
 

1 

 

 





















 

 2014تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 

 
 عن شركة حلواني إخوان

 

 
 مجلس اإلدارة

 

 
 والحوكمة الرقابة والشفافية

 

 

 المؤشرات والتحليالت المالية

 
 المساهمين حقوق

 



 

2 

 



 



 


 م0214لعام المالي لتقرير مجلس اإلدارة 

 

 

 المحترمين    السادة / مساهمي شركة حلواني إخوان

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

رمسسإح  عس  يسر مجلس  دارر  رسر ح ولسيرإخ دنسير  ق  يلساا ممسسلشمخ رمرسر ح الريسر  رمسسإي 

رمسس   يسسساأرش قإرسسرح رمرسسر ح يإاسسل خ قعملمهسسل نسس   ،  ا13/31/1234 رممإاهيسسح  سسخرمملميسسح 

اسسرري  /  ، يمر سسم مسست رمالريسسر رمسسسإي  الريسسر مرراسسر وسسسلالة رمرسسر ح رمسسسلا  رمسسسإح رمملميسسح

رممإاهيح  خ  يرملير ا رمملميح رمميوا  مت ديضلولاهل ع  رمسإح رمملميح  (PWC)يارشلي   يارز

 ا.13/31/1234
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ملميسح رمسسأيايح نس    سخ رمسسيم رم قارجسة، دنير  شخ رر ح مسلشمح سأيايح  رر ح وليرإخ

ا ، ياامات رر ح ولسيرإخ دنسير  اميسز   يإهسل مس  قيمسك رمرسر لة رمسسأيايح رماسخ 1222رمألا 

عسلا سسسة رمرسر ح انلة مجسل  نسإلعح رممسيرا رمئ ر يسح  سخ رمممل سح رمأرايسح رمسسأيايح ،  لسا ا 

م  ق ررا عل لسح ولسيرإخ يارسيرة رمرسر ح مإس  ا سيسسهل    سر ا  رر ح اينيح اسيرح 3591

يوجسسا عمليلاهسسل ، ياإيعسسة مإاجلاهسسل واسسك  ي رمامسسييلخمسس  نمسسسي  علمسسلي  سسخ شي لهسسل رملسسلإيإخ 

شس  11/32/3412/م ياسلري  164اويمهل دمسك رسر ح مسسلشمح اميجسر رملسررر رمسيزرر  راسا 

ييميسي.  36    سخر مؤسسسي رمرسر ح مليسي    ، ياسر 122ا ارقسسمل  4/33/1222رممير سم 

م  إف  رمف سح ها س 2,923,412  اإنارر  129,234,122دمك  زيلا  رقسملمهلا 1222

 م  االر رمألا.

 

 

  لرإل رمماا ر  يجهيا ميظفيإل رم ي  لة غ ر يح علميح رمجيا  م  ن   قإأم  مألي مالايا مإاج

يرضك رممساهل ي  ياإميح  ممسلشميإل سامر م عير اقعلك مساييلة رماميز موللي  يساها ي  

 ي مك م  ن  :،  رممجامت

 ،وايلجلة رممساهل ي  الايا مإاجلة علميح رمجيا  ارضخ ر •

 رممسلشمي ،منلمح  اأظيا 

  ميظفيإلاوسي  ااررة يمهلررة، 

  رالجاملعيح لمسؤيمياإرسارألر. 
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اانسإيت ياأا سح رمأرايح منر مهيريح جار ز إرلر رر ح وليرإخ دنير  يرر اهل رمالاأح  خ ي

رموس ي  رمرويإيسح  اام   مإاجلاهل رمر يسيح  خي ،ياجلر  رمجملح يرماجز ح  خ رممإاجلة رمئ ر يح 

يمإاجسسلة رملوسسيا رممنسسإأح ير جاسسل  دمسسك جلإسسر رمأنسسل ر  ي رمرويإسسح يرممأمسسي  يرممرايسسلة

مإهسل  سخ رمممل سح  32لست ي، لي أنسإم 39ي مسك مس  نس   ، ير رأمح رممئلفح يمإاجلة ر ماسل  

دإاسسلم منالسسو قإسسير  انسسإيت يمإهسسل  سسخ جمهيريسسح منسسر رمأرايسسح السسيا ا 9ي، رمأرايسسح رمسسسأيايح

أا ح يرماألير  خ رمممل ح إلإالم ميرا رما منإتدضل ح دمك  مك  إ  ماى رمرر ح ، رمئ ر يح رمميرا

 ك )رمنفيح( .ملاإ  -

دنسير  ، رمإنلسح ، : وليرإخ قشمهل ملة اجلريح ماميز  ياليا رمرر ح ااسييم مإاجلاهل اوة ع 

( ، رويإيسسح ، مأمسسي  يسمسسسمت  ، يالسسيا رمرسسر ح Freshyير ، رلزجسسح )مناسسلررة ، اسسير اسس

)جملسح ياجز سح يالسلالة(  ماإيعح مس  مإل س  رمايست رممنالفسح اايزيت مإاجلاهل م  ن   مجميعح

  .يشخ غير مملي ح ملرر ح

ع مح اجلريسح  922 ،  اجلريح مسجلح  خ رمممل ح رمأرايح رمسأيايحع مح  42يامالك رمرر ح 

مري سل ي إسار رإل ريليسح ير يرايسح ير سسيييح يق سخ مأظسا رمساي  رمأرايسح ياأسش رمساي  مسجلح 

 . يرساررميل

 

 

 

املر  رمرر ح عمليلاهل  خ جمهيريح منر رمأرايسح مس  نس   رسر اهل رمالاأسح رسر ح ولسيرإخ 

ت  يهسسل رممر سسز %( ، ييلسس322( رممملي سسح مهسسل  أليسسلي الم لمسس  )مح منسسريحرسسر ح مسسسلشدنسسير  )

 9ييار ز إرلرهل  خ انإيت ياأا ح ياألير  ل ح رمميرا رمئ ر يح ، يملرسر ح رمر يسخ مأمليلاهل، 

منلإت إلإالم منالو قإير  رمميرا رمئ ر يح ، دضل ح دمك را ح ايزيت  اير  ماسييم مإاجلاهل  خ 

يريح منر م  ن   مإل   ايت ماإيعح ، يا سسة رمرر ح  خ جمهيريح منر جميت قإولء جمه

مليسسي  جإيسست منسسر  يعسساا  12 رسسر ح مسسسلشمح منسسريح رقسسسملمهل  ا3554عسسلا رمأرايسسح  سسخ 

يمسا انسار رمرسر ح ق  قايرة جإيت منسر  ،  322سها اليمح قسميح ملسها  قمو 122قسهمهل 

 اي .
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شإسسلك ق   إلميسسح يسسسيم  يهسسل رسسر ح ولسسيرإخ مإاجلاهسسل قسسسيرم اسسؤم  رمرسسر ح ق  ر سسسيرم رماسسخ ا

 يأإسخ اسي ر مجسل  ننسر ملالساا يرمإمسي  سخ نسإلعح ممل،    ر سر  يا ي مأا  إمي خ  ري ارير

ييأرسسخ وسسل زري ق اسسر مزيسسلا  رإلإاسسلم ممسسل سسسيإأ   ديجلاسسلي علسسك زيسسلا   مإاجسسلة رمرسسر ح ياسسسييم

 يرموس ي  رمرويإيسح, يرمرويإسح  رملوسيا رممنسإأح مسرمأل لسح رممايأسلة ،  مسل ق  مأسا  رسساه ك 

     خ ازريا مسامر ، ممل يأزي يجيا زيلا  مسالاليح  خ مأاالة رمرلر. ي رممأمي  يرممراك

ي  يرممراك يرمرويإحرمرويإيح ياأالا دارر  رمرر ح ال  ييرن  سيم رملويا رممنإأح يرمو ي  

 رمالميح:الا  إظرري مألسالر  خ اي  مجل  رماألي  رمإمي  خ رممس رممأمي 

  ويث ق  ،  ا يي  ر سر زيلا  مأا   ي ار مل   شإلك ايات ازيلا  مسامر   خ عاا رمس ل

اأااسر مس  ر غ يسح  ي رممأمسي  يرممراسك يرملوسيا رممنسإأح يرمرويإسح رمو ي  رمرويإيح

   ييميلي. رمأرايح رمأير   هلرمر يسيح رماخ اساهل 

 سسخ مجسسل  دإاسسلم رملوسسيا رممنسسإأح ، دضسسل ح دمسسك قإسست مسس   شإسسلك  سسرس ايسسسأيح دضسسل يح 

رمماياسسست ق  يإمسسسي رمرلسسسر علسسسك رممإاجسسسلة رمنلنسسسح الموميسسسح )رمسسسرجيا( م سسس  رموسسس ي  

 ( رممسسساناا عإسسا مرضسسك رمسسس ر  يرممرايسسلة  رة رمسسسأررةSorbitolالمسسسيراياي  )

 يرممأمي  يرممنايزرة. ر ا  ي  مك رممأجإلة رموررريح

جايسسسا  رمسسسك قسسسسيرم رمممل سسسح يجمهيريسسسح  مإاجسسسلةح مسسسسامر  إلانسسسل  اسسسسأك رمرسسسر ح انسسسف

اارسسسئي  رمايسسسسأح  سسسخ منسسسإت رملوسسسيا  سسسخ ا 1234نسسس   عسسسلا  منسسسر رمأرايسسسح ويسسسث المسسسة

مسسسسيايح جمهيريسسسح منسسسر رمأرايسسسح يرمايسسسست  سسسخ دإاسسسلم مجمسسسارة رملوسسسيا ير أسسسة ونسسساهل ر

 رمك إنير ر سا ن   رمألا.

إاجسسسسلة رمسسسسايرج   سسسسخ جمهيريسسسسح منسسسسر رمأرايسسسسح مم اارسسسسييا منسسسسإتلماسسسساء ارمرسسسسر ح  المسسسسة

ا ،  مسسسسل اسسسسلا مجلسسسس  رإلارر  قيضسسسسلي اإعسسسسلا  1239رماسسسساء  سسسسخ رإلإاسسسسلم نسسسس   عسسسسلا يياياسسسست 

اررسسسسح رالسسسساررايجيح رممسسسسالاليح ملرسسسر ح إلانسسسل  مإاجسسسلة جايسسسا  مألسسسسيرم نسسس   رمنمسسسسح 

 سإيرة رمللامح .

رمرسر ح  سخ رمممل سح رمأرايسح رمسسأيايح  مل ق  ق ار رمأير م  رماخ  لإة يملزرمة ايرجت منلإت 

عاا يجسيا رلاسح رإالجيسح رضسل يح السيا اائريسح روايلجسلة رمسسيم يم س  مست رمانرسير ملاساء  سخ 

 ر مسر رمس   شس ر رمأسل م  سسيو يسزي  1239ارئي  رممجمت رمنإلعخ رمجايا مت مإانسو عسلا 

 يسلشا  خ زيلا  مايألة رمرر ح رمموليح يرمانايريح.س
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يلل  مس   رمليمح ملمساهل ي  علم ي مسلعاري  رمرر ح المجيا  ياإي  مإاجلاهل يدضل ح مازراييم   ر

رمزيسلا  رممضسررا  اا يإاخ مس     ش اا يررق علك مأا  ان  رمفرا رمرآل لر رمسلايح    رإنفل

يمأ  رالسا يرمأ ملة رماجلريح ماى رمرر ح اأا م  قشا قني  رمرسر ح رماسخ  خ عاا رمس ل  ، 

مايألاهسل ياوليسم  رممجسل  ، يااياست رمرسر ح ررافسل ليهل رساررايجيلاهل يمسلعيهل  خ شس ر ااإخ ع

يرممزريل رماإل سيح ملرر ح سام إهل د  رسلء   مس    خ ر ما رمريي  ررافل   خ شيرمش راوياهل

 .ي مايرنلح ياأظيا منلمح مسلشميهلاوليم مأاالة إم

 

 

 

اهاو دمك زيسلا   مرر ح  خ رمممل ح رمأرايح رمسأيايحر منلإتايسأح قار مجل  رإلارر  نرح 

 رمرر ح م  ن   إل  منلإأهل رمرلاح رإلإالجيح رملنيى مائريح رمرلر رممازريا علك مإاجلة

رميراأسسح اسسرر ميإسسلء جسسا  رإلسسس مخ دمسسك رممياسست رمجايسسا ضسسم  رممرولسسح رمرراأسسح  سسخ رممايإسسح 

 .  امايإح جا  رمنإلعيح

 ملمرولسسح ر يمسسك مسس  رممنسسلإت يرماسسخ رسسملة منسسإأخرسسئي  رمفألسسخ المسسة رمرسسر ح الماويسسث 

 ا. 2012رممأمي  يرماأا ح  خ راري  

علسسا رإرسسلء رممرولسسح رم لإيسسح ممرسسري  رممجمسست رمنسسإلعخ مسست رسسر ح رالاوسسلا رمرسسر ح  ياأسسة

 مليسي    22,42ي مسك مالسو ياسار   36/32/1233رمهإاسخ ملمرسلريت رمسسأيايح ااسلري  

 مل اا ايايت   يرمرويإح يرممرايلة يرملويا رممارا  يرماإك ير مال  ير جال  ممنلإت رمو ي 

مليسسي     66يامالسسو رجمسسلمخ  ا5/1/2113عمسسل  رممي لإي يسسح يرم هرال يسسح ااسسلري  علسسا ر 

 نرسسير علسسك رماألاسساي رضسسل ح رمسسك رماألاسسارة رمنلرجيسسح ملمأسسارة يرموسسيرجز يرعمسسل  رمسسا ر

 .  مليي  55 وايا  خ ا لفاهل الئةرماخ ي رمجايا  رالإالم

 اا رالإاهلء م  رمجزء ر  ار م   ل ح قعمل  مرري  رممجمت رمنإلعخ ممرولات رم لإيسح ش ر ياا 

ا ، ي 1239 خ ااريح رهر يإسلير رم هرال خ م لم  رممرري   ا ي رر م رمايلر2114اإهليح علا 

امرسي ح   1239إهليح رسهر يإسلير ممرري  رمااء  خ اجراح ارئي   ل ح مرر م ر عليت سيو ياا 

م  اوليح رمميل  يرمئ يلة يرمنرو رمنإلعخ يقجهز  رمااريسا يرما ييسو ، امهيساري ملاساء  سخ   

ي مك علسك عسا  مرروس   1239مت ااريح رهر  اررير مألا  اجراح ارئي  نرير دإالم رممنلإت

يرمرويإسح يرملوسيا ير ماسل  ير جاسل  ااءي م  منإت رممرايلة ير غ يسح يليهسل منسلإت رموس ي  

ييأسيا ، ا 1239ما ام  اجراح ارسئي   ل سح نرسير رإلإاسلم مست إهليسح رمإنسو ر ي  مس  عسلا 

سار رما نير  خ رمارئي  رماجرياخ ملمرري  اسار رماأاي ة  خ مارلالة رممرسري  يرممرر سم 
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م ياسس نر اينسسي  رمايسسلر يمارلاسلة ر مسس  يرمسسس مح يرضسسل ح الإيسسلة واي سسح علسسك نرسسير رالإاسسل

يرإرسلء مسسايا  مر سز  يم لاسر دارريسسح السسايألر  ل سح مسيظفخ رممر سز رمر يسسسخ  رم هراسل خ

، يسسسيو السسسيا رمرسسر ح اسسلإلع   عسسس  اسسلري  رمارسسئي  رماجسسسلر  يرما لفسسح رالجملميسسسح  ملرسسر ح

 . يرإلضل يح ملمرري   ير رالإاهلء ممل   ر

لإت ي للي مارإلمخ مرولخ ي فس  رسسامررريح رإلإاسلم مست اسأك دارر  رمرر ح دمك إل  جميت رممني

رموا ر اإك م  رما  ير علك رمإرلر قي وايث رإلرلعلة  يت يالايح مارلالة رمميرنفلة رمليلسيح 

نالفح رمألمميح رمماأللح المإيروخ رمنويح ملمإاجلة رمئ ر يح الإلضل ح دمك رمفن  اي  رممنلإت رمم

ممإاجسسلة رمرسسر ح  سسخ ،  مسسل رإسست إظسسرري ملرلسسر رممازريسسا  رإلإالجيسسحيرممريإسسح  سسخ زيسسلا  رمرلاسسح 

جمهيريح منر رمأرايسح  لسا قاسر رممجلس  رمساني   سخ نسإلعح مرساللة رمسايرج  ياسا رماساء  سخ 

مليي  جإيت منسر  يياياست رماساء  سخ  61عمليح رالإرلءرة رمماياأح ياوجا رسا ملر ين  رمك 

 ا امري ح  . 2115علا م    رمإنو رم لإخرمارئي  مت 

 

 

 

 

أ   ديجلايسلي إاامات رر ح وليرإخ دنير  اجملح م  رممزريل رماإل سيح رملييح رماخ مس  رس إهل ق  اس

 يلخ:يارم  الك رممزريل مل  رممإل سي ،علك اوليم راويح علميح مللرإح مت 

  سخ  اأمس مإس  ا سيسسهل يالاسزا امأسليير جسيا  علميسح  مي ياح رة ع مح اجلريح ق  رمرر ح 

 ر سيرم مإ   ار  رييلح.

 مإس  ق  مإاجلة رمرر ح ياا انإيأهل ي للي  علك رمميرنفلة رمألمميح ويث ونسلة رمرسر ح 

            لونسسسسي  علسسسسك رسسسسهلا  ، يانرسسسسر م1222:5223ا  ر يسسسسزي ا ، علسسسسك رسسسسهل1226عسسسسلا 

 " رمهلسر" م  ن   مجمأهل رمنإلعخ رمجايا.

  الاا مإاجلة ي م ق يرم رممساهل ي  يا سألر يالمالمخ  ق  رمرر ح اليا اأم  قاولث مسامر

  خ نإلعح قغ ياهل رمنلا رمميرا رمزررعيح  ق ض اساناا ، يملايمح

  يجيا را ح ايزيت ما لملح مملي سح ملرسر ح  سخ  س  مس  رمممل سح رمأرايسح رمسسأيايح يمنسر

 ملرر ح(.)ق ار سياي  
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انلايح ير سيرم رماخ اأم  اهل ، ياا ايرجت لماي ح رالااا  ر رمرر ح     إرلر راانلا  ا

منلرر رالسالررر ل هقشم مجميعح م  رممنلرر رمارئيليح يرمملميح رمماأللح اأمليلة رمرر ح

 ، الإلضل ح رمك اللر قسألررمسيلسخ مل اا يإأ   سلالي علك مساييلة رإلإالم يرماناير

م   %52 ويث ق  ممنلرر رمر يسيحيأاار روا ري  رمجإيت رممنر رمألممخ امل  يهل  نرو رم

م  رر اهل رمالاأح  قاة ا2014مألا م  نل خ ر رالح  %89ديررارة رمرر ح رمميوا  ي 

اسار  ا 2014ن    %2.6 ويث ررافت رمايالر مللا  رمجإيت اإساحوليرإخ دنير  )منر( ، 

را رمنلا رممي ررافل  رسألر ياي يرمنلرر قيضلي ي ارا  ر يضل  رالاانلايح  خ منر

 خ قسألر رمميرا  ري  اير لي لعدراف  اير سيرم م  ن   رمسإاي  رمملضي رمر يسيح ويث رهاة

رمرر ح ن   رمألا  ويث يرجهة ) ، يمنلرر ر عرل  رممفلج ح  خ نرير رإلإالمر يميح 

 حر يمك  لإة  خ رمامل   هرال خ  خ قوا رمم لار رإلارريح  خ ملر رمرر    ح ويراث 

ر شا يرم   ام    خ    ر  رممايإح رممإير  يرم لمث ي يسخ يرم لإخ  ل  رواررم  لم  مسايارمر

اياو رالإالم  كرملايمح امايإح جا  ر مر رم   قاى رمرإررلر روا رمئ يلة  خ منلإت رمرر ح 

 قيا ح رموييرإلة مل ير   منلرر  عزيو رممساهلك ع  مإاجلة منلرر ( ، مما  رسايعي  

يرماخ علإة مإهل رمرر ح  خ سإيرة سلالح يمنلرر اللالة قسألر نرو  رمسليمحا رملوي

رمأم ة ر جإايح ، دضل ح دمك منلرر رال امل  رمنلنح اأم  هل يمنلرر رمسييمح رممراارح 

ااي ر رماسهي ة رال املإيح ، يمنلرر رمائير  خ ر إظمح يرمليرإي   رة رمأ اح اإرلرهل 

، دمك جلإر اأش رممنلرر   علك رمإيروخ رالاانلايح ار    اير رح رممؤ يرممنلرر رمسيلسي

ر نرى رماخ اا ايرجههل  خ رماي ح رماإل سيح ملنإلعلة رمممل لح ، ياأم  رمرر ح يم  ن   

ناراهل رمرييلح علك مررااح عيرم  رممنلرر  يرانل  رإلجررءرة رالواررزيح يرالوايلرلة 

   رم فلء  رإلإالجيح مايهل.رم زمح رممؤايح دمك ر ت 

 

  

مجلسس  رإلارر  إلسس  رممنسسلإت رمولميسسح رميراأسسح امايإسسح جسسا  رمسسك رممياسست رمجايسسا رم سسل    سسخ  اسسرر

رممايإسح رمنسسإلعيح امايإسح جسسا  ويسث رإاهسسة رإلإرسسلءرة يرماساء  سسخ رمارسئي  رماجسسلر  ملمرولسسح 

 مل الا ،يرماأا ح  منإأخ رممأمي  ةضمإا يرماخ ا1231/ 39/24 خ ر يمك م  رممرري  

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

 رارات الشركة المهمة ق (9
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الاهسسل علسسا ر عمسسل  رم هرال يسسح  رممجلسس  الممير لسسح علسسك ارسسسيح ر عمسسل  رإلإرسسل يح يرمماإيسسح

رماسسخ ااضسسم  اليسسح مليسسي     133.42 رجمسسلمخ امالسسوملمرولسسح رم لإيسسح   يرم هريمي لإي يسسح

ير ماسسل   رمرويإسسح ي رموسس ي  رمرويإيسسح يرملوسسيا يرممراسسك ي رالجاسسل  يرممام لسسح  سسخ رممنسسلإت

  . مليي  55 وايا  خ ا لفاهل يرممايات رمجايا  رالإالم نرير علك رماألااي ،يرمأنل ر

قاسر رممجلس    سإ رممنسإأح  سخ جمهيريسح منسر رمأرايسح  رمسايرج إظرري مإمسي ارسل   قإت مل   

رمارسئي  ويسث ياياست مليسي  جإيست  61 ينس رسسا ملر رإرلء منإت ممإاجلة رمسايرج  ياوجسا 

 ا.2115خ مه ر رممنإت امري ح    خ رمإنو رم لإخ م  علا رمفأل

جسررءرة رمونسي  علسك امييس  اإ سخ ، السا مل  را 22/12/2114الا مجل  رإلارر   خ  مل 

مليسسي     322ممالسسو  ماير سسم مسست رو سسلا رمرسسريأح رالسسس ميح مسس  رماإسسك رمسسسأيا  رمفرإسسسخ

ي مسك ا ، 12/26/1239 ييح ااساق  سخقاسسلر راست سسإ يسساا علسكسسإيرة  4ان  رمسك ما  مي

سسسا مل  مرسسري  رممجمسست رمنسسإلعخ ممرولاسست رم لإيسسح الممرولسسح رمرراأسسح  سسخ رممايإسسح ائسسرش ر

قنس  رمامييس  اضسمل  رشس  ملسر رمرسر ح رموسلمخ رميراست ارسلر  ويث اا  رمنإلعيح امايإح جا 

 .رمميإلء امايإح جا 

 

 

 
يمهسلرراها رميظيفيسح مس  نس   السايا اسررمخ  مر ست اسارراها  اأم  رمرر ح علك ارجيت ميظفيهل

رم   اا رساوار ت ن   رمألا  رمك ارإلمخ )ميظو رمرهر( الإلضل حرماارير رمارنلخ يرمنلرجخ 

 ،يرماارير رممر ز علسك رق  رمأمس  مس  نس   اليسيا رالوايلجسلة رمااريايسح رم زمسح  ا ،2111

يسسح نلنسسح ويسسث إسساخ عسس  شسس   رمنرسسر يام سس  نرسسر رإلوسس   رماسساريجخ مل سسيرار رمسسسأيايح قشم

رممإلنسر رمليلايسح  اأسشيارسئ  شس   رم سيرار ،  يرماررمخ رموفسلظ علسك إسسر مرافأسح ملسسأيا  

 رمسكارإلمخ )ايلا  رمرر ح( ويسث يهساو رمارإسلمخ  ش ر ياا اا رساوارث ، يرإلارريح  خ رمرر ح

 لإيل امخ ش   رمأإلنر  سخ  ، رماأرو علخ م  مايها رمملار  ي رالم لإيلة م  رم يرار رمسأيايح

 ي  لم ل مالاأح الامها  خ رمارإلمخ ي ا مي   ل ح رمنألر رماخ ييرجهيإهسل  ،ارإلمخ اارياخ م  و

 رماسسخ ااإلسسسر مسست وجسسا رماسسارير رمسس  رم سسيرار رممؤشلسسح  سسخ يظسسل فها رمجايسسا    رراأسسل رامسسلم شسس 

سارلررة  سخ مجسل  رممسيررا مت  ارى رر لة رال ملاألااقيضل رمرر ح  اسأك مل  تونلير علي

السساا رمرسسر ح  مسسل  مسسرار رالارء المسسان  إلعسسلا  شي لسسح ارلعسسلة رمرسسر ح يميضسست إظسسلارمارسسريح 

علسك اليسيا قارء سسإي  ماإسخ علسك  ررمخ عميالة نلنح الممايأسلة اإسلءي رمم ل آة يرمأ يرة يا

م يرمملميح يرماسييم مأليير مواا  ، الإلضل ح رمك اي ير  رس يظيفيح ملسيارة  خ مجل  رإلإال

 الموارد البشرية (12
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 51مسإها ميظسو  1121ا  عساا 2114ش ر ياا الو عاا ميظفخ رمرر ح ن   رمأسلا  ،يرمجيا  

ر ي للي  إظمح يزرر  ضعلك رمإرلم ر ن رممول ظح% ويث اا 26يالئة إساح رمسأيا   ميظفح

ر رممسيظفي  يما الا رمرر ح واك رال  اأم  اررمخ اوفيزيح م س  اسررمخ رانسلرمأم  اه ر رمر   ،

 .ين  ت 

 

 

اليا رمرر ح اأمليلة رماوسث يرمارسيير مس  نس   دارر  منانسح اساعمهل منااسررة مجهسز   سخ 

ارنسس   سس  منسسإت مسس  منسسلإأهل السسيا اسسلمفوس يرماوليسس  يرنااسسلررة رمجسسيا  مجميسست مإاجلاهسسل 

ياويث اريير مإاجلة جايا  يدجررء رماررسلة رماسييليح مس  نس   رسر لة مانننسح السيا 

، شسس ر ياسسا المسسة رمرسسر ح اإعسسلا  شي لسسح رإلارر  يارأيمهسسل ا فسسلءرة اومسس ة اسس يم  سسخ ر سسسيرم

 علميح السائ   رمرلالة رإلإالجيح رإلضل يح الممجمت رمنإلعخ رمجايا.

 

 

اليا رمرر ح اإاال  يارايم ق ض  رممأليير رميرإيح يرمألمميح مضمل  رمس مح يرمجيا  م  ن   

 ح رمسسسسسسسأيايح يمأسسسسسسليير رممإظمسسسسسسح رمألمميسسسسسسح ملميرنسسسسسسفلة يرمملسسسسسسليي  رمميرنسسسسسسفلة رمليلسسسسسسسي

(ISO 200:9001( ياسسساير ر غ يسسح )Codex Alimentations رممأامسسا مسس  ااسس  رملجإسسسح )

، ش ر ياا المة  (W.H.O / F.A.Oرممرار ح ممإظمح رمنوح رمألمميح يمإظمح ر غ يح رمألمميح )

 أش رم فلءرة رإلارريح رمماميز   خ ش ر رممجل .رمرر ح اإعلا  شي لح رإلارر  يارأيمهل اا

 

 

يرممرسسلر ح  سسخ اوليسسم ر أسسح شسس ر رمسسير   يرماإميسسح رالجاملعيسسحاسسؤم  رمرسسر ح ا شميسسح رممسسسلشمح 

يق سسررا مجامأسست مسس  نسس   مرسسلريت ياسسررمخ اولسسم رمإفسست رمأسسلا ملمجامسست ، ي رعليسسح رممإلسسسالة 

رسالرلر  ي  رالوايلجلة رمنلنح  خ رميظسل و يرمفألميلة رالجاملعيح يرمريلضيح يرم لل يح ، ي

 رماخ اإلسر اارراها ، يرسايألر عاا م  رلاح رممارر   خ اررمخ ملاارير رمنيفخ سإييلي 

 البحث والتطوير  (11

 

 السالمة والجودة والنوعية (10

 

 المساهمة االجتماعية  (13
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عليح منالو رممإلسالة ير إررح  رة يرلدعم االعمال  مل الشركة للبحث عن الفرصتع كما

 ح رمألاوم ة رمايعيرممإفأح رمألمح ، م   رممؤامررة يرمإايرة ي

 

 

 

 

 خالصة المركز المالي الموحد للشركة : - 1/1
 ا1231علا   مررة  خ 1.2رمميجيارة رممااريمح دمك رممرليالة رممااريمح م    رإنفضة إساح

،  مل رإنفضة إساح دجملمخ رمميجيارة دمك دجملمخ  ا1234مر   خ إهليح علا  1.1رمك 

ش ر ي اا  ، ا1234مر    خ إهليح رمألا  1.6دمك  ا1231مررة  خ علا  1.1رممرليالة م  

مليي    ، يياي   335.3ام إة رمرر ح م  اوليم نل خ إلا م  ر إررح رمارئيليح الو 

 رمجاي  قاإل  ن نح ملل مح رممر ز رمملمخ ملرر ح آلنر نم  سإيرة:

 

                    المركز المالي       
 ) بالمليون لاير سعودي (

2010 2011 2012 2013 2014 

 584 463 457 423 444 موجودات متداولة 

 902 164 130 108 117 مطلوبات متداولة

 972 299 327 315 327 رأس المال العامل

 402 368 288 266 209 االصول الثابته

 990 831 745 689 653 إجمالي الموجودات

 902 164 130 108 117 المطلوبات المتداولة

 171 86 54 43 29 االخري المطلوبات

 080 250 184 151 145 إجمالي المطلوبات 

 286 286 286 286 286 رأس المال المدفوع

 094 295 275 252 222 االحتياطيات واالرباح المدورة

 266 581 561 538 508 حقوق المساهمين

 990 831 745 689 653 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

 

 المؤشرات والتحليالت المالية

 المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها (1
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 ئج األعمال الموحدة ومقارنة األداء :خالصة نتا -1/0 

ي رمسإيرة ر رات رمسلالح مايضيح ا 1234ييضح رمجاي  قاإل  رمإال خ رمارئيليح ملرر ح ملألا 

 ا 1234، ويث وللة رمرر ح  خ رمألا ررة رمممل لح م  رمسإيرة رمسلالحقارء رمرر ح ملفا

ا رم   1231ع  رمألا رمملمخ % 3.2( فلشمليي    اإساح )رإن 52.2 نل خ قرالح الئة

يأيا سار رإلإنفلش رمك زيلا  منلريو رمايت مليي    ي  92.5 حالئة  يت نل خ ر رال

يرماسييم يرممنلريو رإلارريح مت رمزيلا   خ ضرياح رمان   خ جمهيريح منر رمأرايح م  

ايمح رممنزي  ي  ايح(رمسأيملمأليير رممولسايح  ي للي )  رملير ا رمملميح ياومي% ، 12 % دمك19

ا 1234رمممال لة ي رممأارة رمالمفح رمإلاجح ع     ح ويراث اأرضة مهل رمرر ح ن   علا 

 . م  الك رممرلمالة مت رر ح رما ميمت عاا اسجي  رماأييضلة رما ميإيح مأاا رالإاهلء رم لم  

  ع   مليي  2.7مليي    ازيلا   134.3ا مالو 2014علا يالو نل خ راح رمارئي   خ 

 %.2الئة رمألا رمسلام ي اإساح إمي 

الدخل قائمة لاير) بالمليون

 (سعودي

2010 2011 2012 2013 2014 

 1.065 958 892 814 732 المبيعات

 (757) (671) (614) (570) (494) تكلفةالمبيعات

 308 287 278 244 238 إجماليالربح

 (174) (155) (157) (139) (140) مصاريفإداريةوعموميةوبيعية

 134 132 121 105 98 صافيربحالتشغيل

 0.1 (0.3) (1.6) 5 3 اإليرادات/المصروفاتاألخرى

 (44) (39) (32) (29) (20) الزكاةوضريبةالدخل

 90.8 92.5 87.0 80.5 80.4 صافيالربح
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رممنالفسسح ممإاجلاهسسل  سسخ اللريرشسسل رمارنليسسح اااسست رمرسسر ح رملرسسل  رمجئرر سسخ يرملرلعسسلة رمئ ر يسسح 

مالسو ياسار   ا  1234 /13/31يالئة دجملمخ رممايألة رمميوا  ع  رمسإح رمملميح رممإاهيح  خ 

  ، ويث ام   سيم رمممل ح رمأرايح رمسأيايح يسيم جمهيريح منر رمأرايح  مليلر 3.269

ايألة رمإرلر ، يام   رمممل سح رمأرايسح % م  م22.6ر سيرم رمر يسيح ملرر ح ، ي يهمل اام   

% مسس  ديسسررارة رممايأسسلة مسس  نسس   رمرسسر ح ر ا ولسسيرإخ دنسسير  ، يام سسس  15.2رمسسسأيايح 

% م  ديررارة رممايأسلة مس  نس   رسر ح ولسيرإخ دنسير  42.2جمهيريح منر رمأرايح إساح 

منليجخ رماخ ام س  )منر( ، دمك جلإر رممايألة م  عمليلة رماناير دمك اي  مجل  رماألي  ر

% مسس  ديسسررارة رممايأسسلة علسسك رممإسسلرم ر نسسرى 2.4% ، يرمإسسساح رمالايسسح رماسسخ ام سس  9إسسساح 

 وسر رمجاي  قاإل :

 رملرلعلة  رمجئرر يح

المملكة العربية  ( بالمليون لاير سعودي) رمايل  

 السعودية

جمهورية مصر 

 العربية

دول عربية و 

 أجنبية أخرى

 اإلجمالي

عام  لميحرمفار  رمم

 م4906

عام 

 م3906

عام 

 م4906

عام 

 م3906

عام 

 م4906

عام 

 م3906

عام 

 م4906

عام 

 م3906

 958 1,065 129 132 451 509 378 423 رممايألة

 287 308 28 92 140 160 119 122 مجم  رمراح

 831 220   262 267 569 790 دجملمخ رمميجيارة

 250 080   111 131 139 248 دجملمخ رممرليالة

نل خ رمليمح رما اريح 

 ملممال لة ي رممأارة

590 296 29 61   584 357 

 

 ميجيارة رمرر ح المممل ح رمأرايح رمسأيايح يجمهيريح منر رمأرايح  اار ز 

 : قشا ارلعلة رمرر ح اامر ز  خ    ح ارلعلة ر يسيح 
 رممارا  يرممجما . ارل  رملويا ر ي :

 ي  رمرويإيح يرمرويإح.رمو  تمسا يرم   يإاخ عإرم ل إخ: رمس
 مجميعح ارلعلة رإالجيح قنرى.رم لمث: 

 

 

 المعلومات القطاعية  (0
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 و يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي لمبيعات القطاعات االنتاجية الرئيسة للشركة :
 

 

 البيان          الفترة المالية
 ( ) بالمليون لاير سعودي

 العربيةالمملكة 
 السعودية

 

 عربيةدول  جمهورية مصر
 نبية أخرىوأج

 اإلجمالي

ا1234  3269 132 509 414 دجملمخ رممايألة 

 524 3 454 67 ارل  رملويا رممنإأح  

 321 109 42 170   ارل  رمسمسا  

 112 20 33 322 مإاجلة قنرى  

ا1231  592 315 493 122 دجملمخ رممايألة 

 462 1 156 65 ارل  رملويا رممنإأح  

 121 323 15 311 ارل  رمسمسا  

 135 16 36 322 مإاجلة قنرى  

ا1231  893 321 155 151 دجملمخ رممايألة 

 431 1 146 64 ارل  رملويا رممنإأح  

 144 62 19 341 ارل  رمسمسا  

 116 11 32 326 مإاجلة قنرى  

ا1233  234 25 141 123 دجملمخ رممايألة 

 191 1 126 61 ارل  رملويا رممنإأح  

 139 92 12 335 ارل  رمسمسا  

 142 12 35 355 مإاجلة قنرى  

ا1232  211 52 125 199 دجملمخ رممايألة 

 132 1 191 63 ارل  رملويا رممنإأح  

 352 61 32 332 ارل  رمسمسا  

 132 11 2 322 مإاجلة قنرى  

 
 
 
 
 

 مليي    ماير م مت رو لا رمرريأح 322امالو  ر ج  ونلة رمرر ح علخ ارش ريي 

رمهاو م  ش ر رماميي  شي رسا مل  مرري  رممجمت  –رالس ميح م  رماإك رمسأيا  رمفرإسخ 

اضمل  رش  ملر  جا  رمنإلعخ ممرولات رم لإيح الممرولح رمرراأح  خ رممايإح رمنإلعيح امايإح

ع   رمرر ح رممإرير علخ ميات ااري   مل اا رالرلر  رمخ  مك  خ د منلإت رمرر ح رملايمح

اميي  رممرري  سيو ياا م  ن   ارش نإايم رماإميح ا   ا 12/31/1225ي  االر

اا رمايايت علخ علا  ، ش ر ياارمخ اريش رييلح ر ج  الإلضل حياميي   راخ م  رمرر ح 

 القروض والمطلوبات المستحقة على الشركة (3
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 اااققاسلر رات سإييح  اساا علكسإيرة  4ما  رماميي    - 11/31/1234رماميي  االري  

 ر ج  رييلح قرنا  اريش اإ يح م ضم  مار ملرشر، د   ا12/6/1239م    رعاالرري 

مليي   32.2مليي    يرمالاخ ياار   23.1 اليمحا 1234مساولح علك رمرر ح اإهليح  رمألا 

 علك رمرر ح ايجا، مل ا 1239ياا ساراشل ن   علا مارم ضم  رملريش انير  رالج  

رمرنيا   يريح منر رمأرايح الومرراولة دس ميت انير  رالج   خ رمرر ح رمالاأح  خ جمه

مي ي  رمرنيا رمظلشر  خ رمميزرإيح شي   ا1239اساا ن   علا  مليي    34.1رملل ا مإهل 

ا مالو ياار  1234يالو دجملمخ رممرليالة علك رمرر ح  خ إهليح رمألا  .مليي     11.5

 .ا 1231مليي     خ إهليح رمألا  192ليي    مللا  م 380

نإايم م  ارش  نمسح ا ألةش ر ياا رسالمة رمرر ح ر ا  خ رمممل ح رمأرايح رمسأيايح 

مليي    ماميي  مرري  رممجمت رمنإلعخ  2369.ايمات رمنإلعيح رمسأيا  رمالمو  رماإميح

يويث ر  مسويالة رملرش ما ااا  39/32/3411رمجايا يساا علك قاسلر انلعايح ااءر م  

مإخ رم   اا رالافلم عليت  لا المة رمرر ح االايا رلر رمك رمنإايم إلعلا  وسر رمارإلمخ رمز

ش  ن   سات سإيرة يامة رممير لح عليح ياا دعلا  جايمح 39/4/3419جايمح رمسارا ااءر م  

رملرش ، ياا اا رش  جميت ممال لة ي مأارة رممرري  رمجايا رممللمح ي رماخ ساللا علك 

مللرش ، ي اا الئة ايمح رما ألة رممسالمح واخ  ايم  ضمل قرش رممرري  منلمح رمنإ

ساا مإهل  مليي    26.6مالو مل  يهل رممنري لة رالارريح علخ رملرش ا ا2014ا إهليح عل

 . مليي    6ا مالو  1234 خ ن   علا 

انار ق  رايرة اي  الالح   إ  رمرر ح قي رر لاهل رمالاأح مايان و مل   ر  خ رمالرير                       

ملاويي  رمك قسها قي وليم نيلر قي وليم مرلاهت ، يما انار قي امإح ق  وليم اويي  

اميجر قايرة اي  الالح ملاويي  دمك قسها قي وليم نيلر قي وليم مرلاهت ، يالييجا ق  

 دسارارا قي رررء قي رمئلء م  جلإر رمرر ح    قايرة اي  الالح مإلسارارا

 

 

 

اليا رمرر ح اسارا جميت ما يعلاهل رمإظلميح ملجهلة رمو يميح يرمرالايح ار   مإاظا يال ايجا 

عليهل قيح ماس نررة مس  رسسيا جمر يسح قي ا ميإسلة رجاملعيسح قي ز سل  رسرعيح يالسو مننسس 

ياا ا أهل اأسا دإهسلء رإلجسررءرة رم زمسح ياالسايا  ا  1234مليي    ملألا رمملمخ  6.2رمز ل  

 المدفوعات النظامية المستحقة (4
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، ياوسر علك رمرسر ح رمالاأسح ولسيرإخ منسر ز ييح م  رممسارلر رمز ي  ملرر حإلاررررة رمر

ضرياح ان  وسر ر إظمسح رممأمسي  اهسل  سخ جمهيريسح منسر رمأرايسح يعلسك رمرسر ح ضسرياح 

مليي    يالئة ضسرياح رمسان  رممسساولح عس    9.1اليمح  ا  1234مؤجلح ع  رمألا رمملمخ 

رمألمسسح  ا ملمؤسسسسح1234ايسسسمار  13، ي السسو رمرنسسيا رممسسساوم  سسخ مليسسي    16.5رمفاسسر  

 السسيا ا ي1234قمسسو   يم سس  ررسساررك رمرسسر ح مرسسهر ايسسسمار  115ملا ميإسسلة رالجاملعيسسح 

  لممأالا. ا 1239رمرر ح المسارا  خ رهر يإلير 

 

 من جهات ذات عالقة مطلوب ( أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرصدة قيمة التعامالت

 0242 0241 0242 0241 طبيعة املعاملة البيان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 2,760 33,200 44,160 74,700 ايت اضلعح المح رمنإت مؤسسح وليرإخ رمألمميح

 47,808 34,584 556,011 304,105 ايت اضلعح المح رمنإت رر ح  يزي  وليرإخ

 8,612 4,755 86,216 119,898 ايت اضلعح المح رمنإت  إام امت رياح رممايإح

 64,858 71,456 342,722 332,217 ايت اضلعح المح رمنإت مسارفخ امت

  - 275,000 287,500 ايت اضلعح المح رمنإت مؤسسح رارق رمنيريح

رمرر ح رمسأيايح منإلعح 
 قيم ر –رالغ يح 

 642,009 657,835 190,970 210,193 ايت اضلعح المح رمنإت

 2,729,352 2,729,352   لعح المح رمنإتايت اض  ضي  وليرإخ

 20,200 27,149 134,802 137,525 ايت اضلعح المح رمنإت رر ح مجميعح ناملة رمرألا

 3,515,599 3,558,331 1,629,881 1,466138   رالجملمخ

      يررح  :
مننس ايي  مر يك  خ 

 اونيلهل
   (2,729,352) (2,729,352) 

 786,247 828,979 1,540,511 1.458.413   رالجملمخ
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 لجهات ذات عالقةب ( مطلوب 

 

 األرصدة قيمة التعامالت

 طبيعة المعاملة رمايل 
0241 0242 0241 0242 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 63,774 291,670 866,345 740,833 ايريا ارت غيلر رر ح امت رماجلريح

 51,850 20,950 89,778 55,305 ايريا م ا  عمل  م ا  رمجلشز رر ح رمإسيخ يرم

رر ح رمرايت رمسأيايح م غ يح 
 رمموايا 

 36,306 0 36,306 38,279 رررء اضلعح المح رمنإت

 333,105 567,146 1,730,429 2,549,710 رررء اضلعح المح رمنإت رر ح وليرإخ يرمرول  م غ يح

 - - 566,637 478,311 ايريا ا ر ر سفر مسيلوحرر ح ي لمح ارري  ملسفر ير

 دإالم ميرا اعل يح رر ح امت م إالم رالع مخ
  

27,500 27,500 

 700,013 351,708 6,627,655 3,043,038 مراريلة ميرا نلا رر ح قو قا سخ جخ

 45,000 45,000 ا مي  ميظفي  نإايم  لم  رالجاملعخ
  

رمرر ح رميرإيح مميرا رماأا ح 
 رمموايا 

 371,600 564,364 مراريلة ميرا اأا ح
 

182,300 
 

808727 

 579,422 663,131 إل  ميرا نلا رر ح امح ملإلليلة
  

 رالجملمخ
 

8,177,971 10,913,172 1,441,274 1,285,356 

 

 

 

 
 

ما ياا دا غ رمرر ح م  ق  رنس اإساح مل يح قي ائيير إساح مل يات  خ رمرر ح اميجر رممسلا  

يما اائير إسساح مل يسح رممسسلشمي  رممؤسسسي   سخ رمرسر ح  يرإلاررم،م  ايرعا رماسجي   12راا

 يييضح رمجاي  رمالمخ إسر رماملك:ا 1234ن   رمألا رمملمخ 

 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا مجلس اإلدارة وكبار  (5

 التنفيذيين(
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 االسم         

شي   رق  رممل   خ 
 ا3/3/1234

شي   رق  رممل   خ 
 ا13/31/1234

عدد األسهم في 
1/1/0214 

إجمالي نسبة 
ملك نهاية الت

 العام

نسبة 
التغيير 

 خالل العام

عدد األسهم في 
31/10/0214 

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

 العام

عسير العربية لالستثمار  شركة
 الصناعي المحدودة

1588628222 55.51% 2.22% 1588628222 55.51% 

 %7.22 082228222 %2.22 %7.22 082228222 محمد عبدالحميد حلواني

 %3.52 182228222 %2.22 %3.52 182228222 ي العالميةشركة حلوان

 %1.75 5228222 %2.22 %1.75 5228222 فواز محمد حلواني

 %2.49 1428222 %2.22 %2.49 1428222 محمد فواز حلواني

 %31.75 982718432 %2.22 %31.75 982718432 الجمهور

 %122 0885718432 %2 %122 0885718432 المجموع

 م وظح: 

  شسسخ رسسر ح مملي سسح الم لمسس  مرسسر ح عسسسير ملاجسسلر  يرمسسسيلوح عسسسير رمأرايسسح م سسسا ملر رمنسسإلعخ رمموسسايا  رسسر ح
 .يرمنإلعح يرمزررعح يرمأللررة يقعمل  رمملليالة

 

 

 

 

 

إسسي مار  2مسسسلء يسسيا ر راأسسلء راسسرة رمجمأيسسح رمألمسسح رمألايسسح ممسسسلشمخ رمرسسر ح رمسس   علسساة 

رإانلر عضييح مجل  رإلارر  مس  ااس  رممررسوي    ، ش3411 ي رموجح  11ا رممير م 1231

 ، ا2/33/1231  سسخ يممسسا     سسح سسسإيرة رعااسسلرري مسس  اسسلري  رإألسسلا رمجمأيسسح رمجايسسا مايراسست 

يا ي  مجل  رإلارر  م  اسسأح قعضسلء رالسلي ملإظسلا ر سلسسخ ملرسر ح علسك رمإوسي رمماسي   سخ ي

 لء  خ مجلم  دارر  رمرر لة ر نرى.رمالمخ يرم   ييضح قيضلي عضييح رالعض رمجاي 

 

 

 

 

 

 

 مجلس اإلدارة

 اإلدارات األخرى مجالستكوين مجلس اإلدارة وتصنيفه والعضوية في  (1
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 األعضاء

 
 المنصب

 
 الصفة

العضوية في مجالس إدارة الشركات 
 المساهمة

 
 
 

 عبدالرحمن إبراهيم الرويتع

 
 
 
 

 رئيس المجلس

 
 
 
 

 غير تنفيذي

  شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة
 )مساهمة عامة(

 شركة إعمار مدينة الملك عبدهللا االقتصادية 
 )مساهمة عامة(

  المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق
 )مساهمة عامة(

 )شركة جدوى لإلستثمار )مساهمة مقفلة 

 )شركة الخزامى )مساهمة مقفلة 

  مساهمة مقفلةشركة صناعات العيسي() 

  مساهمة مقفلةشركة أمالك العالمية() 

 
 

 صالح أحمد حفني

 
 

العضو المنتدب 
 والرئيس التنفيذي

 
 

 تنفيذي

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )سيسكو( )مساهمة عامة(

 )شركة األهلي للتكافل )مساهمة عامة 

  شركة حلواني إخوان مصر ) مساهمة
 مقفلة(

 ----------            غير تنفيذي عضو محمد عبدالحميد حلواني

 
عبدالعزيز محمد عبده 

 يماني

 
 

 عضو

 
 

 غير تنفيذي

 ياحة والصناعة شركة عسير للتجارة والس
 )مساهمة عامة(

 )شركة سويكورب ) مساهمة مقفلة 

 )شركة اتقان. ) مساهمة مقفلة 

 )مساهمة مقفلة( السعودية – اتقان شركة  غير تنفيذي عضو عبداإلله عبدالرحيم صباحي
 

 ----------- مستقل عضو أسامة زكريا جمجوم

مساهمة شركة حلواني إخوان مصر )   مستقل عضو أنس غالب خاشقجي
 مقفلة(

 ------------ مستقل عضو أحمد عبدهللا خياط

 ------------ مستقل عضو خالد عبدالقادر الكاف
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 رمالمخ:ا علك رمإوي 1234( رجاملعلة  خ رمسإح رمملميح 9علا مجل  دارر  رمرر ح )

 1 عضاء المجلسأ

11/2 

2 

14/4 

3 

14/1 

4 

26/11 

5 

22/12 
عدد االجتماعات 

 لتى حضرها العضوا

         3 عبد الرحمن الرويتع

           5 محمد عبدالحميد حلواني

          4 عبد اإلله صباحي

         3 عبد العزيز يمانى

           5 أسامة جمجوم

           5 صالح حفني

           5 أنس خاشقجي

         3 أحمد خياط

           5 خالد عبدالقادر الكاف

 

 

 
مجلسس  رإلارر  ي اسسلر رماإفيس يي  يقزيرجهسسا يقيالاشسسا رملنسسر  مل يسح قعضسسلء  رمجسساي  قاإسسل  ياسي

 يمنلواها غير رممالرر   خ قسها رمرر ح.
  ر سهاعاا  رمنفح رالسا

 ا3/3/1234
إساح رممل يح 

 ا3/3/1234
نل خ رمائيير 

 ر سها خ 
 ن   رمألا

إساح رمائيير 
 ن   رمألا

 ر سهادجملمخ 
 إهليح رمألا

دجملمخ 
رماملك  إساح

 إهليح رمألا

 %2.221 1222 - - %2.223 1222 رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن إبراهيم الرويتع

 %2.222 0.222.222 - - %7.222 0.222.222 عضو محمد عبدالحميد حلواني

 %2.221 1222 - - %2.223 1222 عضو عبدالعزيز محمد عبده يماني

 %2.221 1222 - - %2.223 1222 عضو عبداإلله عبدالرحيم صباحي

 %2.222 0222 - - %2.227 0222 عضو أسامة زكريا جمجوم

 العضو المنتدب  صالح أحمد حفني
 والرئيس التنفيذي

1222 2.223% - - 1222 2.221% 

 %2.221 1222 - - %2.223 1222 عضو أنس غالب خاشقجي

 %2.221 1222 - - %2.223 1222 عضو أحمد عبدهللا خياط

 %3,29 5228222 - - %1875 5228222 نائب الرئيس التنفيذي حلواني فواز محمد

 %2.221 3222 - - %2.221 3222 عضو خالد عبدالقادر الكاف

% يام س  ونسح 19 يرز موما وليرإخ منلوح  سخ رسر ح ولسيرإخ رمألمميسح مامل ست إسساح يملك رممهإا  /   * م وظح :
 سسخ قسسسها مومسسا  سسيرز ولسسيرإخ قوسسا قيالا  رملنسسر ، مسست سسسيرر  علسسك شسس   رمرسسر ح ، دضسسل ح دمسسك منسسلوات 
% 1.9%  خ رر ح وليرإخ رمألمميح رماخ املك 31.9م وظح ق  زيجح موما عاارموميا وليرإخ مهل مل يح 

مسس  رقسسسمل  ولسسيرإخ قنسسير  مسسل يأسسلا  يروسسا مليسسي  سسسها يمسسا يسساا دضسسل ح شسس   ر سسسها دمسسك منسسلوح مومسسا 
 ح يرز وليرإخ او ا سيررات علك رر ح وليرإخ رمألمميعاارموميا وليرإخ إلضل اهل دمك 

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة (0

 بار التنفيذيينملكية أعضاء مجلس اإلدارة وك (3
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رماألم ة مت رالرررو  ي  رمأ اح ي لل ممل إنة عليت رإظمح يزرر  رماجلر  يرمنإلعح يشي ح 

 رمسيم رمملميح علك رمإوي رمالمخ:
 

 مدة التعاقد التعامل قيمة طبيعة التعامل اسم الطرف ذو العالقة اسم الشركة 

ة الشرك/ 6
السعودية 

لصناعة االغذية 
 اولكر

روا رعضلء مجل  
/  رممهإا رإلارر  

 عاارمأزيز يملإخ
انفات عضي مجل  
رممايري   خ رمرر ح 
رمسأيايح منإلعح 
 رالغ يح قيم ر

رررء ميرا 

 ريميح

غير مواا  210.193

 رمما 

/ الشركة 2
الوطنية لمواد 

 التعبئة المحدودة
 

 

 

 

رئيس مجلس اإلدارة 
/ عبد المهندس 

الرحمن إبراهيم 
الرويتع بصفته رئيس 
مجلس إدارة الشركة 
الوطنية لمواد التعبئة 

 المحدودة

 

شراء مواد 

 تعبئة 

غير محدد  425.025

 المدة

 

يسسسيو يسساا  شسس ر ،مجلسس  رإلارر   مأضسسيعسس   شسسخ اأسسلم ة غيسسر مالرسسر  رماأسسلم ة رمسسيررا  ر

ة رعايلايسسح ل ح رمسسك  مسسك  ييجسسا اأسسلم الإلضسس ة علسسك رمجمأيسسح رمأميميسسح أسسلم عسسرش السسك رما

 .مسامر   خ رمإرلر رمألا  مت ر رررو  ي  رمأ اح 

 

 
 
 
 

 

         مليي    3.6 مالو ياار  ا2014االو م ل آة قعضلء مجل  رإلارر  ع  رمألا رمملمخ 

ة راللي ملإظلا ر سلسخ ملرر ح يرملرررر ) ااي  رعضلء مجل  رإلارر  م  رماإفي يي ( 

،  مل الئة ااالة يمنلريو وضير قعضلء رممجل  يرماأليملة رمإظلميح  رة رمأ اح

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين (5

 (المصالح مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واألشخاص ذوي العالقة4
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 مل الو دجملمخ م ل آة ياأييضلة قمو   ،  883يمجلإت مالو ياار  الجاملعلة رممجل  

، ملمخمليي     امل  يها رمر ي  رماإفي   ي رمماير رم 7.8م   الر رماإفي يي  مالو ياار  ساأح 

ا رمرر ح إظلا وير ز ملألملي   مل يأاما جزء م  اأييضلة يم ل  لة رمر ي  رماإفي   ي اأام

يال ييجا ق  ارايالة قي رافلم مت ق  م  قعضلء داررات ملرر ح ماوليم قشار هل  اإلءي علك

 رممجل  قي  الر رماإفي يي  ملاإلز  ع  ق  ررار قي اأييش.

 

  
 

 

  ممسلعاات علك انريو مهلمت يمس يميلات ير ت مسايى رعاما مجل  رإلارر  ار ي  عا  مجل

وي مسح رمرسر ح ، ي مسك اإسلءري علسك مسل  درلررإلرررو يرمرالاح يضيرار رانل  رملررررة ضم  

اسااعيت روايلجلة يرايأح قعمل  رمرر ح يإرلرهل ،  ساا رعامسلا ارس ي  مجإسح رممررجأسح يمجإسح 

 .نلنح اهمل رمارريولة يرمم ل آة ياا رعاملا رملير ح رم

 

 المراجعة:لجنة  -6/1

 قعمسل  رممررجأسح رمارنليسح  سخ رمرسر ح ياررسسح االنس مهلا مجإح رممررجأح  خ رإلرسررو علسك

 ألميح يقإظمح دجررءرة رمرالاح رمارنليح ، يرمأم  علك رما  ا م  اير م رمإظلا رممولساخ ملرر ح 

ملسسلإيإيي  يمالاأسسح قعمسسلمها ، ياررسسسح مسست رممارلاسسلة رمإظلميسسح ، يرماينسسيح ااأيسسي  رممولسسساي  ر

رملير ا رمملميح ر يميح يرمسإييح ملرر ح دمك جلإر رممهلا ر نرى رماخ يي لهل مهسل مجلس  رإلارر  

، ياا ر لة مجإح رممررجأح م     ح قعضسلء غيسر اإفيس يي  ار لسسح ر سسال / عاارإلمست نسالوخ 

/ قإ  نلرسلجخ يشمسل عضسير  مسسال  ،  يعضييح   ي م  رممهإا / قسلمح جمجيا  ير سال 

وضسسير ا ، يييضسسح رمجسساي  قاإسسل  1234(  رجاملعسسلة نسس   رمأسسلا   2ياسسا علسساة رملجإسسح ) 

 :رجاملعلة مجإح رممررجأح  



 اسمالعضو

6 

60/6 

9 

69/9 

0 

60/5 

5 

94/4 

4 

60/7 

2 

02/69 

7 

65/69 

عدد

االجتماعات

التىحضرها

 العضو

عبداإلله

صباحي

              7 

             7أنسخاشقجي

             6أسامةجمجوم

 لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها (6
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  لجنة الترشيحات والمكافآت : 6/0

االنس مهلا مجإح رمارريولة يرمم ل آة ااوايا رمسيلسلة يرممأليير ملارريح مأضييح مجل  

رإلارر  مت رممررجأح رمايريح م وايلجلة م  رملاررة يرممهلررة رممرلياح  خ رممجل  ، 

ر رمضأو يرملي   خ مجل  رإلارر  يرااررولة مألمجاهل ، يرما  ا م  رسال ميح ياررسح جيرإ

ر عضلء  خ مجلم  دارررة  ، يجيرإر األرش رممنلمح  خ عضييحر عضلء رممساللي  

سيلسلة اأييضلة يم ل آة قعضلء رممجل  ااررح قي اررسح ررمرر لة ر نرى ، دمك جلإر 

رممهإا / عاارمأزيز  ار لسحم     ح قعضلء غير اإفي يي   ي الر رماإفي يي  ، ير لة رملجإح

 نيلر. ير سال  / قوما نلما رم لور سال  / عضييح   ي م  يملإخ ي

وضير ييضح رمجاي  راإل  ،  ا1234 ن   رمألا ( رجامل 1) عاا ياا علاة رملجإح

 رجاملعلة مجإح رمارريولة يرمم ل آة  

 

6 اسمالعضو

60/9

9

98/69

داالجتماعاتالتىعد

 حضرهاالعضو

     2عبدالعزيزيماني

     2أحمدخياط

     2خالدالكاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

 
ورنلي م  دارر  رمرر ح ملوفلظ علك وليم مسلشميهل يارايم مااق رمرفل يح يرال نلح  خ 

األم اهل  لا اا اضمي  رماإيا رمم  ير  راإل   خ رمإظلا ر سلسخ ملرر ح يال وح وي مح 

 ح  :رمرر 

 وم رممسلشا  خ رموني  علك إنير م  ر رالح رماخ يالرر ايزيأهل. -3

 وم رممسلشا  خ رموني  علك إنير م  ميجيارة رمرر ح عإا رمانفيح. -1

وم رممسلشا  خ وضير رمجمأيلة رمألمح يرإلراررك  خ ماريالاهل يرمانيية علك  -1

 اررراهل

 حق التصرف في األسهم. -4

 ير ت اعيى رممسؤيميح علك قعضلء رممجل .وم مررااح رعمل  مجل  رإلارر   -9

 وسسم رالسافسسسلر يرلسسر رممأليمسسلة امسسل ال يضسسر امنسسلمح رمرسسر ح يال يأسسلرش قإظمسسح -6

 رماإفي يح. رمسيم رمملميح يمير وت

 

 

 

سإييح ماأزيز ايمح رمأل ا علك رممسسلشمي  امسل ياإلسسر مست قراسلح رمرسر ح  لي قرالو ايز  رمرر ح

يرممإسسلا رالاانسسلا  رمأسسلا ، يغيرشسسل مسس  رمأيرمسس  امسسل  سسخ  مسسك ييضسسأهل رممسسلمخ يولمسسح رمسسسيم 

رالسسسسا ملر يرالوايلجسسسلة رمإلايسسسح يرمرقسسسسملميح  دعسسسلا اوليسسس  رمفسسسرس رالسسسسا ملريح يمارلاسسسلة 

يرماياأسسلة رماجلريسسح ياسس  ير ق  ايزيأسسلة مسس  شسس ر رملايسس  علسسك ق  مسس  رالعااسسلررة رمللإيإيسسح 

 يرمإظلميح.

يزيست قراسلح سسإييح ملمسسلشمي   إإست ال ايجسا ضسملإلة مايزيست يعلك رمرغا م  ايات رمرسر ح ا

 ألسسخ مألراسسلح  مسسل ال ييجسسا ق  ضسسمل  ملماسسلمو رماسسخ سسسياا ايزيأهسسل  سسخ ق  سسسإح  سسخ رممسسسالا  

 رماخ اإس علك  ( م  رمإظلا ر سلسخ42يينضت ايزيت ر رالح ملررير رميررا   خ رمملا  )

ننسسا جميسست رممنسسري لة رمأميميسسح يرما سسلميو "اسسيز  قراسسلح رمرسسر ح رمنسسل يح رمسسسإييح اأسسا 

 ر نرى علك رميجت رمالمخ:

%( مس  ر راسلح رمنسل يح ما سيي  روايسلرخ إظسلمخ ييجسيز ملجمأيسح رمألمسح 32يجإر ) ( ق

 رمألايح ياو ش ر رماجإير ماك الو رالوايلرخ رمم  ير إنو رق  رممل .

 حقوق المساهمين

 سياسة توزيع االرباح (1
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 زال ااجسلي  ق  اجإسر إسساح يجيز ملجمأيح رمألمح رمألايح اإلءي علك رااررح مجل  رإلارر ( ر

%( م  ر رالح رمنل يح ما يي  روايلرخ رافسلاخ ياننينست مئسرش قي قغسررش 12)

 مأيإح.

%( مس  رق  رممسل  رممسا ي  علسك 9ييز  رمالاخ م   مك ا أح قيمك ملمسلشمي  األا ) ( ة

 ر ا 

%( مسس  رماسسلاخ  م ل سس    عضسسلء مجلسس  9يننسسس اأسسا مسسل السساا إسسساح ال ازيسسا عسس  ) ( ث

 رإلارر 

 ييز  رمالاخ اأا  مك علك رممسلشمي   ونح دضل يح  خ ر رالح. ( م

ياارلر قيسح ايزيأسلة قراسلح ملاروسح مس  مجلس  رإلارر  مير لسح رمجمأيسح رمألمسح ملمسسلشمي  ،  

ياا ت قرالح ر سها رمملرر ايزيأهل علك رممسلشمي   خ رمم ل  يرمميرعيسا رماسخ يوسااشل مجلس  

يال ييجا ق  اراير ري رافلم اإسلز  اميجاست قوسا ظلميح  رة ع اح  يح األيملة إ رإلارر  يي للي 

 .مسلشمخ رمرر ح ع  ر  وليم  خ رالرالح

%( مسس  32اإيلسسلو اجإيسسر )ا  26/24/1234ياسسا ير لسسة رمجمأيسسح رمأميميسسح ملرسسر ح ااسسلري  

% مس  رقسسمل  92رالوايسلرخ  رالرالح رمنل يح ما سيي  رالوايسلرخ رمإظسلمخ ويسث يالسو رمإظسلا

ا ، رممير لسح 21/24/1231 مل ير لة رمجمأيح رمأميميح ملرر ح يرماسخ علساة ااسلري  رر ح،رم

علسسك اجإسسر اوييسس  رالوايسسلرخ رالافسسلاخ مأسساا رمولجسسح رميسست ياوييلسست رمسسك رنسسيا رمسسك ر راسسلح 

 رمماير .

 : م  2013األرباح التي تم توزيعها عن العام المالي 

   92,341,262 المبلغ الموزع إجمالي 1

   1 حصة السهم الواحد 0

 %12 نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم 3

)ااري ( اإهليح اسج ة  ممسلشمخ رمرر ح رممسجلي   أحقية األرباح 4

علاة  خ  ااري  ييا رإأللا رمجمأيح رمألمح رماخ

 ا.26/24/1234

 ا.31/29/1234اا رمايزيت  خ  تاريخ التوزيع 5

ريار   خ رموسلالة رمجلريح رممراارح الممول ظ  طريقة التوزيع 6

 رماإك رمسأيا  رمفرإسخم  ن    رالسا ملريح
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 : م2014 عن العام الماليالتوزيعات المقترحة لألرباح  

ا 11/31/1234عت رم   علا ييا رال إي  ارر مجل  دارر  رر ح وليرإخ دنير   خ رجامل

ر ح اايزيت قرالح إلايح علك مسلشمخ رمرر ح ع  رمر ت الماينيح رمخ رمجمأيح رمأميميح ملر

  : علك رمإوي رمالمخ 1234رمألا رمملمخ 

   92,341,262 إجمالي المبلغ الموزع 1

   1 حصة السهم الواحد 0

 %12 نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم 3

)ااري ( اإهليح اسج ة  ممسلشمخ رمرر ح رممسجلي   أحقية األرباح 4

ااري  ييا رإأللا رمجمأيح رمألمح رماخ سيو اواا 

 الوللي 

اأا رإأللا  سيو ياا رالع   ع  الري  رمايزيت  تاريخ التوزيع 5

 ا1234رمجمأيح رمأميميح ملألا رمملمخ 
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ا رالسسلي ممأسسليير 13/31/1234اسسا دعسسارا رملسسير ا رمملميسسح رمميوسسا  ملسسسإح رمملميسسح رممإاهيسسح  سسخ 

مماألرو عليهل  خ رمممل ح رمأرايح رمسأيايح رمنلار  م  رمهي ح رمسأيايح ملمولسساي  رممولساح ر

ي مسسا رملسسلإيإيي  يال ييجسسا رنسسا و  سسخ ق  مسس  اإسسيا رملسسير ا رمملميسسح ملرسسر ح عسس  السسك رممأسسليير، 

ا ق  اوفظسسلة علسسك رملسسير ا رمملميسسح 4123ياضسسم  الريسسر رممولسسسر رملسسلإيإخ عسس  رمأسسلا رممسسلمخ 

 رمسإييح.

 

 

 

 

انالر رمجمأيح رمألمح سإييلي مرراالي قي ق  ر ممررجأح وسلالة رمرر ح اإلءري علك رااررح مجل  

رإلارر  اأا ايلا مجإح رممررجأح اارريح ياعي  عاا م  رمم لار رممرننح ملأم   خ رمممل ح 

لجإح رمأرايح رمسأيايح مالايا عريضهل ممررجأح وسلالة رمرر ح يم   ا اررساهل ياينيح رم

اإعلا  اأيي  قي رنايلر مررجألي آنر ملوسلالة م  اي  رممرروي  وسر رملررررة يرماأليملة 

رمإظلميح  رة رمأ اح ، يملجمأيح رمإظر  خ رماينيح ياأيي  مرراالي قي ق  ر ملليلا امررجأح 

 يي ياأ ااوايايسيو يينخ مجل  رإلارر  ملجمأيح رمأميميح وسلالة رمرر ح ياوايا قاألاها، 

 . ا1239مررجت رموسلالة رمللإيإخ ممررجأح وسلالة رمرر ح مألا 

 

 

 

 اؤ ا رمرر ح مل يلك:

  ار ت  رماخقإهل المة الإلرررو علك دارر  رممررجأح رمارنليح وسر رممهلا رممإيرح اهل ي

ياا  رماخاللريرشل رمك رإلارر  رماإفي يح ي مجإح رممررجأح ماضمإح رمم وظلة ي رماينيلة 

يار   ي دجررءرات، ي اليا رإلارر  رماإفي يح  رمارنليحين  مهل ماأزيز إظلا رمرالاح رما

 الرقابة والشفافية والحوكمة

 المتبعة ةمعايير المحاسب (1

 اختيار المحاسب القانوني (0

 تأكيدات إدارة الشركة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة (3
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امل  يهل اي يم ياريير  المأم  علك اإفي  رإلجررءرة رمانويويح امالاأح م  رملجإحمسامر 

ي ال ايجا  رمسيلسلة يرالجررءرة يرمهيل   يرإظمح رمولسر رآلمخ يمي إح ر عمل 

 . رمولمخ  علك سير ر عمل  المر   رممأالا اوة إظلا رمرالاح م وظلة جيشريح مؤ ر

 

 

 

يضت ر س  يرإلجررءرة رم فيلح ملاير م مت اإيا ال وح وي مح رمرر لة ا المة رمرر ح

رمنلار  ع  مجل  شي ح رمسيم رمملميح ياا رعاملا ال وح نلنح موي مح رمرر ح رساررلار 

، يارام رمرر ح م   1225يح رمسأيايح ااريح علا ا  وح وي مح رمرر لة المممل ح رمأرا

رمإلويح رمأمليح غلمايح مل جلء  خ رم  وح  ليلي قي جز يلي م  ن   مإظيمح رمإظلا ر سلسخ 

يرملير ح يرإلجررءرة رمارنليح ير إظمح يرملير ح رمإظلميح  رة رمأ اح دمك جلإر ارايلهل 

ممل ح رمأرايح رمسأيايح ، ياأم  رمرر ح علك رسا مل  ملمأليير رممولسايح رمماألرو عليهل  خ رم

رمسيلسلة يرإلجررءرة رممإظمح ملارايم، ياأم  علك اريير  مك انفح مسامر  ير   ل ح رماإيا 

ا  يرسا إلءي م   مك 1234اا ارايلهل  خ آنر جمأيح علاة ن   علا  رمماأللح المجمأيح رمألمح

 ال  رمإظلا  رالسلسخ ملرر ح اليإس علك رسانارا   مخما ارام رمرر ح إظلا رمانيية رمارر 

 رمانيية رمارر مخ ويث رإت جلر  اررسح ر لر  ارايم ش   رمسيلسح.

 

 

 

 

 علك رمإوي رمالمخ: 1234المة رمرر ح الموني  علك منلمفلة ن   رمألا 

 

العقوبات المفروضة  

 من قبل

قيمة 

 المخالفة

 نوع المخالفة تاريخ المخالفة

 32,222  ح رمسيم رمملميحشي 1

  

عاا   ر رمرر ح  خ رع إهل  22/25/1234

إرير علك ميات ااري  مرم

ا جميت 31/23/1234االري  

رالسالر رمجيشريح رممؤ ر   خ 

 تطبيق الئحة حوكمة الشركات (4

 العقوبات المفروضة على الشركة من الهيئة والجهات اإلشرافية -5
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رإنفلش نل خ رمراح ملرات 

 ا1231رمررات م  علا 

رمر لسح رمألمح  0

مألرنلا يومليح 

 رماي ح

12,222 

  

رمإرلر ارن  ر ويلء  مزريمح ش 19/29/3419

 رمس إيح 

 

 

 

 يقر مجلس إدارة الشركة :

 .ق  سج ة رموسلالة قعاة المر   رمنويح 

 .ق  إظلا رمرالاح رمارنليح قعا علك قس  سليمح يإف  افألميح 

  علك ميرنلح إرلرت. رمرر حرك ي  ر  خ اار   اال ييجقإت 

 وتقدير:شكر 

مإسسسياخ رمرسس ر مينسسي  مي، ير ممسسسلشمخ رمرسسر ح يالسساا مجلسس  دارر  رمرسسر ح المرسس ر يرمالسسا

ييارلسست ، ا 1234رمرسر ح يعم ؤشسسل يميرايهسسل علسسك رمجهسسيا رماسسخ اسس ميشل نسس   رمأسسلا رممسسلمخ 

 رممجل  دمك اوليم رممزيا م  رالإجلزرة يرمإجلولة ن   ر عيرا رمللامح د  رلء  .

 وهللا الموفق ،،،

 مجلس اإلدارة                                                                                              

 إقرارات -6


