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 تقرير مجلس اإلدارة 

 .م2021/ 12/ 31عن السنة المنتهية في  

 المحترمين  مصنع فش فاش للمواد الغذائيةإلى السادة / مساهمي شركة 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته ,,,,

 مقدمـــــــه  

يقدم تقديره عن السنة المالية المنتهية في يسر مجلس إدارة شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية" شركة مساهمة  " أن  

 .م , مصحوباً بالقوائم المالية المدققة وتتضمن أهم التطورات والنتائج للشركة خالل السنة المذكورة .12/2021/ 31

 نبذة عن الشركة 

(  11300000م برأسمال وقدره )   2018/ 12/7شركة مساهمة مغلقة بتاريخ  وتحولت الى    هـ    1402تأسست الشركة عام  

ثم  انضمت الشركة الى سوق المال شركة مساهمة    م  2019/ 12/ 23تاريخ  ب    ىالنظام االساسى والسجل التجار لاير بموجب  

 م   5/2021/ 4بتاريخ  

 :  النتائج المالية واألرباح المحققة

بناء على حركة االسواق الضعيفة   -1 الشركة مناسب  أداء  ان  الرغم من عدم تحقق ماهو متوقع اال  نتيجة لجائحة  على 

مما اضطر االدارة الى تقديم عروض وبالتالى انخفاض كورونا وإنخفاض التجمعات العائلية والمناسبات العامة والخاصة  

تكاليف مدخالت   ارتفاع  االرباح مع  تجاوزت  نسبة  بنسبة  منع   % 50االنتاج  بسبب  أو  الشحن  تكاليف  ارتفاع  بسبب 

كذلك بدء التعامل مع كبار العمالء مثل األسواق المركزية وسالسل محطات الوقود مما أدى   ,التصدير من بعض الدول  

( بإجمالي  لديهم  منتجاتنا  مبالغ إلدراج  دفع  متكرره  ( لاير  298700الى  المصاريف,  غير  الى  تحملتها   اضافة  التى 

/ تقديم الملف وذلك   قانونية  /استشارات مالية  ره وتشمل تكاليف  روهي غير متكملف الطرح فى سوق المال    فيالشركة  

 لاير.  (935626بمصاريف بلغت ) 

مما اضطرنا    فقد تعثر بعض العمالء عن السداد بسبب جائحة كورونا  لعامين الماضيين  ونظرا للظروف التى مرت فى ا

عند مراجعة الحسابات مما ادى الى   IFRS  االمر الذى ادى الى تطبيق المعيار المحاسبى الدولى  رفع  قضايا عليهمالى  

(  1,100,000)  إجماليبمبلغ  و   9باحتساب لمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بما يتناسب مع المعيار رقم  زيادة  

 . النتائج النهائية لاير االمر الذى انعكس سلبا على

 (  1  )بمقدار    م  12/2021/ 31أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في  أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع   -2

و المتبقي يتم ترحيلها إلى العام المالي القادم وذلك لدعم عمليات   من رأسمال الشركة%  10للسهم الواحد وبنسبة    لاير

 . الشركة ونشاطاتها 

 تخصيص وتوزيعات الفترة المالية  -3

   لاير  139543المحول إلى اإلحتياطي النظامي                مبلغ   -أ

 لاير   177472زكاة                                                 مبلغ   -ب 

 لاير   265426إلى األرباح المبقاة                      مبلغ   المحول -ت 
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 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة :

(  108000مبلغ )   2021/ 12/ 31المقررة لهم عن العام المالي المنتهي في  اعضاء    ستةوعددهم    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

وهي تعادل   حضور اإلجتماعات التي عقدت خالل الفترة ذاتهااجتماعات مقابل  6( لاير لكل عضو عن 3000لاير بواقع )

 . 2020ما تم صرفه في عام 

 مراجعة الحسابات :

مراجعة لتعاقد مع مكتب  للالحسابات المعتمدين وذلك    ينعروض اسعار من مكاتب لمراجع  إستدراجوافق مجلس اإلدارة على  

 بعد التصويت على ذلك في الجمعية العمومية. وم   2022/ 12/ 31للسنة المالية المنتهية فى  للحسابات 

 دورة األعمال : 

تحرص الشركة على النمو والتقدم لذلك تعتزم التوسع في نطاق األعمال على صعيد المملكة لتعزير ريادتها في مجال تصنيع  

المنصرم بوضع إستراتيجية تراعى إحتياجات وأوضاع األسواق في  , وقامت الشركة خالل العام    المواد الغذائيةوتجارة  

وندرس حالياً التوسع في مشاريع إنتاجية قائمة أو جديدة داخل المملكة كافة المناطق وتتماشى مع تطلعاتها ونظرتها للمستقبل  

 العربية السعودية وكذلك في بعض الدول العربية. 

 : الموظفين 

%    35  وبلغت نسبة السعودةإستمرت الشركة في إستقطاب وتعيين الكوادر المؤهلة لخدمة التوسعات في نشاطات الشركة  

 . (,,,, الخ من الجنسين وفي جميع اإلدارات )إنتاج / مالية / مبيعات 

 الخاتمة 

التنفيذية  يتقدم مجلس إدارة شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية نيابة عنكم بخالص الشكر والتقدير لعمالء الشركة واإلدارة  

 ومنسوبي الشركة على جهودهم وعطائهم ويدعوهم لمواصلة العطاء لمواجهة التحديات . 

 وهللا ولي التوفيق 

 رئيس مجلس اإلدارة

 سعود مصطفى النجيدى 
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