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 هـ0433-14-01التاريخ: 
 م2103-12-21الموافق: 

 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة السنوي
 

 

 

 حفظهم هللا   لسادة/ مساهمي مجموعة السريع التجارية الصناعية حضرات ا
 

 

 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

نجازات اإليسر مجلس اإلدارة أن يقدم لكم التقرير السنوي المالي عن نشاط المجموعة والذي يلقي الضوء على 

تحقيق أهداف لالجهود التي بذلت  استمرارس عكالتي تو ،م2112المحققة خالل العام المالي المالية  والنتائج

كما  ،إن شــاء هللا وزيادة في حصتنا السوقيةونحن أكثر ثقة وتـفـائـال لـتـحـقـيـق مـزيـدا مـن الـنـمـو  المجموعة.

واإلفصاحات حسب اللوائح السنوية  الماليةوالنتائج التي حدثت بأنشطة المجموعة يتضمن تقريرنا أهم التطورات 

 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية. نظمةواأل

لخطواتنا الهادفة لتحقيق أفضل ونود ان نعرب عن شكرنا للسادة المساهمين على ما لقيناه من ثقة ودعم متواصل 

مركز ونجدد التزامنا الكامل ببذل كل جهد لتحقيق المصلحة المشتركة لعموم المساهمين ولتعزيز النتائج الممكنة 

  الشركة التنافسي بين الشركات المحلية والعالمية الرائدة.

هـ 12/11/1434 األثنين يومفي  جدةمدينة ب عقد الذي اجتماعه في السريع مجموعة شركة ادارة مجلس أوصىو

 م:26/11/2112الموافق 

ن لاير( بنسبة مليو 375مليون لاير ليصبح ) 75مليون لاير( بمبلغ  311زيادة رأسمال الشركة البالغ ) .1
سهم بمنح سهم  37،511،111سهم إلى  31،111،111% وبالتالي زيادة عدد األسهم من 25قدرها 

مجاني لكل أربعة أسهم يمتلكها المساهمين المقيدين بسجالت الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 
 العامة القادمة وسيتم تغطية الزيادة من األرباح المبقاة.

% من القيمة 5تمثل  والتي الواحد للسهم  (هللة 51 (بواقع  (لاير مليون 15 (قدرها نقدية أرباح توزيع .2
 االسمية للسهم الواحد.

 .والخارجي الداخلي التوسع في االستراتيجية خططها دعم المال رأس رفع من الشركة وتهدف
وقوائم المركز م 31/12/2112ة في السنة المالية المنتهييسرنا أن نقدم تقرير مراجعي الحسابات المعتمد عن و

 المالي والدخل وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية.

ونعدكم ببذل ونسأل هللا ان يكون المجلس قد وفق في أداء المهمة الملقاة على عاتقه أمام هللا ثم أمام المساهمين، 

 قصارى جهدنا لتحقيق مزيداً من النمو بإذن هللا.
 

 

 

 

 ،وهللا من وراء القصد
 

 

 

 

 

 بن ناصر عبدالعزيز السريع عبدالعزيز

 رئيس مجلس اإلدارة          
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 كلمة العضو المنتدب
 
 
 
 

 المحترمين  إخواني وأخواتي مساهمي مجموعة السريع التجارية الصناعية
 
 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 
 

ومية عبر التقرير السنوي للعام المالي إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في هذه المناسبة للجمعية العم
م الطالعكم على النتائج التي حققتها المجموعة. حيث حققت مجموعتكم بفضل من هللا وتوفيقه نمو 2112

مليون  52،752% كما حققت ارتفاع باألرباح 11بزيادة مليون  9562112ملموس في المبيعات بمبلغ وقدره 
منصرم. على الرغم من تحمل المجموعة المصاريف الناتجة من بداية % عن العام ال51لاير بزيادة وقدرها 

تشغيل األنشطة والتوسعات الجديدة، حيث بدأ العمل في نشاط ذا هوم ستايلز وفتح مكاتب بيعية ومستودعات في 
 . ولقد ساعد على تحقيق هذه النتائج تركيز إدارةيكل من أمريكا وبلجيكا لخدمات السوق األمريكي واألوروب

 ات المنتجات ذات الربحية العالية، ونم المبيعات.التسويق على مبيع
 

م عاماً افضل حيث ان لدينا خطط تسويقية وبيعيه واضافة منتجات جديدة تعطي 2113ونأمل بأن يكون عام 
في  عائداً أفضل بإذن هللا. حيث نعمل على فتح فروع جديدة لنشاط ذا هوم ستايلز، فقد بدأنا اإلعداد لفتح فرع

 م، وفرع آخر في مدينة أبها في مارس من العام نفسه.2113شارع الستين بجدة في يناير من عام 
 

وختاماً يسعدني ان اتقدم بالشكر لكافة المساهمين وأعضاء مجلس االدارة وجميع العاملين بالقطاعات المختلفة 
ار مسيرة النجاح والعطاء المتواصل باذن على الدعم والجهد الال محدود للنمو بهذه المجموعة العريقة مع استمر

 هللا. 
 

 ثقتكم الغالية في مجموعة السريع التجارية الصناعية. واتقدم لجميع المساهمين بالشكر الجزيل على
 
 
 
 
 

 وهللا ولي التوفيق ،،
 
 
 
 
 
 
 

 صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع
 العضو المنتدب      
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 الباب األول
 

 

 :ةنبذة عن الشرك -0
 

سست بموجب قرار مجموعة السريع التجارية الصناعية )الشركة( شركة مساهمة سعودية تأ ةشركان 

، وأصبحت م2117ديسمبر  31هـ الموافق 1428ذو القعدة  21/ ق بتاريخ 523 وزير التجارة رقم

  م.22/12/2111)تداول( في مدرجة بالسوق المالية السعودية شركة مساهمة سعودية 

تجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكيت واالرضيات والمفروشات واالثاث بالشركة  وتقوم

والبطانيات وأقمشة الستائر ولوازمها اضافة إلى تصنيع السجاد والخيوط الصناعية طبقاً لقرار وزارة 

هـ، وانتاج خيوط بولي برولين 1421 ذو الحجة 21/ص الصادر بتاريخ 1566الصناعة والكهرباء رقم 

وخيوط نايلون بولي بروبلين معالجة وخيوط نايلون )بولي امايد( معالجة طبقاً لقرار وزارة الصناعة 

هـ باالضافة إلى الخدمات التجارية، 1424ذو الحجة  27/ص الصادر بتاريخ 1699والكهرباء رقم 

والتخزين والتخليص الشحن النقل و( خدمات 2( النشاط العقاري )1بنشاطات آخرى )لشركة تقوم او

يجري تنفيذ هذه األنشطة من خالل ( عليها، و3حيث وافقت الجمعية العامة الغير عادية )والجمركي 

 هـ.1422ربيع األول  5تاريخ  4131133919السجل التجاري الرئيسي رقم 
 

 تاريخ السجل التجاري رقم السجل التجاري الفرع

 هـ1416رجب  3 4131115974 لصناعيةمصنع جدة للخيوط ا

 هـ1421األول  ىجماد 8 4131131114 مصنع السريع للسجاد

 هـ1429رجب  19 4131181265 مصنع الجزيرة للغزل والموكيت

 هـ1431محرم  5 4131195584 النشاط العقاري –فرع مجموعة السريع 
 

  لم يصدر له سجل تجاري بعد.يوجد نشاط خدمات النقل والشحن والتخزين والتخليص الجمركي 
 

 

 

 والجدول التالي يوضح النشاط ونسبته من إجمالي األنشطة كما يلي:

 ته من إجمالي األنشطةنسب اسم النشاط الرقم

 % 83 .السجاد والموكيت واألرضياتالخيوط الصناعية و 1

 % 17 والمفروشات ومستلزماتها.األثاث  2

 % 111 اإلجمالي
 

 

 

 منتجاتها في السوق المحلي والسوق الخارجي )التصدير(. بتوزيع وبيع وتقوم الشركة  

 .مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدةآخر تمثل المعارض ومراكز التوزيع ويقع  عاً فر 52يوجد لدى الشركة و
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 االستراتيجيات العامة للشركة: -2

 :تحسين ربحية الشركة من خاللالعامة استراتيجية الشركة  (0

 ية لالرتقاء بالمنتجات لتواكب األذواق.عمل دراسات سوق .أ 

 التركيز على تطوير المنتجات التي تعطي عائد أفضل وسمعة طيبة من حيث الجودة والتصميم. .ب 

 ، وتشغيل الكوادر الجيدة المتخصصة.بأسلوب عصريالتوسع في مجال مبيعات  .ج 

 الدخول في أنشطة جديدة تحقق أفضل العوائد االستثمارية. .د 

 واق جديدة للتصدير.العمل على فتح أس .ه 

 فتح مراكز خارجية أو وكالء لدعم عملية البيع. .و 

 من خالل: لتجاريةفي المجاالت الصناعية وا النمو عن طريق المشاركة .ز 

 التنوع في طرح منتجات تواكب كافة األذواق. .1

 إعطاء خدمة مميزة وكسب والء العمالء. .2

 ية للمكائن.زيادة التسويق والمبيعات لالستغالل كامل الطاقة االنتاج .3

 الحديثة في الصناعة واقتناء أفضل المكائن. التقنيةمواكبة  .4

 العمل على زيادة الحصة السوقية محلياً ودولياً. .5

 تطوير نظام التدقيق الداخلي وتحديث السياسات واإلجراءات المالية واإلدارية. .6

 زيادة سعودة الوظائف بما يتناسب مع القدرات. .7

 والتقنية الحديثة بدون التعامل الورقي.ة استخدام الوسائل اإللكتروني .8
 

 العالمات التجارية: (2

 :لعالمة األم ويندرج تحتهاسنة وهي ا 59"السريع" هي العالمة التجارية األساسية وعمرها أكثر من 

"ذا هوم ستايلز" اسم تجاري جديد يمثل اتجاه جديد في تجارة التجزئة لمجموعة السريع، من خالل  .أ 

 افة منتجات المجموعة في مكان واحد والمراد منها:معارض ضخمة تشمل ك

 ".هشامل هوخدم هواحد ه"وقف

اسم تجاري جديد يمثل منتجات السريع التي MILLENNIUM WEAVERS "ميلينيوم ويفرز"  .ب 

 يتم توزيعها في سوق الواليات المتحدة األمريكية، والسوق األوروبية.

 في متناول الجميع. االقتصاديةت ذات األسعار "االقتصادية" وتمثل نشاط التجزئة في المفروشا .ج 
 

 االستراتيجية التسويقية: (3

 استراتيجيات المنتجات: -0

االسواق في تطوير منتجات الشركة من الموكيت والسجاد وفقا الحتياجات العمالء  .1

 .الخارجيةالمحلية و

في السوق المحلي )الجملة، تحديد احتياجات العمالء لقطاعات البيع المختلفه  .2

جزئة، المشاريع( وتطوير المنتجات لتالئم كل القطاعات والعمل على تعزيز الت

 وزيادة الحصه السوقيه للشركة.

تغذية السوق المحلي واألسواق الدولية بمنتجات ذات قيمة مضافة ومميزات  .3

 .العالية حصرية لمجموعة السريع من التصميم المتميز والجودة

عالية تستهدف قطاع التجزئة الربحية الدة وجوالمنتجات ذات الالتركيز على تطوير  .4

 لمواكبة النمو المتزايد للشركة في هذا القطاع.

ذا هوم )فتح محالت تجزئة تحتوي على ما يحتاجه المنزل تحت سقف واحد  .5

 (.زستايل
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 استراتيجيات تحديد األسعار: -2

 واستراتيجية تسعير واضحة لكل من أسواق البيع المختلفه.وضع الية  .1

الربحية للشركة وتشمل قطاعات البيعية وتيجية تسعير تراعي تحقيق األهداف وضع استرا .2

 البيع المختلفه )الجملة، التجزئة، كبار العمالء، المشاريع والتصدير(.

ووضع استراتيجية سعرية منافسة تحقق  والدوليدراسة أسعار المنافسين بالسوق المحلي  .3

 ل سوق على حده.أهداف الشركة البيعية واألرباح المستهدفة لك
 

 استراتيجيات الترويج واإلعالن: -3

اصة بكل قطاع بيعي على حده تهدف من خاللها خوضعت الشركة استراتيجية تسويق  .1

 تعزيز الصورة الذهنية لدى عمالء الشركة.

وضع الية واضحة للخصومات والعروض المقدمة للعمالء وتهدف الشركة من خاللها  .2

 تحقيق مستهدفاتها البيعية.

واألسواق المختلفه  الدولية بغرض التواصل مع الشركات المحلية والمعارض ابرز ر حضو .3

 خارج المملكة.داخل ولتعريف منتجاتنا لهم وبناء أسواق جديدة 

وضعت الشركة استراتيجية اعالنية واضحة تهدف من خاللها الى زيادة وعى العمالء  .4

 بمنتجات الشركة وخدماتها وزيادة مبيعاتها.

 عبر برامج توعوية. في خدمة المجتمع المساهمة .5
 

 استراتيجيات المبيعات )التوزيع(: -4

بالمحافظة عل قطاع الجملة وزيادة الحصة الهامة استمرارية المجموعة  تمن االستراتيجيا .1

 السوقية بهذا المجال.

وضعت الشركة استراتيجية واضحة تهدف من خاللها التوسع وزيادة االهداف البيعية على  .2

 ر العمالء والتوسع معهم.قطاع كبا

فتح أسواق تصدير جديدة للشركة في دول أفريقيا وشرق أسيا لزيادة مبيعات الشركة  .3

 والمنافسة بشكل أفضل عن طريق افتتاح مكاتب إقليميه لها في هذه الدول.

وضعت الشركة استراتيجية واضحة للتوسع في مجال قطاع التجزئة بأسلوب حديث  .4

 يتناسب مع المجتمع.

وم الشركة بالعام الحالي على وضع اليات جديدة ومبتكرة لتطوير خدمات ما بعد البيع تق .5

حديثة لخدمة العمالء والتواصل معهم بشكل  تقنيهللعمالء عن طريق ادخال انظمة وبرامج 

 افضل.
 

 

 

 المساهمة في خدمة المجتمع عبر برامج توعوية (5

 ا في اإلذاعة والتليفزيون .البرامج الخاصة بالحاالت اإلجتماعية واإلعالن عنه .1

 المساهم سنوياً كراعي رسمي مع الجمعية الخيرية لمساعدة األسر. .2
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 بيان المخاطر التي تواجهها الشركة: (6
 

  المخاطر االقتصادية: .1

ومنها التغييرات في أداء إن الوضع اإلقتصادي العالمي له تأثير غير مباشر على أعمال الشركة 

ي السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي والمنافسة بالسوق الداخلية السوق والسيولة ف

والشركات الصناعية الخارجية والتطور التقني، واألسعار ومتغيراتها، والتضخم واألحداث 

أسواق الشركات وتقلب أسعار الصرف وبدائل في السياسية والتي يمكن ان يكون لها تأثير 

 أثير على أعمال وعوائد الشركة.المنتجات والتي قد يكون لها ت
 

  مخاطر األنظمة والقوانين: .2

تخضع الشركة للعديد من األنظمة والقوانين المختلفة وأي تغير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة من 

أي جهة حكومية أو إشرافية أو قضائية أو إصدار أوامر تقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف 

 أعمال وعوائد الشركة.  والذي يؤثر على منتجات الشركة أو بعض منها
 

  مخاطر مواد الخام: .3

توقف لتوريدها  ألي أسباب إقتصادية أو اوامر  حصولفي حال عدم وفرة المواد األولية أو 

حكومية أو عدم وفرتها بسبب الكوارث الطبيعية أو أي قوة قهرية مما يؤثر على أعمال الشركة 

 وعوائد الشركة.
 

  صدير:مخاطر أسواق الت .4

األسواق الخارجية لمنتجات  عابياستإن عوائد الشركة من سوق التصدير تخضع إلى حجم 

أو تقلب أسعار الصرف والتي الشركة فأي تغير في مواقف الحكومات أو حظر للتصدير 

 تؤثر على اعمال وعوائد الشركة من التصدير.بدورها 
 

  المخاطر المتعلقة بالعمالء: .5

. ويوجد وتغطي شريحة واسعة من العمالءحصة مناسبة بالسوق بالداخلي نظراً لتمتع الشركة ب

ومنتشرين على مستوى مناطق المختلفة  نعميل متميزي 2،511لدى الشركة ما يقارب من 

كما يوجد بعض العمالء المتميزين خارج المملكة وهناك فال يوجد مخاطر حقيقة منهم بالمملكة، 

لعمالء. ويوجد قلة من العمالء الذين تعتبر تعامالتهم مع عالقة وثيقه بين الشركة وهؤالء ا

 الشركة ضئيلة وال يمثلون أية مخاطر على الشركة من الناحية المالية.
 

  المخاطر المتعلقة بالتوزيع الجغرافي للشركة: .6

عند إصدار توجيهات تقضي بوقف و .تتركز أعمال الشركة بالمدينة الصناعية بمدينة جدة

الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعية بالموقع مثل الفيضانات أو الزالزل من أعمال الشركة ب

كما تم اإلفصاح في تقارير سابقه عن التوزيع  ن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.شأنه أ

الجغرافي للمبيعات داخل المملكة وتم استغاللها من قبل المنافسين الذين دخلوا لهذه المناطق 

 وأخذ حصه من السوق بها.
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  برنامج نظم المعلومات: (7

 لإلصدار الجديد واستخدامه في اإلدارات التالية:نظام األوراكل  تحديثتم 

  القسم الصناعي. إدارهفي 

 الموارد البشرية. في إداره 

 لميكنة المبيعات، واإلمدادات في اإلدارة التجارية، وكافة معارض التجزئة  في نظم التجزئه

 بالمجموعة.

 دام نظام األوراكل لتجهيز الطلبيات في المصانع.تنفيذ  استخ 

 .تحسين االتصاالت الداخلية من خالل استخدام االنترنت 

 .تحسين موقع الشركة اإللكتروني عبر اإلنترنت كي تصبح متفاعلة مع المستخدم 

 .وفي المستقبل سيتم تحديث النسخة الجديدة من نظام األوراكل 

 االبتعاد عن االستخدام الورقي.عمل شبكة استخدام الحاسب اآللي و 

 .في اإلداره الماليه 
 

لدى مجموعة السريع إدارة للبحث والتطوير تعمل ضمن إدارة القطاع  البحث والتطوير: (8

 الصناعي: 

يتعلق نشاط األبحاث والتطوير بمصانع السريع للسجاد بتطوير منتجات جديدة تحقق الريادة  .1

 نافسية وتواكب تغيرات تفضيالت العمالء وأذواقهم. بمزايا مختلفة تزيد من قوة المنتج الت

يعمل بإدارة األبحاث والتطوير مجموعة من المصممين ذوي خبرة واسعة يتمتعون بقدرة  .2

التطوير واإلبداع، باإلضافة للقدرات التصنيعية للمصانع المتمثلة في التقنيات الحديثة ونظم 

 التصميم. 

التسويقية المالئمة عبر مسوحات ميدانية يتم من  تقوم مجموعة السريع بإعداد الدراسات .3

خاللها تحديد متطلبات واحتياجات السوق وتحديد التغيرات في أذواق المستهلك، ومن خالل 

مدراء منتجات السجاد والموكيت والذين يعملون ضمن إدارة التسويق، يتم توجيه المدخالت 

الحالية بناًء على االتجاهات السوقية للتطوير المباشر لمنتجات جديدة أو تعديل المنتجات 

 الملحوظة في السوق المحلي وعلى نطاق العالم.

مرات في كل عام( في  3-2المشاركة في المعارض الدولية للسجاد والموكيت يتم تنظيمها ) .4

بلدان مختلفة، وتقوم من خاللها بالتعرف على التغيرات والتطورات التي تطرأ على سوق 

يد المصممين بمثل تلك المعلومات إلحداث تصاميم جديدة بخيارات منتجاتها، ويتم تزو

متعددة، وبعد ذلك يتم تقديمها الختيار أفضلها، ثم إنتاجها كعينة تجريبية بهدف إجراء 

 المزيد من التقييم لها والموافقة عليها.

 التواصل مع العمالء عن اوضاعهم السوقية وما هو الجديد لديهم. .5

من أهداف الشركة تنويع وتطوير األنشطة المنتجة والتي يكون لها أثر مالي  الرؤيا المستقبلية: (9

كبير يعود على الشركة بالنفع الكبير، ولتحقيق هذا الهدف قامت الشركة ممثلة في أعضاء 

 م، بالتالي:2112مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 

ع في االنتاج والمبيعات ويتم ذلك عن طريق التوس االنمو وزيادة إيراداتهالتركيز على  .1

 بجميع فئاتها وعمل االستحواذات أو االندمجات في الداخل أو الخارج.

 لى زيادة نسبة السعودة بالشركة.ع العمل .2

 التنويع بالمنتجات التكميلية للمنتجات الرئيسية.  .3
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 :النتائج المالية -3
 

بيــــــــــــــان نمو %2012ال نمو %2011ال نمو %2010مال نمو2009مال نمو2008م% ال % ال

942,750%3.8-907,011%4.0-870,554%956,1129.8المبيعات  0.6%937,008  11.4%

262,481%3.0-254,711%12.5-222,842%256,33915.0إجمالي الربح  12.4%233,452  9.9%

%3.0-   83,145%13.4   94,267%9.1-85,669%44.4-47,607%62,45531.2الربح التشغيلي

%12.5-   73,861%8.6   80,242%5.3-75,986%53.8-35,123%52,57349.7صافي الربح

686,578%760,28810.7%789,7413.9%0.1-789,098إجمالي الموجودات المتداولة  1.0%679,560  6.1%

258,081%275,4136.7%279,4681.5%299,5207.2إجمالي  الموجودات غير المتداولة  26.7%203,663  19.6%

944,658%1,035,7009.6%1,069,2093.2%1,088,6181.8 إجمالي  الموجودات  7.0%883,223  9.0%

521,976%560,1427.3%584,7444.4%12.6-511,274إجمالي  المطلوبات المتداولة  -0.1%522,744  11.7%

%30.6-   28,140%78.0   50,101%36.1-31,991%35,77411.8%76,081112.7إجمالي  المطلوبات غير المتداولة

572,077%592,1333.5%620,5184.8%5.3-587,355إجمالي  المطلوبات  3.8%550,884  8.4%

372,581%443,56719.1%448,6911.2%501,26311.7إجمالي  حقوق المساهمين  12.1%332,339  9.9%

944,658%1,035,7009.6%1,069,2093.2%1,088,6181.8إجمالي  المطلوبات وحقوق المساهمين  7.0%883,223  9.0%

نقدية من األنشطة التشغيلية تدفقات ال 147,683%72.6-40,405%19.0-32,724%93,456185.6ال  6.9%138,150  5.6%

نقدية من األنشطة اإلستثمارية تدفقات ال %82.8 77,805-%19.2 92,727-%32.2- 62,911-%30.9-43,470-%59,73237.4-ال

تمويلية نقدية من األنشطة ال تدفقات ال %27.6- 69,915-%35.3- 45,213-%142.1-19,029%71.3-5,458%30,678462.1ال

نقدية تغير في ال %16.1 9,570-%201.8-9,742%135.7- 3,478-%5,28852.0-%3,046157.6صافي ال

%1.4-%24.9%11.7%27.8%0.9%28.1%8.8-%25.6%4.7%26.8هامش الربح اإلجمالي

%21.5-%7.9%8.0%8.5%1.6-%8.4%51.8-%4%36.3%5.5هامش صافي الربح

ي إجمالي الموجودات %0.5-%62.4%2.9-%60.6%5.6-%57.2%1.5%58%7-%54إجمالي المطلوبات إل

تداول - مرات %5.0-1.30%1.321.2%1.363.2 0.0-1.540.141.35نسىبة ال

%16.6-%17.8%1.9-%17.4%10.9%19.3%0.8-%19.2%33.1%25.5نسبة رأس المال العامل إلجمالي الموجودات

%20.4-%22.2%3.1-%21.5%20.5-%17.1%54.3-%7.8%34.0%10.5العائد علي حقوق الشركاء

ملخص األداء المالي

فترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ال

قائمة الدخل

قائمة المركز المالي

نقدية تدفقات ال قائمة ال

أهم المؤشرات المالية
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  م:2210صافي الربح خالل السنة المالية تعليق على ارتفاع وانخفاض 

 م2102الربح خالل السنة المالية ارتفاع صافي  (أ 

 زيادة اإليرادات نتيجة زيادة المبيعات في األسواق المحلية والعالمية. .1

 زيادة المبيعات من المنتجات ذات الربحية العالية. .2

 زيادة مجمل الربح والربح التشغيلي. .3

 زيادة اإليرادات اآلخرى نتيجة تقبيل بعض المعارض. .4
 

 م2102ة المالية انخفاض صافي الربح خالل السن (ب 

 مصاريف التسويق خالل العام المالي الحالي مما أدى إلى زيادة المبيعات.زيادة  .1

 زيادة المصاريف التشغيلية نتيجة قيام شركات جديدة )ذا هوم ستايلز وميلينيوم ويفرز(. .2
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 :الف الرياالت()القيمة بأ التحليل الجغرافي إلجمالي ايرادات الشركة بالمناطق -4

20122011201020092008نوع اإليراد

713683685732759اجمالي االيرادات المحلية

243187222210178اجمالي ايرادات التصدير

956870907942937االجمالي 

التحليل الجغرافي للمبيعات المحلية والتصدير

 
 

 
 

 

 تحليل مبيعات أنشطة المجموعة: -5

الماضية والسنة األعوام المالية المنتهية   عن نوع النشاطيوضح الجدول التالي مبيعات الشركة بحسب 

 :)القيمة بأالف الرياالت(، م2112-12-31المالية الحالية المنتهية في 
 

% النمو2008% النمو2009% النمو2010% النمو2011% النمو2012اسم المنتج

9.1%3708,399%0.0727,871%734,690-2%10720,689%790,160الخيوط الصناعية والسجاد والموكيت

-12%76%2%77%0%81%2%83%0%83%النسبة

110.7%228,609-6.0%214,879-19.8%172,323-12.9%10.6150,090%165,952األثاث والمفروشات ومستلزماتها

70%24%-7%23%-17%19%-9%17%1%17%النسبة

23.6%0.6937,008%942,750-3.8%907,013-4.0%9.8870,779%956,112المجموع

تحليل المبيعات حسب النشاط )آالف الرياالت(
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 مينمساقائمة حقوق ال: 

المجموعأرباح مستبقاهاحتياطي عامإحتياطي نظاميرأس المال البيــــــان

300,000,0007,386,0732,277,09722,675,962332,339,132 الرصيد في 31 ديسمبر 2008

00080,241,86080,241,860 الربح الصافي لسنة 2009

0-08,024,18608,024,186 المحول إلى اإلحتياطي النظامي

-40,000,000-00040,000,000 توزيعات أرباح

300,000,00015,410,2592,277,09754,893,636372,580,992 الرصيد في 31 ديسمبر 2009

00075,986,03675,986,036 الربح الصافي لسنة 2010

0-07,598,60407,598,604 المحول إلى اإلحتياطي النظامي

-5,000,000-0005,000,000 توزيعات أرباح

300,000,00023,008,8632,277,097118,281,068443,567,028 الرصيد في 31 ديسمبر 2010

0035,123,29835,123,298 الربح الصافي لسنة 2011

0-03,512,33003,512,330 المحول إلى اإلحتياطي النظامي

-30,000,000-0030,000,000 توزيعات أرباح

300,000,00026,521,1932,277,097119,892,036448,690,326 الرصيد في 31 ديسمبر 2011

00052,573,10952,573,109 الربح الصافي لسنة 2012

0-05,257,31105,257,311 المحول إلى اإلحتياطي النظامي

00000 توزيعات أرباح

300,000,00031,778,5042,277,097167,207,834501,263,435 الرصيد في 31 ديسمبر 2012

تحليل قائمة حقوق المساهمين

 
 

 
 

 :المعايير المحاسبية -6
 

الصادرة عن الهيئة تطبق الشركة المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية و

والتي تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، كما  السعودية للمحاسبين القانونيين

 "السادة/ ديلويت آند توش". ير المراجع الخارجي الخاص بالشركةورد بتقر
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 :أسماء الشركات التابعة -7

 سماء الشركات التابعة لمجموعة السريع:الجدول التالي ايوضح 

 الدولة محل التأسيس الدولة محل العمليات نشاطها الرئيسي اسم الشركة

  دبي -اإلمارات العربية المتحدة  جدة –ية المملكة العربية السعود مبيعات التجزئة ذا هوم ستايلز

 دالتون –الواليات المتحدة األمريكية  دالتون -الواليات المتحدة األمريكية  البيع والتصدير ميلينيوم ويفرز

 بلجيكا مدينة رونسي بلجيكا  –أوروبا   
 

 

 

 التابعة لها.من الشركة لكل من الشركات صادرة تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين ال يوجد  -8
 

 

 

 سياسه توزيع األرباح: -9
 

( من النظام األساسي للشركة "تووزع اربواح الشوركة الصوافية السونوية بعود خصوم 41حسب نص المادة )

 كما يلي: "جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى

ة %( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادي 11يجنب ) .1

 وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض  5يجنب ) .2

 معنية، بعد أخذ موافقة الجمعية العامة العادية عليه بناًء على اقتراح )توصية( مجلس اإلدارة.

 %( من رأسمال المدفوع. 5عادل )يوزع الباقي كدفعة اولى للمساهمين ت .3

%( من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، ويوزع الباقي على المساهمين  11يخصص ) .4

 كحصة اضافية من األرباح. 
 

وتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات 

 ( من النظام األساسي للشركة.41تجارة حسب المادة )الصادرة من وزارة ال

 ويوضح الجدول التالي األرباح التي تم توزيعها على الشركاء خالل الخمسة أعوام الماضية:
 

2008م2009م2010م2011م2012مالسنة

030,000,0005,000,00040,000,00043,798,695األرباح الموزعة

األرباح الموزعة خالل األعوام الماضية )لاير سعودي(

 
م، لمقابلة النمو المتوقع للمشاريع المستقبلية للشركة، 2111ويعود سبب عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 

( وأخذ 3ير عاديه )وف تعود بالنفع على المساهمين. وقد عرض كبند بالجمعية العامه الغوالتي باذن هللا س

 من المساهمين. الموافقه عليه
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وصف من له مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت وتعود ألعضاء مجلس  )أ( -11

شركة مجموعة أسهم ي يوضح مالك الجدول التال .اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم واوالدهم القصر

 وكبار التنفيذيين وأزواجهم واوالدهم القصر:اإلدارة مجلس أعضاء من السريع 

المنصباسم المساهمالرقم
صفة 

العضوية

عدد األسهم في 

2012-01-01

عدد األسهم في 

2012-12-31
التغير +/-

نسبة 

الملكية

8.75%ال تغيير2,624,6262,624,626غير تنفيذيرئيس المجلسعبدالعزيز ناصر السريع وأسرته1

6.13%ال تغيير1,840,0001,840,000تنفيذيالعضو المنتدبصالح ناصر السريع وأسرته2

0.00%ال تغيير1,0001,000مستقلال يوجدد. ياسين عبدالرحمن الجفري وأسرته3

0.00%ال تغيير1,0001,000مستقلال يوجدد. أحمد بن صالح نشار وأسرته4

0.00%ال تغيير1,0001,000مستقلال يوجدعبدالرحمن محمدرمزي عداس وأسرته5

0.00%ال تغيير1,1111,111تنفيذيمدير عام ادارة المشترياتمنذر محمد عبدهللا السريع وأسرته6

0.00%-4,6001,0003,600غير تنفيذيال يوجدطالل صالح ناصر السريع وأسرته7

0.00%ال تغيير2020أحمد عبدالخالق الغامدي وأسرته8

0.00%ال تغيير00سلطان هشام سلطان باهبري وأسرته9

0.00%ال تغيير00سمير محمود محمدحسين حداد وأسرته10

جدول ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر من أسهم مجموعة السريع

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر من أسهم مجموعة السريع

أمين سر المجلس

نائب الرئيس للقطاع التجاري

الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي
 

 

 

وصف من له مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت وتعود ألشخاص )عدا  )ب(

وضح كبار مالك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم واوالدهم القصر(، الجدول التالي ي

مجلس وكبار التنفيذيين وأزواجهم أو أكثر من أسهم شركة مجموعة السريع عدا أعضاء  (5%)

 واوالدهم القصر:

اسم المساهمالرقم
عدد األسهم في 

2012-01-01

عدد األسهم في 

2012-12-31
التغير +/-

نسبة 

الملكية

9.69%-2,925,0002,907,19117,809نافع ناصر عبدالعزيز السريع1

8.75%ال تغيير2,624,6262,624,626محمد ناصر  السريع وأسرته2

8.75%ال تغيير2,624,6262,624,626عبدالعزيز ناصر السريع وأسرته3

6.13%ال تغيير1,840,0001,840,000صالح ناصر السريع وأسرته4

5.00%ال تغيير1,500,0001,500,000شركة سناسكو5

تنفيذي - العضو المنتدب

مالك

مالك 5 % أو أكثر من أسهم شركة مجموعة السريع من آل السريع ومن خارج آل السريع

الصفة

مؤسس

مؤسس

غير تنفيذي - رئيس مجلس اإلدارة
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ال توجد أية مصلحة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين  -00

ي من الشركات التابعة لها وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين صادرة من الشركة أو أ

 ولم يحدث أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.
 

 

 

 

 

 القروض والتسهيالت البنكية: -02
 

اعتمادات تمويل يوجد لدى الشركة تسهيالت بنكية ممنوحة من بنوك محلية على شكل خطابات ضمان، 

قود عمالت أجنبية، تمويل تورق طويل األجل وتمويل مرابحة مستنديه بطريقة المرابحة اإلسالمية، ع

تتضمن اتفاقيات التسهيالت بعض  طويل األجل. إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر البنوك،

الشروط والتعهدات من ضمنها المحافظة على بعض النسب المالية وارصدة حقوق الملكية والجهات ذات 

القيود على توزيعات األرباح. بلغت االرصدة المتعلقة بهذه التسهيالت العالقة ضمن حدود معينة وبعض 

 :)القيمة بأالف الرياالت( كما يلي م2112 ديسمبر 31كما في 

 م2118 م2119 م2101 م2100 م2102 البيــــــــــــــــان

 329.711 315.946 366،509 410،977 333،432 األجل تمويل مرابحة وتورق قصير

 دالت االقتراض التجارية السائدة.كلفة المرابحات والتورق أعاله تقارب معإن معدالت 
 

 

 كما يليم 2112ديسمبر  31في من قروض المرابحة طويلة األجل بلغت األرصدة القائمة 

 :)القيمة بأالف الرياالت(

 2118 2119 2111 م2111 م2112 البيـــــــــــان

 52823 312664 - - - قروض مرابحة طويلة األجل
 ) 52832) (112833) - - - يطرح: الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 - 212831 - - - الجزء غير متداول من القروض طويلة األجل
 

بلغ بسقف على قرض طويل األجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي  ةالسن خاللحصلت الشركة 

ي على بعض الممتلكات ومعدات مصنع جدة للخيوط الرهن العقارلاير سعودي بضمان  5321112111

الصناعية، مصنع السريع للسجاد ومصنع الجزيرة للغزل والموكيت وتتضمن اتفاقيات التسهيالت بعض 

الشروط والتعهدات من ضمنها المحافظة على بعض النسب المالية. ويسدد القرض على أقساط نصف 

م. 2118يناير  12م ويستحق القسط األخير في 2113رفبراي 25سنوية ويستحق القسط األول منها في 

 )القيمة بأالف الرياالت(:كما يلي م 2112ديسمبر  31وقد بلغ رصيد القرض القائم كما في 

 م2118 م2119 م2111 م2111 م2112 البيـــــــــــان

 122181 42881 - - 42،167 رصيد القرض القائم

 (112111) (42881) - - (3،211) يطرح: الجزء المتداول

 22181 - - - 38،967 الجزء غير متداول
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ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو  -03

تحصل على أي عوض حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية األخيرة، ولم 

 منها.
 

و اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق ال توجد أية حقوق تحويل أ -04

 خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
 

ال يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد  -05

اق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك وقيمة األوراق المالية المتبقية مع التمييز بين األور

 التي اشترتها الشركات التابعة لها.

( اجتماعات 6م وقد تم عقد عدد )2102كشف حضور اجتماعات مجلس اإلدارة للسنة المالية  -06

 موضحة في الجدول التالي:
 

 

االجتماع 6االجتماع 5االجتماع 4االجتماع 3االجتماع 2االجتماع 1

22/01/201222/02/201210/06/201207/08/201215/10/201226/11/2012

رئيس المجلس

غير تنفيذي

العضو المنتدب

تنفيذي

4مستقلد. ياسين عبدالرحمن الجفري

4مستقلد. أحمد صالح نشار

6مستقلأ. عبدالرحمن محمدرمزي عداس

5تنفيذيأ. منذر محمد السريع

6غير تنفيذيأ. طالل صالح السريع

أ/ صالح ناصر السريع   6

  

كشف حضور اجتماعات مجلس اإلدارة للسنة المالية 2012م

صفة العضويةاسم العضو

أ. عبدالعزيز ناصر السريع

الدورة الثانية للمجلساجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 2012م



عدد 

مرات 

الحضور

4

 

x .)تعني لم يحضر العضو )قدم إعتذار وفوض غيره من األعضاء 
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 العقد"نوع حسب  لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا  هذه العقود  إن" :ملخص العقود الهامة -أ  -07

 البيان نوعه العقد

 حكومي التراخيص الحكومية .0

 معتمدة من وزارة التجارة والصناعهتحتفظ الشركة بالتراخيص التالية ال
 والتي تمكنها من القيام بأنشطتها الصناعية: 

اعي الخاص بمصنع السريع للسجاد والذي يمنحها الترخيص الصن (0
 الحق في إنتاج سجاد الموكيت وقطع السجاد.

الترخيص الصناعي الخاص بمصنع جدة للخيوط الصناعية والذي  (2
 يمنحها الحق في إنتاج خيوط البولي بروبلين وخيوط النايلون.

الترخيص الصناعي الخاص بمصنع الجزيرة للغزل والموكيت  (3
ا الحق في إنتاج خيوط النايلون وخيوط اكر يليك والذي يمنحه

 وخيوط بوليستر وخيوط البولي بروبلين والموكيت.

 تأمين عقود التأمين .2

تحتفظ الشركة بالعديد من عقود التأمين المتعلقة بمصانعها وفروعها في 
المملكة وذلك لتغطية الحريق والممتلكات والتعويضات النقدية، وتم التعاقد 

 كل من:مع 
علما  بأن أهم عقود  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني( 0

 التأمين تشمل: 
 تأمين السيارات.  .0
 التأمين ضد الحرائق. .2
 تأمين الممتلكات )المتنقلة، الثابتة، البضائع(. .3
 تأمين انفجار الغاليات وخطوط اإلنتاج. .4
 تأمين نقدية بالصندوق ونقدية بالطريق. .5

 مين التعاوني للتأمين على الموظفين واأليدي العاملة( شركة بوبا للتأ2

 تأجير اتفاقيات التأجير .3

( اتفاقية تأجير، وتشمل هذه 021تعتبر الشركة طرفا  في أكثر من )
قامة مصانعها واتفاقيات إيجار االتفاقيات اتفاقيات الستئجار المواقع إل

لفروعها ومحالت البيع بالتجزئة في المملكة، وقد أُبرمت هذه االتفاقيات 
( سنة معظمها لمدة سنة واحدة 25لمدد مختلفة تتراوح من سنة إلى )

قابلة للتجديد تلقائيا . وتتضمن هذه االتفاقيات، اتفاقيات استئجار لعدة 
( سنة وتم 25. ومدة تلك العقود )أراضي بالمدينة الصناعية بجدة

استئجارها بأسعار رمزية، كما تتضمن اتفاقيات التأجير، اتفاقيات الستئجار 
عدة مواقع لفروع ومستودعات الشركة من شركة الحكمة للتطوير 
العقاري، وتعود ملكية المواقع المستأجرة من شركة الحكمة للتطوير 

ذين قاموا بتفويض شركة الحكمة العقاري إلى بعض المساهمين البائعين ال
للتطوير العقاري للقيام ببيع وتأجير تلك المواقع وتحصيل إيرادات اإليجار 
وإنهاء كافة اإلجراءات المتعلقة بذلك، علما  بأن أسعار التأجير من شركة 
الحكمة للتطوير العقاري تعد متوافقة مع أسعار التأجير المماثلة في كل 

 منطقة.

 - ريد اتفاقيات التو .4
 العمالء

عمالء 
 وموردين

تقوم الشركة ببيع منتجاتها وبضائعها وشراء المواد الخام التي تحتاجها 
لمنتجاتها من العمالء والموزعين الموردين من داخل المملكة وخارجها. 
وحيث أن الشركة تعمل في مجال صناعة السجاد والموكيت واستيراد وبيع 

والموكيت واإلكسسوارات واألقمشة  األثاث المنزلي والمكتبي والسجاد
وغير ذلك من المنتجات منذ زمن طويل قامت خاللها الشركة بإقامة 
عالقات وطيدة مع عمالئها وموزعيها ومورديها مبنية على الثقة 
المتبادلة، فإن العالقة التعاقدية بين الشركة وعمالئها وموزعيها ومورديها 

مة من العمالء والموزعين إلى تقوم بناء على طلبات وأوامر شراء مقد
الشركة، فيما يتعلق ببيع منتجاتها وبضائعها، وطلبات وأوامر شراء مقدمة 
من الشركة إلى الموردين، فيما يتعلق باستيراد المواد الخام وبضائعها، 
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ويتم توضيح كمية البضائع أو المواد التي سيتم بيعها أو توريدها وتواريخ 
اد والبضائع وتواريخ دفع المبالغ المستحقة البيع والتوريد لتلك المو

المحددة مسبقا  ووسيلة الشحن وشروط الدفع في طلبات وأوامر الشراء 
 المذكوره أعاله.

 وكاالت الوكالة اتفاقيه .5

 MORAم اتفاقية مع شركة مورا 0987أبرمت الشركة في نوفمبر 
 اإلسبانية وذلك لمنح شركة مجموعة السريع الحق الحصري لتوزيع
منتجات شركة مورا في المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن المفارش 
والبطانيات وأقمشة الستائر. وتنص االتفاقية على أن تقوم مجموعة 
السريع ببيع وتوزيع منتجات شركة مورا داخل المملكة، وعلى أن تتعامل 
المجموعة مع موزعين خارج المملكة بعد الحصول على موافقة شركة 

. وتلتزم مجموعة السريع بموجب االتفاقية على شراء منتجات من مورا
ماليين يورو سنويا . تم تجديد  5شركة مورا بحيث ال تقل قيمتها عن 

م 30/02/2119، وهي صالحة لغاية 10/10/2119االتفاقية في تاريخ 
 .سنويا  على أن تجدد بعدها 

 تمويل اتفاقية التمويل .6
بنوك محلية شملت إصدار خطابات حصلت الشركة على تسهيالت مع 

تمويل بالمرابحة وتمويل بالتورق، ضمان واعتمادات مستنديه ومستندات 
 وتمويل طويل األجل من صندوق التنمية الصناعية.

 

 

 

 :المعامالت مع األطراف ذات العالقة -ب 

لدى الشركة تعامالت تجارية مع أطراف ذات عالقة متمثلة في  المعامالت التجارية: .0

تعتمد على السعر السائد شتريات وايجارات )خدمات عقارية( علما بأن أسعار التعامالت م

 (:القيمة بأالف الرياالت) .في السوق

2008م2009م2010م2011م2012ماألسم

49,16047,45946,12529,78741,322شركة مجموعة السريع لإلستثمار الصناعي المحدودة

59,02966,47574,91882,62687,740الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة

001,84200شركة السريع للتجارة الدولية المحدودة )الصين(

0027000شركة الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة

003,26100شركة السريع لألثاث )الشارقة(

108,189113,934126,417112,413129,062مجموع المشتريات

9,2229,69410,15011,34911,387شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري

معامالت األطراف ذات العالقة

المشتريات من أطراف ذات العالقة

معامالت أخرى )إيجارات(

 
 

تقوم شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري المحدودة بمتابعة وتنظيم كافة معامالت العقارات وااليجارات 

% وورثة ناصر عبدالعزيز السريع  51عبدالعزيز السريع بنسبة  الخاصة بالشركة، وهي مملوكة من قبل عبدهللا

دائنة %.  وال يوجد سوى تعامالت تجارية بين الشركة وشركة الحكمة. وتمثل األرصدة ال 51بنسبة رحمه هللا 

جدد من ، للمعلومية: جميع العقود مع شركة الحكمة للتطوير العقاري عقود سنوية وتبدل ايجارات مستحقة السداد

الجمعية العامة للمساهمين، وتم تفصيل معامالتها مع األطراف ذات العالقة من أعضاء مجلس اإلدارة كبند 

 مستقل ومفصل بطلب من هيئة السوق المالية بالجمعية العامه القادمة.
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  األرصدة المدينة من أطراف ذات عالقة: .2

لتجارية مع األطراف ذات مالت اتمثل األرصدة أدناه المبالغ المدينة للشركة والناتجة عن المعا

ذات عالقة خالل السنوات ويوضح الجدول التالي كافة األرصدة المدينة من أطراف العالقة. 

 :(القيمة بأالف الرياالت)الماضية 

نوع 

العالقة
2008م2009م2010م2011م2012م

0016,98917,74617,118تجاريةشركة عبدهللا وناصر السريع )الواليات المتحدة األمريكية(

3,0843,8514,4876,4133,438تجاريةشركة السريع لألثاث )الشارقة(

1136796921,651644تجاريةشركة الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة

3696401,5151,5283,668 تجاريةشركة السريع للتجارة الدولية المحدودة )الصين(

003333,0818,990تجاريةشركة المستلزمات الحديثة للنسيج المحدودة

00006,244تجاريةشركة مجموعة السريع لإلستثمار الصناعي المحدودة

12451775112205تمويلأخرى

3,5785,62124,79130,53140,307

األرصدة المدينة من أطراف ذات العالقة

البيـــــــــــــــان

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

اإلجمــــالي
 

 

  األرصدة الدائنة إلى أطراف ذات عالقة: .3

 ة المستمرة معتمثل األرصدة أدناه المبالغ الدائنة للشركة والناتجة عن المعامالت التجاري

يوضح الجدول التالي كافة األرصدة الدائنة إلى أطراف ذات عالقة خالل األطراف ذات العالقة. 

 :)القيمة بأالف الرياالت( السنوات الماضية

نوع 

العالقة
2008م2009م2010م2011م2012م

18,28128,22922,08923,00329,668تجاريةالشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة

18,20013,97047,55836,3159,027تجاريةشركة مجموعة السريع لإلستثمار الصناعي المحدودة

7,6968,5697,2778,58211,088ايجاراتشركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري المحدودة

0005818تمويلأخرى

44,17750,76876,92467,95849,801

األرصدة الدائنة إلى أطراف ذات العالقة

البيـــــــــــــــــــــــان

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

اإلجمــــالي
 

 

تم دمج وتحديث السجالت التجارية للشركات التالية: )شركة مصنع تقنية الفوم، شركة الغربية الحديثة للتغليف 

لشركة السعودية للستائر الراقية المحدودة، شركة مصنع السريع لألثاث المعدني والخشبي المحدودة(، المحدودة، ا

تحت مسمى )شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي المحدودة( وبناًء عليه تم تعديل أرقام المقارنة لألعوام 

 المالية السابقة بهذا التقرير.
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بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار  أي ترتيبات أو اتفاق تنازلال توجد  -08

 التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
 

 توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح.ال  -09
 

 الزكاة: -21

 :القيمة )آالف الرياالت( إن العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة هي كما يلي .0

 م2118 م2119 م2101 م2100 م2102 البيــــــــــان

 2132663 2582181 275،413 279،468 299،521 موجودات غير متداولة

 282139 512111 31،991 35،774 76،181 مطلوبات غير متداولة

 3122277 3322339 372،581 443،567 448،691 حقوق المساهمين، رصيد أول مدة

 792983 842452 82،515 41،185 58،573 الربح الصافي قبل الزكاة

 ل السنة.تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى مبلغ الزكاة المحمل خال
 

 إن حركة مخصص الزكاة كما يلي: .2

 م2118 م2119 م2101 م2100 م2102 البيــــــــــان

 62411 62211 4،871 5،111 5،111 يناير 1الرصيد في 

 (62322) (52541) (6،397) (5،962) (4،931) المسدد خالل السنة

 62211 42871 5،111 5،111 6،169 المخصص للسنة

 (78) (661) 1،528 961 (69) المخصص للسنوات السابقة

 62211 42871 5،111 5،111 6،169 السنة الماليةالرصيد في 
 

 إن الزكاة المحملة على قائمة الدخل كما يلي: .3

 م2118 م2119 م2101 م2100 م2102 البيــــــــــان

 (78) (661) 1،528 961 (69) المخصص للسنوات السابقة

 62211 42871 5،111 5،111 6،169 المخصص للسنة

 62122 42211 6،529 5،961 6،111 نهاية السنة الماليةالرصيد في 

ام الشهادة المقيدة للع م وسددت الزكاة المستحقة بموجبه وحصلت على2111قدمت الشركة اقرارها الزكوي لعام 

 المذكور.

 المدفوعات النظامية المستحقة: -20

 م2118 م2119 م2101 م2100 م2102 البيـــــــــــــــان

 6،322 5،541 6،397 5،962 4،931 الزكاة

 12459 12696 2،842 2،789 3،127 مصاريف حكومية

قرض صندوق التنمية 
 الصناعية السعودي

42،167 1 1 42881 122181 

 : )القيمة بأالف الرياالت( م2112مصروفات الحكومية عن السنة المالية توزيع ال والجدول التالي يوضح

 اإلجمالي اسم المصروف

 3،127 مصاريف ورسوم حكومية

 2،819  التأمينات االجتماعية

 5،936 اإلجمالي
 

 م.30/02/2102في المنتهية ة الماليالتأمينات االجتماعية تم إدراجها ضمن بند الرواتب والمزايا بالقوائم المالية للسنة 
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 .ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة -22
 

 

 

 بما يلي:)يقر أعضاء مجلس اإلدارة( إقرارات  -23

، الخاص بالشركة السادة/ مكتب ديلويت آند توش بناًء على تقرير المراجع الخارجي .أ 

دارة أنه تم إعداد سجالت الحسابات ولجنة المراجعة المنبثقة من أعضاء مجلس اإل

 بالشكل الصحيح.المالية 

 إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية. .ب 

 ال يوجد أدنى شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها المختلفة إنشاء هللا. .ج 
 

 

 

تم إعداد القوائم آند توش السادة مكتب ديلويت بناء على تقرير المراجع الخارجي للشركة  -24

م وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية 31/12/2112المالية كما في 

والمتوافقة مع معايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وال يوجد أي تعارض 

بعد تدقيق القوائم المالية عن و لسياسات الصادرة عن الهيئة.بين السياسات المالية المتبعة بالشركة وا

بالتقرير وإذا طلبت الهيئة  لم يرد أي مالحظةالخاصة بالشركة م 2112-12-31السنة المالية المنتهية 

 معلومات إضافية ستضاف لتقرير مجلس اإلدارة كما تم تقديمها للهيئة.
 

 

 

المراجع الخارجي الخاص بالشركة السادة مكتب تحفظات لدى لجنة المراجعة على أية ال توجد  -25

 م.2112خالل السنة المالية  ولم ترفع توصية بهذا الشأن إلى أعضاء مجلس اإلدارةديلويت آند توش، 
 

 

 

 

 

 :اإلحداث الالحقة 

زيادة رأسمال مجموعة السريع  من م ب12/12/2112في موافقة هيئة السوق المالية  صدرت .1

لاير( على اساس منح سهم واحد مجاني مقابل كل  375،111،111لاير( إلى ) 311،111،111)

أسهم( قائمة يمتلكها المساهمون المقيدون بسجالت الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة الغير  4)

 عادية القادمة.
 

هـ الموافق 12/11/1434توصية مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي عقد بجدة يوم األثنين  .2

هللة( للسهم الواحد  51مليون لاير( لواقع ) 15م على توزيع أرباح نقدية وقدرها )26/11/2112

% من القيمة األسمية للسهم الواحد وستعرض كبند بالجمعية العامة الغير عادية القادمة  5وتمثل 

 ألخذ الموافقة عليه.
 

 األثنينقد بمشيئة هللا في يوم المساهمين لحضور الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والتي ستع دعوة .3

عمال نشر الدعوة وجدول األتم وم بمدينة جدة 11/14/2113هـ الموافق 21/15/1434بتاريخ 

 بموقع تداول والصحف اليومية وهو كما يلي:
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الموافقوووووه علوووووى موووووا ورد فوووووي تقريووووور مجلوووووس اإلدارة عووووون السووووونة الماليوووووة المنتهيوووووة  (1

 م.31/12/2112في 

ر مراجوووووووع الحسوووووووابات عووووووون السووووووونة الماليوووووووة المنتهيوووووووة فوووووووي الموافقوووووووه علوووووووى تقريووووووو (2

 م.31/12/2112

التصوووووديق علوووووى القووووووائم الماليوووووة المدققوووووة والمعتمووووودة عووووون السووووونة الماليوووووة المنتهيوووووة  (3

 م.31/12/2112في 

الموافقووووووه علووووووى إبووووووراء ذمووووووة أعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة موووووون مسووووووئولية إدارة الشووووووركة  (4

 م.31/12/2112عن السنة المالية المنتهية في 

لموافقوووووة علوووووى إختيوووووار مراجوووووع الحسوووووابات مووووون بوووووين المرشوووووحين مووووون قبووووول لجنوووووة ا (5

م، والقوووووووائم الماليووووووة 2113المراجعووووووة لمراجعووووووة حسووووووابات الشووووووركة للعووووووام المووووووالي 

 الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

 311الموافقووووووة علووووووى توصووووووية مجلووووووس اإلدارة بزيووووووادة رأس مووووووال الشووووووركة البووووووالغ ) (6

مليوووووووووون لاير( بنسوووووووووبة  375( ليصوووووووووبح )مليوووووووووون لاير 75مليوووووووووون لاير( بمبلوووووووووغ )

سوووووووووووهم إلوووووووووووى  31،111،111% ليرتفوووووووووووع عووووووووووودد األسوووووووووووهم مووووووووووون 25قووووووووووودرها 

سوووووووهم وذلوووووووك بمووووووونح سوووووووهم مجووووووواني لكووووووول أربعوووووووة أسوووووووهم يمتلكهوووووووا  37،511،111

المسووووووواهمين المقيووووووودين بسوووووووجالت الشوووووووركة نهايوووووووة توووووووداول يووووووووم انعقووووووواد الجمعيوووووووة 

مليوووووووون لاير(  75( وسووووووويتم تغطيوووووووة الزيوووووووادة برسوووووووملة )4العاموووووووة الغيووووووور عاديوووووووة )

 من األرباح المبقاة.

رأس زيووووووادة ب .( موووووون النظووووووام األساسووووووي للشووووووركة6الموافقووووووة علووووووى تعووووووديل المووووووادة ) (7

لاير(  375،111،111لاير( إلووووووووووووى ) 311،111،111مووووووووووووال الشووووووووووووركة البووووووووووووالغ )

( سوووووووبعه وثالثوووووووين مليوووووووون وخمسووووووومائة ألوووووووف سوووووووهم 37،511،111مقسووووووومه الوووووووى )

 .لاير سعودي 11متساويه القيمة وتبلغ القيمة األسمية 

 15الموافقووووووووة علووووووووى توصووووووووية مجلووووووووس اإلدارة بتوزيووووووووع أربوووووووواح نقديووووووووة وقوووووووودرها  (8

م علووووووى المسوووووواهمين 31/12/2112مليووووووون لاير عوووووون السوووووونة الماليووووووة المنتهيووووووة فووووووي 

المسووووووجلين بسووووووجالت الشووووووركة لوووووودى )تووووووداول(  فووووووي نهايووووووة تووووووداول يوووووووم إنعقوووووواد 

م الواحوووووود  وتمثوووووول هللووووووة للسوووووه 51الجمعيوووووة العامووووووة الغيووووور عاديووووووة الرابعووووووة بواقوووووع 

 % من القيمة األسمية للسهم.5األرباح الموزعة ما نسبته 

  1112111علووووووووى صوووووووورف مكافووووووووأت أعضوووووووواء مجلووووووووس اإلدارة بمبلووووووووغ  ةالموافقوووووووو (9

لاير مائوووووووووة ألوووووووووف لاير لكووووووووول عضوووووووووو عووووووووون السووووووووونة الماليوووووووووة المنتهيوووووووووة فوووووووووي 

 م.31/12/2112

الموافقوووووووة علوووووووى سياسووووووووات عضووووووووية مجلوووووووس اإلدارة بنوووووووواًء علوووووووى متطلبووووووووات  (11

 حة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.الئ

الموافقووووووه علووووووى األعمووووووال والعقووووووود التووووووي تمووووووت بووووووين الشووووووركة وأعضوووووواء  (11

مجلوووووس اإلدارة وهوووووم كموووووا يلوووووي )وللمعلوميوووووة: مووووودة العقوووووود سووووونة وتجووووودد مووووون 

 الجمعية العامة للمساهمين سنوياً(:
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 مالحظات ر.سقيمة العقد  من له مصلحه اسم العضو طبيعة العقد اسم الشركة

ادارة امالك عبدهللا 

السريع وورثة ناصر 

عبدالعزيز السريع يرحمه 

 هللا )شركة الحكمة(.

شركة الحكمة للتطوير 

العقاري مملوكة لعبدهللا 

وورثة ناصر عبدالعزيز 

 السريع بالكامل.

 عبدالعزيز ناصر السريع

 صالح ناصر السريع

عقود ايجار المعارض  9،222،351

المكاتب والمستودعات و

 حسب سعر السوق السائد.

شرررررررررررررركة سناسررررررررررررركو 

 للتطوير العقاري.

شرررررركة سناسررررركو مملوكرررررة 

% لألسررررررررتاذ/ 84بالكامررررررررل 

صرررررررررررالح برررررررررررن ناصرررررررررررر 

 السريع

 صالح ناصر السريع

 طالل صالح السريع

ايجرررررررررار صرررررررررالة عررررررررررض  521،111

ومسررررررتودع حسررررررب سررررررعر 

 السوق السائد.

الشررررررررررركة السررررررررررعودية 

لصررررررررناعة مسررررررررتلزمات 

السرررررررررررجاد المحررررررررررردودة 

 )ماتكس(.

% يمتلكهررررررررررررا ابنرررررررررررراء 48

 عبدهللا وناصر السريع

 عبدالعزيز ناصر السريع

 صالح ناصر السريع

توريررررد مررررواد خررررام )بطانررررة  59،128،529

السرررررررررررررررررجاد الداخليرررررررررررررررررة 

والخارجيررررررررررررة( بموجررررررررررررب 

أوامررررررررر شررررررررراء معتمرررررررردة 

 وبسعر السوق السائد.

شررررررررررررركة مجموعررررررررررررة 

السررررررررررريع لالسررررررررررتثمار 

 الصناعي المحدودة.

ء % يمتلكهرررررررررا ابنرررررررررا011

 عبدهللا وناصر السريع

 عبدالعزيز ناصر السريع

 صالح ناصر السريع

توريرررررررررررد مرررررررررررواد خرررررررررررام  43،723،893

للمصرررررررررانع )غرررررررررراء، ورق 

مقرررررررروى، مررررررررواد كيمائيررررررررة 

وبضررررراعة جررررراهزة، أثررررراث، 

فررررررررروم، لبررررررررراد( بموجرررررررررب 

أوامررررررررر شررررررررراء معتمرررررررردة 

 وبسعر السوق السائد.
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 الباب الثاني
 

 

  الشركة:حوكمة 

وليس لديها الئحة حوكمة  .تدير مجموعة السريع أعمالها وفقا  ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية

وهي تلتزم بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية لضمان الحماية شركات خاصة بها. 

 .مة حقوق المساهمين على المدى الطويلالالزمة لحقوق حملة األسهم وأصحاب المصالح المختلفة ولتعظيم قي

وتحرص على االلتزام التام بمقاييس ومعايير الحوكمة والقيام بالمراجعة المستمرة ألنظمتها الداخلية إلدارة 

)تداول(. باإلضافة إلى ذلك قام مجلس إدارة  الشركة كشركة مساهمة مدرجة في سوق المالية السعودية

الشركة على تحقيق أفضل النتائج وضمان األداء األنسب للشركة وهما لجنة  الشركة بتكوين لجنتين لمساعدة

 والمكافآت. المراجعة ولجنة الترشيحات
 

 تخضع الشركة لعدد من الضوابط والتي تشكل في مجملها اطار حوكمة الشركة، من أهمها ما يلي: (0

ائح واألنظمة الداخلية بما يتماشى مع توفير الرقابة الداخلية المالئمة لضمان التزام الشركة وأقسامها باللو .0

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وكبار  تنظيم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس االدارة .2

اساءة والمساهمين بحيث ال يتم اساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها أو التنفيذيين وموظفي الشركة 

وقامت الشركة بعمل الئحة سياسات تعارض المصالح  التصرف نتيجة التعامالت مع األطراف ذات العالقة.

 م.27/16/2102بناء   على تعميم هيئة السوق المالية وارسلت للهيئة بتاريخ 

حاسبين التحقق من التزام االدارة المالية بالمعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للم .3

 القانونيين.

توفير المعلومات الالزمة والدقيقة التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم خالل الجمعيات العامة  .4

 للمساهمين.

اثبات الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات  .5

 ما يلي:، وهي كتصويتوحقوقهم المتعلقة باجتماع الجمعيات العمومية وحقوق ال

 الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها. .أ 

 الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. .ب 

 حضور الجمعيات العامة، واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.في الحق  .ج 

 األسهم.ملكية حق التصرف في  .د 

 لس اإلدارة ورفع الدعوة القضائية على أعضاء المجلس.عمال مجاالحق في مراقبه  .ه 

هيئة  مع أنظمةعارض يتالحق في االستفسار وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال  .و 

 السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

حقوق المساهمين في أرباح األسهم وسياسات واجراءات االفصاح في تقرير مجلس االدارة ولوائح  .ز 

 االدارة واللجان المنبثقة عنه واجراءات الرقابة الداخلية. مجلس

لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعيات وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية  .ح 

وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ومع ذلك ال يكون ألي مساهم باألصالة أو النيابة أو 

%( "خمسون بالمائة" من مجموع أسهم الشركة وذلك 51يتجاوز )بالصفتين معا عدد من األصوات 

بالنسبة لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المتعلقة بتعيين وانتخاب أعضاء مجلس 

 اإلدارة ومراقبي الحسابات وتعديل النظام األساسي للشركة.

ء مجلس إدارة جديد ولدروة جديدة فلكل الحق في اجراء عملية التصويت التراكمي عند انتخاب أعضا .ط 

مساهم حق االنتخاب بكل أسهمه لمرشح واحد او تجزئتها ألكثر من مرشح، شرط عدم تكرار 

 االنتخاب باألصوات.
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  م2210اإلفصاحات التي تمت خالل السنة المالية 

 واعيد المحددة من قبلتم االلتزام بعمل إعالن النتائج المالية الربع سنوية، والسنوية ومتطلباتها في الم (0

هيئة السوق المالية للشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية )تداول( وباللغتين العربية واإلنجليزية، 

، بموقع تداول وااللتزام التام بمتطلبات السوق المالية السعودية )تداول( إلجراء اإلعالنات المختلفة

 الرسمي صفحة مجموعة السريع وهي كما يلي:

 م الربع الرابع.30/02/2100م إعالن النتائج المالية األولية المنتهية في 20/10/2102 -0

 م.2100م إعالن النتائج المالية السنوية للعام المالي 22/12/2100 -2

 م الربع األول.30/13/2102م إعالن النتائج المالية األولية المنتهية في 20/14/2102 -3

 م الربع الثاني.31/16/2102لية المنتهية في م إعالن النتائج المالية االو08/17/2102 -4

 م31/16/2102م إعالن إلحاقي بخصوص النتائج المالية األولية المنتهية في20/17/2102 -5

 م الربع الثالث.31/19/2102م إعالن النتائج المالية األولية المنتهية في 05/01/2102 -6

 م الربع الرابع.30/02/2102م إعالن النتائج المالية األولية المنتهية في 09/10/2103 -7

 م30/02/2102م إعالن إلحاقي بخصوص النتائج المالية األولية المنتهية في21/10/2103 -8

 م.30/02/2102م إعالن النتائج المالية السنوية المنتهية في 07/12/2103 -9

ة مجموعة بموقع تداول الرسمي صفحااللتزام التام بمواعيد نشر القوائم المالية الربع سنوية، والسنوية  (2

 وارسال أصول النسخ إلى هيئة السوق المالية. السريع

 م، وهي:2102االلتزام التام بعمل إعالنات األحداث الجوهرية التي تمت خالل السنة المالية  (3

 العام عن نقدية أرباح توزيع بعدم يوصي" السريع مجموعة" هإدار مجلسم 25/12/2102 .0

 م.2100 المالي

 دورته في اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح باب فتح تعلن" ريعالس همجموع"م 29/12/2102 .2

 .م07/19/2102 الموافق هـ10/00/0433 من تبدأ( سنوات 3) لمدة القادمة

 الغير العامة الجمعية اجتماع لحضور مساهميها تدعو" السريع مجموعة"م 20/13/2102 .3

 م.2102 مايو 22 يوم في الثالثة عادية

 بلجيكا في بروكسل بمدينة" ويفرز ميلينيوم" مركز تفتتح" يعالسر مجموعة"م 12/14/2102 .4

 .دوالر مليون 4 بقيمة

 م إعالن إلحاقي بخصوص افتتاح ميلينيوم ويفرز بمدينة رونسي ببلجيكا.14/14/2102 .5

 المترشحين عرض على التجارة وزارة موافقة على تحصل" السريعمجموعة "م 07/14/2102 .6

 .القادمة الثالثة عادية الغير العامة يةالجمع في اإلدارة مجلس لعضوية

 الغير العامة الجمعية اجتماع لحضور مساهميها تدعو" السريع مجموعة"م 09/15/2102 .7

 .)إعالن تذكيري( م2102 مايو 22 يوم في الثالثة عادية

، كما وافقت نقدية أرباح توزيع عدم على توافق السريعمجموعة  هعموميم 23/15/2102 .8

ية الغير عادية الثالثة على جميع البنود التي سبق اإلعالن عنها بموقع تداول الجمعية العموم

 والصحف اليومية.

 .لاير ألف 51 بقيمة" السريع مجموعة" على مالية غرامة تفرض الهيئةم 30/17/2102 .9

 دورته في األول اإلدارة مجلس اجتماع نتائج تعلن" السريع مجموعة"م 05/01/2102 .01

جتماع استمرار رئيس مجلس اإلدارة كما هو األستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر حيث أقر اإل الثانية

السريع وبقيت لجان المجلس )لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافأت( كما هي بأعضائها، 

 وأمين السر والمفوضين لدى هيئة السوق المالية.

شركة عن طريق بزيادة رأسمال ال يوصي" السريعمجموعة " إدارة مجلسم 26/00/2102 .00

 .% 5 بنسبة نقدية أرباح، وتوزيع % 25 منح أسهم مجانية وبنسبة
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 مليون 375 إلى" السريعمجموعة " مال رأس زيادة على توافق الهيئةم 12/02/2102 .02

 )مجانية( بمنح سهم لكل أربعة أسهم قائمة. منحة أسهم توزيع طريق عن

ة الى هيئة السوق المالية بتاريخ  تم كتابة سياسات تنظيم تعارض المصالح وارسلت نسخ .03

 م.27/16/2102

تم كتابة سياسات عضوية مجلس اإلدارة حسب الئحة حوكمة الشركات وستعرض كبند  .04

 ( إلقرارها وأخذ الموافقة عليها.4بالجمعية العامة الغير عادية )
 

 

 

 

 

  عضاء مجلس اإلدارة:اة مجلس إدارة الشرك (2
 

لتجارية الصناعية من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس يتكون مجلس إدارة مجموعة السريع ا

( من النظام األساسي للشركة، 05حسب ما ورد في المادة )وثالثة منهم مستقلين وذلك باإلدارة، 

  :وتتلخص واجبات ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة في

 اعتماد ووضع االستراتيجيات واألهداف الرئيسية واإلشراف على تنفيذها.  .0

 ياسات الشركة وتحديد استثماراتها. رسم س .2

 اإلشراف على أعمال الشركة وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها.  .3

 وضع أنظمة وآليات الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها.  .4

 يعتبر المجلس وكيال  عن الشركة والمساهمين في تنفيذ تلك المهام.  .5

( من 08المادة )حسب نفيذ كل المهام والمسئوليات، وذلك تللمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات  .6

 النظام األساسي للشركة.
 

 

والجدول التالي يوضح صفة العضوية بالمجلس الجديد والذي تم إنتخابه بالجمعية العامة الغير عادية الثالثة لدورة 

ء  على إجتماع أعضاء ( ثالث سنوات. وبنا3م ولمدة )07/19/2102هـ الموافق 10/00/0433جديدة تبدأ من 

 مستقل(: –غير تنفيذي  –م. )تنفيذي 05/01/2102مجلس اإلدارة األول بتاريخ 

 المنصب بالشركة صفة العضوية بالمجلس اسم العضو

 عبد العزيز ناصر عبدالعزيز السريعأ. 
 رئيس مجلس اإلدارة

 عضو غير تنفيذي
 وجدال ي

 صالح ناصر عبدالعزيز السريعأ. 
 بالعضو المنتد

 عضو تنفيذي
 الرئيس التنفيذي

 مدير عام إدارة المشتريات عضو تنفيذي منذر محمد عبدهللا السريعأ. 

 يوجدال  عضو مستقل ياسين عبدالرحمن الجفري د.

 يوجدال  عضو مستقل أحمد صالح نشار د.

 ال يوجد عضو مستقل عبدالرحمن محمد رمزي عداسأ. 

 ال يوجد تنفيذي عضو غير طالل صالح ناصر السريعأ. 
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 عضوية أعضاء مجلس االدارة في شركات أخرى: (3
 

 أسماء الشركات صفة العضوية اسم العضو

 أ. عبد العزيز ناصر عبدالعزيز السريع

 –رئيس مجلس اإلداره 

 غير تنفيذي

 عضو مستقل

 رئيس مجلس االداره

 شركه مجموعه السريع التجارية الصناعية.

 .شركة الوساطة كابيتال

 شركة عبدالعزيز اإلستثمارية

 أ. صالح ناصر عبدالعزيز السريع

 عضو تنفيذي

 رئيس مجلس االدارة

 عضو غير تنفيذي

 عضو غير تنفيذي

 عضو غير تنفيذي

شركه مجموعه السريع التجارية الصناعية. 

 مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة.

 شركة الفارابي للبتروكيماويات.

 العمراني.شركة الشامية للتطوير 

 شركة اديم المالية.

 شركه مجموعه السريع التجارية الصناعية عضو تنفيذي أ. منذر محمد عبدهللا السريع

 الدكتور. ياسين عبد الرحمن الجفري

 عضو مستقل

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 شركه مجموعه السريع التجارية الصناعية. .0

 شركة البابطين للطاقة واالتصاالت. .2

 يتال.شركة الوساطة كاب

 شركة الباحة لالستثمار والتنمية. .3

 شركه مجموعه السريع التجارية الصناعية عضو مستقل الدكتور. أحمد بن صالح نشار 

 عبدالرحمن محمد رمزي عبدالرحمن عداسأ. 

 

 

 

 

 

 عضو مستقل

 

 

 

 

 رئيس مجلس المديرين

 بنك البالد.

 شركه مجموعه السريع التجارية الصناعية. .0

 ال.شركه سدكو كابيت

 شركة أسواق البحر األحمر المحدودة.

شركة ديار الخيال للتطوير العقاري. 

 المحدودة.

 بنك كوانتم االستثماري )دبي(.

 صندوق المنارة المحدودة )دبي(.

 شركة عبدالعزيز الصغير القابضة.

 ستوسيد بنك )تونس(.

 شركه أركوما.

 شركة كيبل النمو للتطوير المحدودة.

 اصر السريعأ. طالل بن صالح ن
 عضو غير تنفيذي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 شركه مجموعه السريع التجارية الصناعية.

 شركة سناسكو لإلستثمار القابضة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 32الصفحة  إدارة شئون المساهمين

 

 لجان مجلس اإلدارة: (4
 

األداء األفضل لمجلس اإلدارة، ولجعل لضمان حياد مجلس اإلدارة في اتخاذ قراراته بموضوعية واتزان، 

، ومدة وعضوين غير تنفيذيين أعضاء مستقلينثالثة من مكونة  وهي اللجان التاليةالمجلس  شكلفقد 

 :( من النظام األساسي للشركة07عضوية اللجان هي مدة عضوية المجلس كما حددتها المادة )
 

 لجنه المراجعة: .1

دول ، ويوضح الج( وآخر غير تنفيذيمستقلين)عضوين من ثالثة أعضاء  لمجلستتكون لجنة المراجعة با

 وهم: التالي أعضاء لجنة المراجعة

 لجنة المراجعة

 المنصب في اللجنة  صفة العضوية االسم

 رئيس اللجنة مستقل ياسين عبد الرحمن الجفري .د

 عضو في اللجنة مستقل عداسرمزي عبدالرحمن محمد .أ

 عضو في اللجنة غير تنفيذي طالل بن صالح ناصر السريع .أ
 

 مسؤولياتها:مهام لجنة المراجعة و 

 :الئحة حوكمة الشركاتفي  كماوتتمثل مهامها الرئيسة  تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بشكل دوري

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال  .0

 والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.

 ضع تقرير دوري عن رأيها وتوصياتها في شأنه.دراسة نظام الرقابة الداخلية وو .2

 الواردة فيها. حظاتدراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمال .3

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين، وفصلهم وتحديد أتعابهم، مع مراعاة التأكد من  .4

 استقالليتهم.

سبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها متابعة أعمال المحا .5

 أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

 دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء المالحظات عليها. .6

 دراسه مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية و متابعة ما تم في شأنها. .7

والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي الربع سنوية المالية األولية دراسة القوائم  .8

 فيها.

 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شانها. .9

 .م2210يبين اجتماعات لجنة المراجعة خالل السنة المالية  المرفقالجدول 

بالدورة الجديدة

االجتماع 6االجتماع 5االجتماع 4االجتماع 3االجتماع 2االجتماع 1

19/01/201222/02/201219/04/201216/05/201218/07/201215/10/2012

5رئيس اللجنةد. ياسين عبدالرحمن الجفري

6عضوأ. عبدالرحمن محمدرمزي عداس

6عضوأ. طالل صالح السريع

اجتماعات لجنة المراجعة خالل السنة المالية 2012م

عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2012م

مرات 

الحضور

صفة عضوية 

اللجنة
اسم العضو

 

x (.األعضاء من غيره وفوض إعتذار مقد) العضو يحضر لم تعني 

 .للمجلس الثانية الدورة ضمن( 6) االجتماع* 



 
 
 

 33الصفحة  إدارة شئون المساهمين

 

 المكافآتو لجنة الترشيحات .2

مكافآت وتتكون من ثالثة أعضاء يرأسهم رئيس والترشيحات الأعضاء مجلس اإلدارة بتعيين لجنة  شكل

الشركة، ويوضح الجدول  مجلس إدارة الشركة )عضو غير تنفيذي(، وعضوين مستقلين من مجلس إدارة

 وهم: التالي أعضاء لجنة المكافأت والترشيحات
 

 لجنة المكافآت والترشيحات

 المنصب في اللجنة صفة العضوية االسم

 رئيس اللجنة غير تنفيذي عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز  السريع .أ
 عضو في اللجنة مستقل أحمد بن صالح نشار .د

 عضو في اللجنة مستقل لرحمن عداسعبدالرحمن محمد رمزي عبدا .أ
 

 :مهام لجنة المكافآت والترشيحات ومسؤولياتها 

دوري، تتمثل مهامها الرئيسة بحسب الئحة غير اجتماعاتها بشكل  تالترشيحات والمكافأتعقد لجنة 

 حوكمة الشركات فيما يلي:

المعتمدة مع مراعاة  التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفق ا للسياسات والمعايير .0

 عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بما يخل بالشرف واألمانة.

السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف  هالمراجع .2

للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه 

 ل مجلس اإلدارة.العضو ألعما

 هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. همراجع .3

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. .4

غل التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يش .5

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند  .6

 وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.

تعريف األعضاء الجدد بعمل وأنشطة الشركة، ووضعها المالي والقانوني، وتقديم التوصية لمجلس  .7

 دريبهم إن لزم األمر.اإلدارة لت
 

  م2210يبين اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأت خالل السنة المالية  المرفقالجدول. 

بالدورة الجديدة

االجتماع 5االجتماع 4االجتماع 3االجتماع 2االجتماع 1

22/01/201203/03/201231/03/201228/04/201226/11/2012

5رئيس اللجنةأ. عبدالعزيز ناصر السريع

4عضود. أحمد صالح نشار

5عضوأ. عبدالرحمن محمدرمزي عداس

الجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأت خالل السنة المالية 2012م

عدد 

مرات 

الحضور
اسم العضو

صفة عضوية 

اللجنة

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأت  خالل عام 2012م

 

x (.األعضاء من غيره وفوض إعتذار قدم) العضو يحضر لم تعني 

 .للمجلس هالثاني الدورة ضمن( 5) االجتماع* 



 
 
 

 34الصفحة  إدارة شئون المساهمين

 

 المكافأت والتعويضات المدفوعة لكل من: (5
 

 

 

 آت أعضاء مجلس اإلدارة:مكافاجمالي  .أ 
 

يوضح الجدول التالي مجموع الرواتب والمكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس إدارة مجموعة 

 :)القيمة بأالف الرياالت(م، 2118م، 2119م، 2111م، 2111م، 2112السريع خالل األعوام 

 م2118 م2119 م2111 م2111 م2112 لاير سعودي

 22821 12758 12915 3،171 3،311 والتعويضات المكافآت إجمالي
 

 

 

 

 

 

 م:2102تفصيل رواتب ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية  .ب 
 

 االسم
عدد 

 االجتماعات
 اإلجمالي المكافأة السنوية البدالت

 1112511 111،111 112511 7 بن ناصر السريع أ. عبدالعزيز
 1112511 111،111 112511 7 أ. صالح بن ناصر السريع

 1112511 111،111 112511 7 د. يس عبدالرحمن الجفري

 1112511 111،111 112511 7 د. أحمد صالح نشار

 1182111 111،111 182111 12 أ. عبدالرحمن محمدرمزي عداس

 1192111 111،111 92111 6 أ. منذر بن محمد عبدهللا السريع

 1152111 111،111 152111 11 أ. طالل بن صالح ناصر السريع

 7842111 711،111 842111 اإلجمالي
 

 

 

 

 

 مكافآت كبار التنفيذيين: .ج 
 

وعددهم المكافآت والتعويضات التي صرفت لكبار التنفيذيين بالشركة الرواتب وويمثل الجدول أدناه 

 والمدير الماليوأمين سر مجلس اإلدارة بما فيهم الرئيس التنفيذي  م،2112 السنة الماليةعن خمسة 

 قام بأالف الرياالت(:)األر

 البيان
 كبار التنفيذيين 

 )بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي(

 لاير 3،783 الرواتب

 لاير 1،115 البدالت

 لاير 12271 المكافأت الدورية والسنوية

 لاير 5،158 المجموع
 

 

 

 

 



 
 
 

 35الصفحة  إدارة شئون المساهمين

 

 القيود والجزاءات: (6
 

 . حيثلاير ألف 51 بقيمة" السريع موعةمج" على مالية غرامة تفرض الهيئةم 31/17/2112في 

ألف  51أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 

( من الفقرة )ب( 11لاير، على شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، لمخالفتها الفقرة الفرعية )

ل واإلدراج، إذ لم يحتِو تقرير مجلس إدارة الشركة المرفق من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجي

م، على بيان ملكية بعض أعضاء مجلس 31/12/2111بالقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 

 .إدارتها في أسهم الشركة
 

 

 

 

 

 

 

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: (7
 

مراجعة )المكونة من عضوين مستقلين( وآخر غير تنفيذي، بناًء على ما ورد بتقرير تفيد لجنة ال

 المراجع الخارجي الخاص بالشركة )جهة حيادية( التالي:

 إن نظام الرقابة الداخلية بالشركة قد أعد على أسس علمية سليمة، وتم تنفيذه بفعالية عالية. .1

 خاصة بالشركة بشكل صحيح.تم إعداد سجالت الحسابات والقوائم المالية ال .2

 إضافة نص المراجع الخارجي كامالً والصادر مع القوائم المالية السنوية. .3

تشيد بكفاءة وسالمة نظم الرقابة الداخلية من توفر سياسات وأليات لضبط أعمال األنشطة  .4

د المختلفة من مشتريات، مبيعات، وغيرها من األنشطة الصناعية والتجارية، باإلضافة إلى وجو

 الهيكل التنظيمي المناسب الذي يوفر الرقابة اإلدارية الكافية على جميع العمليات.
 

 

 

 

 

 استقاللية األعضاء المستقلين بالمجلس: (8

استقاللية تؤكد لجنة الترشيحات والمكافأت لضمان استقاللية األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة 

ق معايير وضوابط الئحة حوكمة الشركات األعضاء المستقلين بمجلس إدارة مجموعة السريع وف

 الصادة من هيئة السوق المالية.
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