية ال امة التي

 م9/4/2017

 م.24/4/2017 تاري  التوزيت

ية مارل  ي الحساااة الجارية المرتا ة االمحا ظ االستثايدا  ريقة التوزيت

 من خ ا الانك الس ودي الفرنسي

 

 

 م 2017 عن العام الماليالتوزيعات المقترحة لألرباح  29/2

الر ت االتواية الي الجم ية  م 21/12/2017اتاري  مجلس إدارة شركة حلواني إخوان  أوا 

توزيت  م امشي ة  2018ناو األوا من ال ام الماليقد  ي الالتي سوو ت  ال مومية للشركة

  : عل  النحو التالي 2017أرااح نقدية عل  مساهمي الشركة عن ال ام المالي 
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 لاير 71,428,575 إجمالي المال  الموزل

 لاير 2.5 حاة السهم الواحد

 %25 نساة التوزيت من القيمة األسمية للسهم

ية المالكين لألسهم يوم ان قاد الجم  مساهمي الشركة أحقية األرااح

ال امة للشركة والمقيدين  ي سجا مساهمي الشركة 

لدى مركز اإليدال  ي نهاية ثاني يوم تداوا يلي 

 . تاري  ان قاد اجتمال الجم ية ال امة

ا د ان قاد  سوو يتم االع ن عن تاري  التوزيت تاري  التوزيت 

وا من عام الجم ية ال امة للشركة  ي الناو األ

 م2018

ا د ان قاد  التوزيت  ريمسوو يتم االع ن عن   ريقة التوزيت

الجم ية ال امة للشركة  ي الناو األوا من عام 

 م2018
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  2017جمعيات المساهمين المنعقدة خالل السنة المالية  / 30

 م على النحو التالي:2017اهيمن خالل العام المالي قامت الشركة بعقد اجتماعين للمس

 سجل حضور أعضاء المجلس تاريخ االنعقاد  الجمعية العامة 

 عبدالرحمن الرويتع -1 2017ابريل  9 الجمعية العامة غير العادية 1

 محمد حلواني -2

 صالح حفني -3

 عبداإلله صباحي -4

 أنس خاشقجي -5

 أسامة جمجوم -6

 خالد الكاف -7

 صالح حفني -1 2017ديسمبر  26 ديةالجمعية العامة العا 2

 عبداالله صباحي -2

 أنس خاشقجي -3

 خياط أحمد -4

 

 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خالل السنة المالية / 31

 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد مرات الطلب

 ان قاد الجم ية ال امة غير ال ادية 2017ااريا  9 1

 ةان قاد الجم ية ال امة ال ادي 2017ديسمار  26 2

 

 معايير المحاسبة المتبعة / 32

 ليةدولا اييرللم   قام و 2017ديسمار  31 ي  لمنتهيةا للسنة دةحولما لماليةا م والقا دادعإ مت
 نم ةدلم تما رىألخا داراةإلاوا رلم اييوا يةودلس ا ايةرل ا لمملكةا  ي دةلم تما لماليةا ريرللتقا
  .ننييولقانا نللمحاساي يةودلس ا لهي ةا
 رولمت اا لمحاساةا ر قا لم اييو ج ةرالما دةحولما لماليةا  مهاواا عةولمجما درةاوأ دةعأ

 لجميت ننييولقانا نللمحاساي يةودلس ا لهي ةا نع درةلاااالس ودية ً  ايةرل ا لمملكةا  ي عليها
 لمنتهيةا للسنة دةحولما لماليةا م والقإن ا 2016ديسمار  31 ي  لمنتهيةا لسنةا كلي  ي اما راةلفتا

 رللم ايي الم دة  اقا عة وللمجم ل وألا دةحولما لماليةا م والقا يم ه 2017ديسمار  31 ي 
 رىألخا داراةإلاوا رلم اييوا يةودلس ا ايةرل ا لمملكةا  ي دةلم تما لماليةا ريرللتقا ليةدولا

 الحوكمة 
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 لخااةا ةماولم لا واح 3 حيضاإ ظرنا) ننييولقانا نللمحاساي يةودلس ا لهي ةا نم دةلم تما
 كة(رلشا وااتح
 دةحولما لماليةا م والقا ر ع متو يخيةرلتاا لتكلفةا لمادأ قا و دةحولما لماليةا م والقا دادعإ مت 
 .ديداالتح رهكي مت ما واخ  وديلس الاير اال
ا م المالية أي تحفظاة عل  القو م2017عن ال ام المالي  مراجت الحساااةو لم يتضمن تقرير  هيا

 السنوية.

 مراجع الحساباتاختيار  /33

ً أو أكثر لمراج ة حساااة الشركة انا اً عل  ً مراااا  اح مجلسااتر تختار الجم ية ال امة سنويا

ة لمملكااإلدارة ا د ايام لجنة المراج ة اترشيح ودعوة عدد من المكاتر المرخاة لل ما  ي 

للجنة دراستها وتواية اال راية الس ودية لتقديم عروضها لمراج ة حساااة الشركة ومن ثم 

ً آخر للحساااة من اين المرشحين حسر القراراة وال اة ت ليماإعادة ت يين أو اختيار مراج ا

ً أو أكثر للقي راج ة ام امالنظامية ياة ال  اة ، وللجم ية النظر  ي التواية وت يين مراااا

 ت يينو اتحديد مومية وسوو يواي مجلس اإلدارة للجم ية الحساااة الشركة وتحديد أت ااهم، 

 م .2018مراجت الحساااة القانوني لمراج ة حساااة الشركة ل ام 

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

 اعلية وإجراءاتهتقرير اإلدارة عن نظام الرقابة الداخلية وف 34/1

و قاً للماادئ  2017إن إدارة الشركة مسؤولة عن اعداد و نشر القوا م المالية عن ال ام المالي

نيين ، لقانووالم ايير المحاساية المت ارو عليها الاادرة من الهي ة الس ودية للمحاساين ا

التي ت تمد    القيمتقديراة اإلدارة وا  2017وتتضمن تلك القوا م المالية عن ال ام المالي 

 عل  الحكم الشخاي و م الم ايير المهنية.

ل عل  ال  واد تم مراج ة القوا م المالية ام ر ة مراجت الحساااة المستقا واليي له حم ا

مين لمساهكا ة الد اتر والسج ة ومحاضر مجلس اإلدارة ولجانها ومحاضر الجم ية ال امة ل

ادون أي  2017رير مراج ة القوا م المالية لل ام الماليواد اام مراجت الحساااة اإعداد تق

 .تحفظاة أو م حظاة 

ة واد م الماليلقوا وتؤكد إدارة الشركة   الية اجرا اة نظام الراااة الداخلية عل  عملية اعداد ا

ا نه  اهمينتم تاميم هيا النظام الع ا  ت كيد مناسر إلدارة الشركة ولمجلس اإلدارة والمس

 اخلية منة الدعتماد عل  القوا م المالية المنشورة والثقة  يها ويتكون هيكا الرااايمكن اال

ة الداخلي راااةال ناار الر يسية التي تشما اي ة الراااة الداخلية وتقييم المخا ر وأنش ة ال

 والم لوماة واألتااالة والمتاا ة.
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واعداد  اخليةنظام الراااة الد ويقوم المراج يين الداخليين االشركة امراج ة كفا ة و اعلية

 ال ضووتقرير عن هيا النظام لمجلس اإلدارة االتنسيم و المنااشة مت لجنة المراج ة ، 

حية ة التاحيجرا االمنتدر والر يس التنفييي والمدير المالي واإلدارة التنفييية والتي تتخي اال

 وير ين وتاهدو تحس  الداخليةال زمة لم الجة أي ااور اد يتم اكتشا ها  ي نظام الراااة 

 ا.عدادهالنظام وتقوم لجنة المراج ة االشركة ادراسة القوا م المالية ومنااشة عملية ا

ة حدو  مكانيإوتوجد حدود م زمة لف الية نظام الراااة الداخلية للشركة وتتضمن تلك الحدود 

اا نظام    ان اية واالتالي  توا ئ اين ال املين االشركة للتيلر عل  اجرا اة الراااة الداخلي

 ة.للراااة الداخلية ال يو ر اال ات كيد م قوا اخاوص اعداد ونشر القوا م المالي

نوية الية السم المواد اامة إدارة الشركة اتقييم نظام الراااة الداخلية عل  عملية اعداد القوا 

لمالية اداد القوا م عل  عملية اعو قاً لمقاييس نظام الراااة الداخلية  2017للشركة لل ام المالي 

 اما يتماش  مت المقاييس المهنية  ي هيا الخاوص.

 وتقر إدارة الشركة ما يلي:

 

 أن سج ة الحساااة اعدة االشكا الاحيح. -1
 أن نظام الراااة الداخلية أعد عل  أسس سليمة ونفي افاعلية. -2

 أنه اليوجد أي شك ييكر  ي ادرة الشركة عل  مواالة نشا ها. -3

ة انه كما تؤكد الشرك،  وتؤكد أنه اليوجد لدى الشركة أي م حظاة جوهرية عل  النظام

م ال ا اليوجد اي عقوااة من هي ة السوا المالية أو الجهاة النظامية عل  الشركة خ ا

 م.2017المالي 

 تؤكد لجنة المراجعة ما يلى: 34/2

  ما ل علأن تؤكد انها اامة ااال   تفيد اللجنة انه من خ ا المهام التي اامة اها تست يت
ة عن لمالياعرضه مراجت الحساااة و المت لم ام حظاته المشاهدة اثنا   حاه وتدايقه للقوا م 

 ر كا منتقري نظام الراااة الداخلية ومنااشة اإلدارة التنفييية اها ااإلضا ة ال  ا  عها عل 
امة ة كما االشرك  الية نظام الراااة الداخلية ا اإلدارة التنفييية وإدارة المراج ة الداخلية عن

ارة ل  اإلدرها اااإلشراو عل  إدارة المراج ة الداخلية حسر المهام المنو ة اها والتي تر ت تقاري
ام يز نظالتنفييية ولجنة المراج ة متضمنة الم حظاة والتواياة التي يتم التواا لها لت ز

 جرا اةفيي اإلاإلدارة التنفييية واشكا مستمر اال ما عل  تنالراااة الداخلية واجرا اته وتقوم 
سر الحا التاحيحية اما  يها توثيم وت وير واستكماا السياساة واإلجرا اة والهياكا وأنظمة
عماا ر االاآللي وميكنة االعماا وامتاا ة من اللجنة وال توجد م حظاة جوهرية مؤثرة عل  سي

ل  أسس عنفي  واة الحالي ما يؤكد ان نظام الراااة الداخلية اعد االشكا الم تاد تحة نظام الراا
 مقاولة.
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 تطبيق الئحة حوكمة الشركات /35

ركاة وضت األسس واإلجرا اة الكفيلة للتوا م مت انود ال حة حوكمة الشا اامة الشركة

 دارشااست الاادرة عن مجلس هي ة السوا المالية وتم اعتماد ال حة خااة لحوكمة الشركة

، لماليةاالاادرة من ااا هي ة السوا ا  حة حوكمة الشركاة االمملكة ال راية الس ودية 

 ا منظومةن خ موت ام الشركة من الناحية ال ملية غالاية ما جا   ي ال  حة كلياً أو جز ياً 

 إل  اة ة ال النظام األساسي واللوا ح واإلجرا اة الداخلية واألنظمة واللوا ح النظامية يا

 تحوا ال وال ةجانر ت ايقها للم ايير المحاساية المت ارو عليها  ي المملكة ال راية الس ودي

اإلجرا اة استكماا السياساة وواامة الشركة ا،  م1/1/2017الم ايير الدولية اعتااراً من 

 م يةاالج المنظمة للت ايم، وت ما عل  ت وير يلك اافة مستمرة وان كا ة الانود المت لقة

ا   ي جوعليه  قد تم ت ايم ما  م2017تم ت ايقها  ي آخر جم ية عقدة خ ا عام  ال امة

 ااستثنا  التالي :  ال حة الحوكمة الاادرة من ااا هي ة السوا المالية

 

رقم المادة / 

 الفقرة

 السبب الوصف

 (90المادة)

 ( 7الفقرة )

حيثما ين ام الوسا ا التي اعتمد عليها مجلس 

هة الجي تقييم أدا ه وأدا  لجانه وأعضا ه ، واإلدارة  

ان  ،الخارجية التي اامة االتقييم وع ااتها االشركة 

 وجدة

جاري ال ما عل  دراسة واعداد االسس 

والم ايير الخااة اتقييم المجلس ولجانه 

 للسنواة القادمة.

 

 

 (95المادة )

 

 

 

 تشكيا لجنة حوكمة الشركاة

موظو  تم اسناد مهام الحوكمة ال 

مختص  ي مجاا الحوكمة ويكون 

مرج ه ال  ال ضو المنتدر للقيام اكا ة 

المهام واألعماا المت لقة االحوكمة 

وجاري دراسة مدى الحاجة ال  تشكيا 

 لجنة مختاة االحوكمة.
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 وتقدير:شكر 

ركة منسواي الشةالشكر مواوا لو، يتقدم مجلس إدارة الشركة االشكر والتقدير لمساهمي الشركة 

إلة   ويت لةت المجلةس، م 2017وعم ؤها ومورديها عل  الجهود التي ايلوها خة ا ال ةام المةالي 

 تحقيم المزيد من االنجازاة والنجاحاة خ ا األعوام القادمة إن شا   .

 وهللا الموفق ،،،

 جلس اإلدارةم                                                                                              


