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القوي في ؤنا وهى دفاعنا هى الضمان األفضل لكسب والء عمال الجودة

 بقىيوطريقنا الوحيد نحو نمو وربحية مستمرتين ، و  مواجهة منافسة السوق

الشامله بمثابة حجر  نحو الجودة التزام مجموعة السريع التجارية الصناعية

  ساس في استراتيجية الشركةأ

 

 في ا  روادملتزمون بالحفاظ على مسيرتنا          

 ، لعالميةل وصلتناأ والتىسجاد والموكيت  تصنيع ال         

 شبكة أعمالنا على المستويين من خالل انتشار        

 . العالمي  و المحلي            

 
 
 

             
 جوهرية لمجموعة األمانة والنزاهة هى مبادئ          اهدين لتقديم منتجات وخدمات بجودةنسعى ج     

 نع النظر النابعةفهي تنبذ كل وجهات السريع             واإلمتياز الريادةتضمن تحقيق معايير عالية      
 العاطفة الذاتية وتمارس عملها بمهنية معتمدة                             ورضا عمالئنا .                      

 األمر الذي، ى الدراسات والبحوث العمليةعل                                                                           

 الحنيف وقيم ديننا يتماشى مع تعاليم                                                                             
 وتقاليدنا الراسخة                                                                              
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   مساهمينا الكرام  
 

 وبركاته ،،، هللا ورحمة عليكم سالملا         

 للمساهمين قدمت أن التجارية الصناعية شركة مجموعة السريع إدارة مجلس سري           

 المنتهي في المالي عاملل أعمالها ونتائج الشركة أداء عن السنوي التقرير الكرام

، كما يستعرض أداء الشركة التشغيلي والمالي متضمنا أهم نتائج األعمال   م31/12/2116

كما تضمن هذا التقرير والقوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير المحاسب القانوني للشركة ، 

عن تطبيق حوكمة الشركات ومعلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  ملخص

 المنبثقة عن المجلس والعقود والمعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة .

أنه تم إعداد هذا التقرير وفقا  لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات وقواعد ومن الجدير بالذكر 

 . نظام الشركات  لية وبما يتوافق معسجيل واالدراج الصادرتان من هيئة السوق الماالت

 ، واسئلتكم استفساراتكم على والرد معكم التقرير هذا بمناقشة اإلدارة مجلس في نتشرف 

 .  تفاصيل من التقرير هذا في ورد عما موافقتكم نأمل كما
 

 .م ومساندتك دعمكم حسن لكم شاكرين

 الصناعية التجارية السريع مجموعة إدارة مجلس
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    أعضاء مجلس اإلدارة

 

                                                                                      

  ناصر عبدالعزيز السريع بن أ /  عبدالعزيز                                   ناصر عبدالعزيز السريع                                  بن أ /  صالح              

( ا  عضو مجلس إدارة العضو المنتدب )سابق                                                                                رئيس مجلس اإلدارة                          

  الواليات المتحدة  –جامعة أشوود  –إدارة أعمال  –بكالوريوس إدارة أعمال                الواليات المتحدة –جامعة كالفورنيا  – ةمحاسب –بكالوريوس إدارة أعمال   

     وإدارة تأسيساإلسهام في وإدارة األعمال  و خبرة في اإلدارة –االمريكية               ممارسة احترافية –المالية  خبرة في مجال المحاسبة والمراقبة  - األمريكية

  ، عضو منتدب وعضو مجلس ورئيس مجلس وإدارة المشاريعشركات  عدة             وعضوعضو منتدب  –  ات الجدوىوالمشاريع وإدارة دراس في مجال اإلدارة 

  . شركاتعدة إدارة                                                    . شركات عدة دارةمجلس إ ورئيسمجلس   

 

                                                                               

               الخربوش  الحمد م / منصور بن صالح                                                             محمود محمد على المتبولي   بن م / عدنان           

  عضو مستقل  - إدارةعضو مجلس                                                                     عضو مستقل – عضو مجلس إدارة               

    جامعة  –ماجستير الهندسة الكهربائية  –بكالوريوس الهندسة الكهربائية            الواليات  –جامعة كالفورنيا  –الكترونيات  –بكالوريوس الهندسة الكهربائية   

  في قيادة العمل  خبرة –الواليات المتحدة األمريكية  –والية لويزيانا الحكومية         ساهم في تطوير –خبرة في مجال األجهزة الفنية والمشاريع  –األمريكية  المتحدة

االستراتيجي والتشغيل والصيانة والتطوير العقاري ومشاريع تطوير أعمال     مدير عام              تقلد منصب –إنشاء شركات للتقنية والصيانة  الشركات وإدارة    

 شركات مجالس إدارت لعدة ة إدارية وعضويةالشركات تقلد مناصب قيادي             المتبولي المتحدة  مجموعة رئيس مجلس إدارة –تنفيذي  رئيس –مبيعات ال 

  

                                                                             

م / محمد بن أحمد خلوي موكلي                                                                     المزروع مبارك م / مؤيد بن إبراهيم                 

 عضو مستقل  –عضو مجلس إدارة                                                                   عضو مستقل –عضو مجلس إدارة               

  ماجستير إدارة أعمال -جامعة الملك عبدالعزيز  – ائيةيوريوس هندسة كيمبكال           جامعة الملك سعود –الهندسة الميكانيكية  –بكالوريوس الهندسة الميكانيكية   

 وفي إدارة وتخفيض التكاليف  ي إدارة الشركات ف خبرة -سيا الماليزية جامعة آ         العمليات اإلنتاجية والتشغيلية واإللمام بالنواحى اإلدارية وعمل خبرة في إدارة  

 ومنهجية كايزن والتحسين المستمر شغل منصب تفعيل منهجية التكلفة الكلية و        عدة  تقلدوالمصانع وإدارة األعمال وإنشاء وتكوين الهياكل اإلدارية وتنظيمها   

 لمجموعة العبيكان يالرئيس التنفيذ حاليا  ودير مصانع وإدارة المشاريع مو        ورئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لألجهزة المنزلية  منتدب ، كعضو مناصب   
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 الكردي رشيد أ / فيصل بن مصطفى                                                                  طلعت حسين حموه بن د / بندر                        

 عضو مستقل  –عضو مجلس إدارة                                                            عضو مستقل ) سابقا  ( –عضو مجلس إدارة               

 خبرة الواليات المتحدة األمريكيه –جامعة نورث كارولينا  –قتصاد خبرة              ماجستير إ –جامعة الملك سعود بالرياض  – صيدلة –بكالوريوس علوم الصيدله  

 كرئيس تنفيذي لشركة التأمين التعاونى ومدير شبكة فروع البنك األهلى التجاري         في مجال قطاع التجزئة واإلدارة التجارية وتصنيع الدواء واإلدارة العامة وقطاع 

 ، الرئيس التنفيذي لشركةومحاضر في االقتصاد والموزانة بمعهد اإلدارة العامة      تقلد مناصبووضع أسس حوكمة الشركات و اإلمداد والتسويق والمسئولية المالية 

  إدارة سابقا لعدة شركات مساهمة عامة وخاصةمجموعة سكاب وعضو مجلس           ساهم في بناء النهدي الطبية  –شركات  نائب رئيس وعضو مجلس إدارة عدة  

 

 

                                                                                    

                                                                                               السريع    محمد عبدهللا بن أ / منذرأ / طالل بن صالح ناصر السريع                                                                                     

    تنفيذي ) سابقا  ( – جلس إدارةعضو م                                       تنفيذي –عضو مجلس إدارة                                           

الواليات المتحدة –جامعة استراير  –إقتصاد  –بكالوريوس إدارة أعمال                            جدة –جامعة الملك عبدالعزيز  – إدارة أعمال بكالوريوس   

  خبرة في إدارة المشاريع والمشتريات والتصنيع وإدارة المصانع –األمريكية                 خبره في مجال التطوير واإلستثمار العقاري ومجال مبيعات منتجات السجاد 

مدير عام ورش السريع –مدير عام للتصنيع  –حيث شغل مناصب إدارية قيادية               قلدواإلستثمارات المتنوعة  الداخلية والخارجية توالموكيت وإدارة المشاريع   

  .مدير عام مصنع جده للخيوط الصناعية  -مدير عام المشتريات   - للخرطة                  مناصب إدارية قيادية بمجموعة السريع ومجموعة سناسكو القابضة  عدة 

  

  للمجموعةالرئيس التنفيذي 

                                                                                                                                   
الرئيس التنفيذي –قابتوس السيد / فازليوس أ                                                               

المملكة  –مدرسة اورويك لألعمال  –إقتصاد  –ماجستير في إدارة األعمال                                               

وفي الجانب المالي   - خبرة في مجال إدارة الشركات كمدير عام –المتحدة                                              

    مختلفة تقلد عدة مناصب قيادية –ومدير إدارات مالية  مالي ومراقبكمدير                                            
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 ناصر عبدالعزيز السريع بن أ /  صالح

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 المين الحمد هلل رب الع

 والصالة والسالم على سيد المرسلين 

تقرير ال لكم ستعرضأان  أعضاء مجلس اإلدارة عن نيابة يسرنىالسادة المساهمين 

وأن أبدي تقديري وشكري  ، م 1036-31-13للسنة المالية المنتهية في السنوي 

 ألعضاء مجلس اإلدارة والمنضمين حديثاً لما أبدوه من دعم وثقة . 

التقرير السنوي المالي عن نشاط المجموعة  كميكما يسر مجلس اإلدارة أن يضع بين أيد

 م1036والذي يلقى الضوء على اإلنجازات والنتائج المالية المحققة خالل العام المالى 

 . إلستراتيجيه ا تحقيق أهداف المجموعةجل ستمرار الجهود من أتى تبين إوال ،

ثر على المجموعة نتيجة األ اكان له شهد أحداث م 1036العام المالى كما تعلمون أن 

ى األسواق في هذا القطاع من متغيرات إقتصادية بعض التغيرات التى طرأت علل

القوة الشرائية لدي  الوضع العام للسوق وكذلكفي تدنى  ساهمت وأحداث دولية

التصدير نتيجة لما يحدث من مشاكل سياسية وإقتصادية  مبيعات ، وضعف في المستهلك

 في تلك البلدان . 

المجموعة والنتائج المالية  نا أهم التطورات التى حدثت بأنشطةكما يتضمن تقرير

 ةوالصناعة وهيئاصة بوزارة التجارة السنوية واإلفصاحات حسب اللوائح واألنظمة الخ

 السوق المالية . 

استعرض معكم أهم إنجازات الشركة خالل العام المالى المنصرم  وفقاً  يسعدنى أن

  المشاريع القائمة للمجموعة  بالتركيز على لخطط التى إعتمدها مجلس اإلدارةل

في الختام أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة الموقرين بخالص 

إدارة الشركة واستثماراتكم فيها . والشكر موصول كر والتقدير على ثقتكم  في مجلس الش

الى كافة إدارات الشركة ومنسوبيها داخل وخارج المملكة متطلعين الى مزيد من 

 م .1037النجاحات خالل العام المالى 

كلمة رئيس 

مجلس 

اإلدارة
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   التكوين والنشاط  -1

 نبذه عن الشركة   

، والرائدة في الشرق  في العالم لسجاد والموكيتل المصنعة الشركات أكبر أحد من التجارية الصناعية مجموعة السريعشركة                         

 وأصحبت شركة مساهمة سعودية مقفلة  ،1953السجاد والموكيت والخيوط الصناعية والتي تأسست في عام وتجارة األوسط في مجال صناعة 

وتقوم الشركة  م 2111فبراير  22وتم تحويلها الى شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية ) تداول ( في م  2117العام  في 

داخل وخارج المملكة تمثل مراكز توزيع الجملة  ا  ومكاتبفروعارجي ، كما يوجد لدى الشركة بتوزيع وبيع منتجاتها في السوق المحلي والخ

كما تقوم الشركة بتصنيع السجاد والموكيت والخيوط الصناعية وبتجارة الجملة ،   مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة ومعارض التجزئة ، ويقع

 . البطانيات وأقمشة الستائر ولوازمهاووالتجزئة للسجاد والموكيت واألرضيات واألثاث المنزلي والمكتبي 

      

 الموكيت والسجاد         

 

 ذمصانعنا من الخيوط و أيضا يستحو يتمثل فى المنتجات التى تنتجها للشركة ياط هو المحرك األساسالنش هذا    :  الموكيت

و  اجدالمسوكيت المنزلي والمكتبي وبتصنيع جميع منتجات الم مجموعة السريع  على أكبر طاقة انتاجية للماكينات ، تتميز

 ، فى الوقتلسوق في ااومة المنافسة الموجودة لمق وير منتجات جديدةعلى زيادة مبيعات هذا النشاط من خالل تطنعمل جميعا 

دف جميعا ، نه توازن بين منتجاتنا فى األسواق بروبلين لعمل ذاته يتم التركيز أيضا على المنتجات المصنعة من خيوط البولي

 . مميزةالمنتجات الخاصة على بعض إلرضاء عمالئنا من خالل جودة المنتج و أيضا األسعار و العروض ال

تتوافق مع كل االذواق  والوانهـا والتى  تصاميمهاجــاد بتعدد منتجاتهـا وتتميز مجموعـة السريع فى مجـال الس      :  السجاد

ن إف فى صناعـة السجـاد بالمجموعـة عالوة على ثبات االلوان المستخدمـة  ،  سـواء المحليـة أوعمالء التصدير الخارجـى

 –مشهـود لهـا من كل عمالء القطـاعـات البيعيـة التى تخدمهـا المجموعـة سواء على مستوى الجملـة  المنتج سجـادالجودة 

اج انتتصنيع ون المجموعـة تتمتع بسمعــة طيبـة ومرموقـة فى إو التصدير كذلك فكبار العمالء  –المشـروعـات  –التجزئة 

لخدمـة كـافـة القطاعـات البيعيـة من  احتياجـات كل من السـوق المحلى والتصديربما يلبى  أفضل انواع سجــاد المسـاجد 

 .لمسـاجد وسجـاد القطع والروالت نوعيـات سجـاد ا

 

  والشراشف البطانيات   

 

احد اكبر القطاعات في مجال المفروشات على مستوى العالم وبشكل خاص داخل المملكة  والشراشف قطاع اللحف والبطانيات

احد اهم واكبر الدول التي تعمل في هذا المجال . كما أن مجموعة السريع التجارية الصناعية  من العربية السعودية التي تعتبر

ن ماع اللحف والبطانيات يحتوي على مستلزمات األسرة قط ، بتعدد منتجاتها وجودتهاتتميز  اللحف والبطانيات متمثلة بقطاع

 وتجانس األلوان والنقشات حيث الجودة والتصاميم المبتكرة والمخدات وغيرها من المنتجات شراشف واللحفالبطانيات وال

ا لمنتجات مورن مجموعة السريع التجارية الصناعية الوكيل الحصري أالتى تمنح العمالء خيارات تتناغم مع تطلعاتهم . كما 

يجد عمالؤنا افضل المنتجات التي  بأنوعملنا المتواصل  حرصنازة . ولوالتصاميم الممي ةانية بالمملكة ذات الجودة العالياالسب

بعالمات تجارية مملوكة لمجموعة  ةبية جذابورأووجلب منتجات أخرى ذات تصميمات تحقق رضاهم ومبتغاهم قمنا بالتطوير 

قاعدة  ن في جميع انحاء المملكة العربية السعودية ونخدم ودكما اننا متواج . دريم (  –ية ) بيال السريع التجارية الصناع

 قدميالمواقع االلكترونية بحيث عمالئنا في األسواق والهايبر ماركت و كبيرة من العمالء الي جانب تغطية المبيعات عن طريق

 .ستهلك في الوقت والمكان المناسبالم هما يحتاج

 

 



 

 
9 

 

 

 ( الفينيل والباركيه)  األرضيات 
            

ت يزاماالخيرة وذلك لما تمتاز به من م ةونشاع استخدامها في اآل تيوال ، ةصلبوال ةل مجموعة السريع باالرضيات المرنتعم                       

أجود أنواع الفنيل والباركيه   وتقوم مجموعة السريع باستيراد ،وهي الفنيل والباركيه   الحديث العصرتتناسب مع متطلبات 

  . والجودة ذات المواصفات العالية شركات عالمية مختلفةمن 

 

 ثاثاأل         

منتجات محلية مما أثر  علىي الفترة األخيرة الطلب المحلى ن نشاط األثاث لدى المجموعة الجملة والتجزئة ، فقد لوحظ فإ 

مجموعة بالتوسع في فقد اهتمت الوجد مشاريع حكومية وخاصة وحيث تعلى الطلب على منتجات بضائع الجملة المستوردة ، 

  ضمن قسم المشاريع لديها .  هذا النشاط

 األقمشة        

 نب المصنع من الخارجعملية التنجيد المحلي لكثرة إستيراد األثاث والك ة قسم لألقمشة ولوحظ ضعف الطلب علىلدى المجموع                         

من حيث عدد حيث توجهت المجموعة في تخفيض هذا النشاط على األقمشة خالل هذه الفترة ،  على حجم الطلب مما أثر سلبا  

 .  نقاط البيع

 

 الجدول التالي يوضح النشاط ونسبته من إجمالي األنشطة كما يلي  : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة من إجمالي األنشطة اسم النشاط الرقم

 % 78 والخيوط الصناعية واألرضيات السجاد والموكيت 1

 % 31       ومستلزماتها واألقمشة  األثاث والمفروشات 2

 %111 اإلجمالي 
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   -:   واإلنجازات برز اإلعالناتاأ ( -2

 
 

 محددة من قبل هيئة السوق المالية والسنوية ومتطلباتها في المواعيد ال عن النتائج المالية الربع سنوية اءات اإلعالنوإجر تم اإللتزام باإلعالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  ( 8) دعوة الجمعية العامة الغير عادية رقم  )  الحدث التاريخ

م بفندق 2117يناير  16تم دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ          م21-12-2112

 حمدمجلس اإلدارة المهندس محمد أ عضوييللتصويت على تعديل النظام االساس و تعيين  بجدة مريديان

موكلي واألستاذ فيصل مصطفى الكردي وتشكيل لجنة المراجعة وإعتماد وتحديث قواعد اختيار أعضاء لجنة 

لسريع لإلستثمار في مذكرة ف ذات عالقة بدخول شريك مجموعة االمراجعة والتصويت على التعامل مع أطرا

 التفاهم بين مجموعة السريع ودهانات الجزيرة .

 ( ) تعيين عضو مجلس إدارة الحدث التاريخ

نت الشركة عن قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / فيصل بن مصطفى الكردي ) عضو مستقل ( خلفا  علأ م8-12-2112

 ليتم عرض التعيين على الجمعية .  2116ديسمبر  11لألستاذ / عبدالعزيز بن ناصر السريع إعتبارا  من 

 ( ) مراحل مواكبة المجموعة للتحول للمعايير المحاسبة الدولية  الحدث التاريخ

علنت الشركة عن المرحلة الثانية من مراحل مواكبتها للتحول في تطبيق معايير المحاسبة الدولية وفقا  أ               م22-11-2112

نه التحول بشكل إيجابي وحيث اللتعميم الصادر من هيئة السوق المالية وذلك بتقدم الشركة تجاه تنفيذ خطة 

 يجري العمل على تحديث السياسات المحاسبية ليتم إعتمادها .

علنت الشركة عن المرحلة األولى من مراحل مواكبتها للتحول في تطبيق معايير المحاسبة الدولية وفقا  أ م22-8-2112

فادة واإل الدولية معاييرل لتطبيق النه تم إعداد خطة للتحوبأللتعميم الصادر من هيئة السوق المالية وذلك 

وجود صعوبات جوهرية وسيتم إعداد  مبتعيين مكتب عبدالوهاب العقيل لإلشراف على التنفيذ واإلفادة بعد

 م وفقا  للمعايير المحاسبية الدولية لتعتبر نقطة إنطالق . 2116ديسمبر  31قوائم مالية للسنة المنتهية في 

 ( مذكرة التفاهم مع شركة دهانات الجزيرة  ) الحدث التاريخ

 علنت الشركة إعالن إلحاقي بشأن مذكرة التفاهم مع شركة دهانات الجزيرة إلنشاء مصناع إلنتاج كربوناتأ م28-2-2112

 ر وصول وتركيب المكائن أدى الى تأخير أعمال المقاوليندة عن أسباب التأخير نتيجة الى تأخالكالسيوم اإلفا

 م واألثر المالي 2117أشهر من التاريخ المعلن سابقا والتاريخ المتوقع لبدء اإلنتاج بإذن هللا يوليو  11لمدة 

 . م2117المتوقع في نتائج الربع الرابع من العام المالي 

 (  ) إستقالة عضو مجلس إدارة  الحدث التاريخ

م على اإلستقالة 2116سبتمبر  22عن موافقة مجلس إدارتها في إجتماعه المنعقد بتاريخ  علنت الشركةأ م          22-2-2112

سبتمبر  21السريع ) عضو غير تنفيذي ( بتاريخ  ناصر المقدمة من عضو مجلس اإلدارة األستاذ / عبدالعزيز

روفة الخاصة ظم وتعود أسباب اإلستقالة الى 2116سبتمبر  22م  على أن تسري اإلستقالة من تاريخ 2116

 اركته المميز ومش ريع على دورهالس ناصر جزيل الشكر لألستاذ / عبدالعزيزبوالعملية وقد تقدم مجلس اإلدارة 

 ( المحفظة اإلستثمارية الحدث )  التاريخ

قد تم اإلنتهاء من تسييل كامل المحفظة بتاريخ بأنه إعالن إلحاقي بشان المحفظة اإلستثمارية علنت الشركة أ           م4-8-2112

م فقد بلغت صافي الخسائر المحققة من كافة عمليات البيع خالل فترة اإلحتفاظ بالمحفظة 2116يوليو  25

أثر مالي على نتائج مليون لاير سعودي ولن يكون هناك  2.68والتى حملت على نتائج السنوات السابقة مبلغ 

 الرصيد النقدي الناتج عن عملية التسييل .  إسترداد م سوى2116عام 
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 () إستقالة وتعيين رئيس تنفيذي   الحدث التاريخ

 ن موافقة مجلس إدارتها على قبول إستقالة السيد / أندريه نيكوالس الرئيس التنفيذي إعتبارا  اعلنت الشركة ع       م22-2-2112

 اإلستقالة لظروفه الخاصة ، كما وافق المجلس على تعيين السيد /م وتعود أسباب 2116يوليو  27من تاريخ 

 م . 2116يوليو  27فازليوس أقابتوس بمنصب الرئيس التنفيذي إعتبارا  من تاريخ 

 المملكة المتحدة  –فازليوس أقابتوس حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال إقتصاد   السيد /

 عضو مجلس اإلدارة ( وتعيين ستقالةإالحدث )  التاريخ

ن موافقة مجلس إدارتها قبول إستقالة عضو مجلس اإلدارة الدكتور / بندر طلعت حسين حموه اعلنت الشركة ع         م14-2-2112

، كما وافق المجلس على تعيين  م لظروفه الخاصة2116يونيو  14) عضو مستقل ( إعتبارا  من تاريخ 

م ليتم عرض التعيين على 2116يونيو  14المهندس / محمد أحمد موكلي  ) عضو  مستقل ( إعتبارا  من تاريخ 

 الجمعية للتصويت عليه . 

 (  ( 7العادية رقم )  ةالجمعية العام الحدث )  التاريخ

م للنظر في جدول 2116مايو  4( المنعقدة بتاريخ 7رقم ) العاديةتمت دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة  م14-3-2112

 ع اختيار المراج –تقرير مراجع الحسابات  –القوائم المالية  –أعمالها والتصويت عليه ) تقرير مجلس اإلدارة 

أطراف  اقرار تعامالت مع –تعيين المهندس / منصور بن صالح الخربوش  –إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة 

 ات عالقة (  ذ

 م2116مايو  4( المنعقدة بتاريخ  7)  رقم إعالن تذكيري  لدعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية م2016-5-1

 ( بالموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية  7)  رقم تم اإلعالن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية م2-2-2112

 ستقالة العضو المنتدب وتكليف رئيس تنفيذي  (إالحدث )  التاريخ

ن موافقة مجلس إدارتها قبول إستقالة العضو المنتدب األستاذ / عبدالعزيز بن ناصر السريع  علنت الشركة عأ م12-4-2112

 م  لظروفه الخاصة2116يوليو  1ريخ م على أن تسري اإلستقالة من تا2116إبريل  19المقدمة بتاريخ  

والعملية ، مع إستمرار عضويته بالمجلس الحالى من عضو تنفيذي لعضو غير تنفيذي كما وافق مجلس اإلدارة 

 21يكوالس بمنصب الرئيس التتنفيذي إعتبارا  من تاريخ عمليات والتشغيل السيد / أندريه نعلى تكليف مدير ال

 شتريات واإلمداد والتموين . م ، السيد / أندريه حاصل على درجة الماجستير في الم2116ابريل 

 ستقالة وتعيين عضو مجلس إدارة  (إالحدث )  التاريخ

ن موافقة مجلس إدارتها قبول إستقالة عضو مجلس اإلدارة األستاذ / طالل بن صالح السريع علنت الشركة عأ م21-1-2112

، كما وافق مجلس اإلدارة على تعيين  م لظروفه الخاصة2116يناير  21ريخ ) عضو تنفيذي ( إعتبارا  من تا

م ليتم عرض 2116 يناير 21) عضو  مستقل ( إعتبارا  من تاريخ  الخربوش منصور بن صالحالمهندس / 

 التعيين على الجمعية للتصويت عليه .

 (  األثر المالي لزيادة أسعار الطاقة   الحدث ) التاريخ

بشأن قرار مجلس الوزراء بخصوص األثر المالي لزيادة أسعار الطاقة وذلك بأن أعلنت الشركة إعالن إلحاقي  م11-1-2112

األثر المالي المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة إستهالك الكهرباء سيؤدى لزيادة في المصاريف 

ة لعام مليون لاير سعودي وهو ماسيظهر أثره خالل النتائج المالي 13مليون الى  11السنوية للشركة بين 

 مجهود من أجل تحسين كفاءة إستخدام الطاقة وتخفيض المصاريف .  أقصى م ، حيث أن الشركة بذلت2116
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 ومشاريع الشركة المستقبلية ومخاطرها خطط لقرارات و وصف ب(-2
 

    : المستقبلية توقعاتالالخطط و اوال  : 

والتحديات المستقبلية في حجم الطلب وإرتفاع حدة المنافسة بين الشركات لزيادة المخزون  الحالية بالمملكة في ظل األوضاع اإلقتصادية 

إدارة شركة و أعضاء المجلس دخرة خالل العاميين القادمين ، ولن يونتوقع أن تستمر هذه المنافس ،لديهم مما أثر سلبا  على أسعار البيع 

إيجاد طرق لتنمية مبيعاتها وترشيد مصروفاتها مما يتماشي   خالل من مساهميها حقوق تنميةل  جهدا   التجارية الصناعية  مجموعة السريع

 .  تراعي هذه الظروف  مستقبليةمع الوضع القائم ، وقد أعدت خطط 

 

 : المشاريع المستقبلية انيا :ث

 :مشروع الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم     
ونظراً لتأخر وصول وتركيب المكائن  نيع وانتاج كربونات الكالسيوم ،ويتمثل نشاطها في تص  م7102نوفمبر  72تأسست الشركة في 

توقع وإن التاريخ الم ، ة أشهر عن التاريخ المعلن سابقاً الذى أدي إلى تأخير أعمال المقاولين وبالتالي تسبب في تأخر المشروع لمدة عشر

، وفي  م7102ربع الرابع من العام المالي م ، وسوف يظهر االثر المالي في نتائج ال7102لبدء االنتاج بإذن هللا تعالى هو شهر يوليو 

بدخول لتصويت على إقرار التعامل الذي سيتم مع أطراف ذات العالقة م تم إدارج بند من ضمن جدول األعمال ل7102ديسمبر  70تاريخ 

( إلنشاء  %84( و شركة دهانات الجزيرة )  % 27شريك في مذكرة التفاهم السابقة بين شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية ) 

مليون لاير ( وهو شركة مجموعة السريع لإلستثمار الصناعي المحدوده ) طرف  ةت الكالسيوم براس مال قدره ) خمسمصنع لكربونا
ئيس مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية األستاذ / صالح بن ناصر السريع شريك بشركة مجموعة ذو عالقة ( حيث إن ر

 لتصبح مجموعة السريع ةالشراكة وإعادة توزيع حصص الملكيالسريع لالستثمار الصناعي المحدودة وال توجد شروط تفضيلية بهذه 

حسب اللوائح واألنظمة  ( % 27 )( مجموعة السريع لإلستثمار الصناعي  % 84) ( شركة دهانات الجزيرة  % 72التجارية الصناعية ) 

وتم إحتساب حصة المجموعة من مصاريف تأسيس هذه الشركة في قوائم المجموعة للتعامل مع أطراف ذات عالقه ،  لترخيص مسبق

 م .7102م و 7102 للعامين 

 :  المكرمةمشروع تأسيس كلية السالم األهلية في مكة     -  

، ولظروف م 2114في عام  %25المكرمة بنسبة موافقة مجلس اإلدارة على المساهمة في تأسيس كلية السالم األهلية في مكة  تتم  

من عدمه ، وسيتم اإلعالن في  اإلستمرار في هذا المشروع جدوى  سيتم دراسة  األوضاع السوقية وكذلك األوضاع اإلقتصادية والسياسية

  حينه . 
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   المخاطرإدارة  -3

، وتتم إدارة المخاطر في المجموعة بعد الوقوف عليها وتحديدها وتقييم  وصناعي إن المخاطر جزء ال يتجزأ من أي نشاط تجاري

حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم اخذ التدابير الالزمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر اإلمكان  يةاحتمال

ر األصلية في إستراتيجيتها من أجل إنجاز أهداف الشركة ووحدات ، وتتناول الشركة المخاط لتالفي أي أضرار قد تتسبب في حال وقوعها

العمل لتحقيق عائدا  أعلى للمساهمين وتقوم الشركة بتطوير وتطبيق مسلك عام إلدارة المخاطر وهذا المسلك يرفع من مدى الوعى تجاه 

لتالي يسمح بمقارنة وتجميع المخاطر ويتيح المخاطر ويضمن إدارة المخاطر بشكل مالئم ويجعل مالمح وحدات األعمال شفافة ، وبا

  الفرصة لإلنخراط في مسلك جماعي في إدارة المخاطر .

 تتركز األعمال الرئيسية للشركة في تصنيع السجاد والموكيت والتي قد تتأثر بالمخاطر التالية :

  الى المخاطر الشركة يعرض مما والطلب العرض لقوى تخضع تنافسية أسواق في تنتجه ما بيع على الشركة تعمل: المخاطر التنافسية 

 . التنافسية

  على الطلب خفض فى بدوره يؤثر والذى العالمي االقتصاد في والركود اإلنكماشإن الوضع  اإلقتصادي العالمى و: المخاطر اإلقتصادية 

 . المنتجات التي يتم تصديرها للخارج أسعار وبالتالي إنخفاض الشركة مبيعات

   في ادارة اصولها والرقابة على انشطتها وسجالتها والتطور التقنى  تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب اآللي: مخاطر التقنية

 تلك األنظمة بكفاءة. وجه مرٍض مرتبط بإستمرار عمل فإن استمرار الشركة في اداء انشطتها على وبالتالي المالية

   االستمرار في النمو ايضاً على توافر الموارد البشرية في الوقت المناسب وتدريبها للوفاء باحتياجات المتاجرترتبط  قدرة الشركة على 

 واستقطاب الكفاءات االدارية والخبرات الالزمة.الجديدة والفروع 

  دية لتوريدها ألي أسباب اقتصاالمواد األولية للتصنيع أو حصول أي توقف المواد الخام و في حال عدم توفر: المخاطر المتعلقة بالمواد الخام

 وامر حكومية أو بسبب الكوارث الطبيعية مما يؤثر ذلك على أعمال الشركة.أأو 

  ت جاالتى تستوعب منت وذلك ألن عوائد الشركة من سوق التصدير تخضع إلى وفرة األسواق الخارجية: المخاطر المتعلقة بسوق التصدير

 في المواقف السياسية بين الحكومات أو حظر التصدير .تغيرات  الشركة ، وأي

 ادلة القيم الع تنشأ مخاطر أسعار العمولة من إحتمال تذبذب أسعار العمولة مما سيؤثر على الربحية المستقبلية أو:  العمولة مخاطر أسعار

وك لبنالمجموعة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوباتها التى تدفع عليها عمولة ، وتحديداً المبالغ المستحقة ل لألدوات المالية ،

راقبة التغيرات على أسعار على المجموعة من خالل م على الحد من مخاطر أسعار العمولة وتعمل اإلدارة والصندوق السعودى للتنمية ،

 مطلوبات التى تدفع المجموعة عليها عمولة . للعمالت المتعلقة بال العمولة

  وبالنسبة  ، هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر: مخاطر االئتمان

لجميع أصننننناف الموجودات المالية التي تحتفا بها المجموعة فإن التعرض األقصننننى لمخاطر االئتمان للمجموعة هي القيمة الدفترية المبينة 

تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء عن طريق وضننننننع حدود ائتمان لكل  في قنائمنة المركز المنالي الموحندة.

 . ميل علي حدة بعد إكمال إجراءات الموافقة على االئتمان وتوقيع اتفاقيات ائتمانع

 تنتج مخاطر  ، علقة بأدواتها المالية االجنبيةتتمثل في عدم القدرة على توفير التمويل الآلزم للوفاء بإلتزامات الشركة المت :  مخاطر السيولة

وفر تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من ت ،  وبمبلغ يقارب قيمته العادلة سرعةالسيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ب

 .  فاء بالتزامات الشركة المستقبليةالسيولة الكافية للو

 ركة معامالت الشننهي المخاطر المتمثلة في تذبذب قيمة اداة مالية ما نظراً للتغير في أسننعار صننرف العمالت االجنبية. تتم  : مخاطر العمالت

 أن أسعار تحويل الريال السعودي الى الدوالر االمريكي ثابتة. ،  الرئيسية بالريال السعودي

  : سننداد إلتزام ما بين أطراف راةبة في ذلك ويتم بنفس شننروط التعامل مع األطراف بهي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصننل القيمة العادلة

، فإنه يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة  وائم المنالينة على أسنننننناة التكلفنة التاريخيةوحين  يتم إعنداد الق ،  األخرى

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى ترى اإلدارة أن القيمة العادلة لألدوات المالية االخري ال تختلف جوهرياً عن قيمتها ،  العادلة

 الدفترية.

تحديد المخاطر ، تقييم المخاطر لتتطبيق سياسة المخاطر )  والخطوات الرئيسية ركة الى مراجعة وإعتماد سياسة إدارة المخاطروتسعى الش

 الشركة للمخاطر والتركيز على أهم المخاطر تأثيرا   مدى تحمل مع أهداف الشركة ومراقبة الى مدى توافقها إدارة المخاطر ، مراجعة المخاطر ( 

والنظر إليها في ضوء مدى قدرة الشركة  ألعمال ومدى قدرة خطة اإلدارة لإلستجابة ومواجهة المخاطر المدرجة في سجل المخاطرفي كافة ا

 على تحمل المخاطر ومراقبة وضمان التطبيق المناسب إلطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدات العمل . 
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 :  الصناعيةإدارة الموارد البشرية في مجموعة السريع التجارية 

إدارة الموارد البشرية هي اإلدارة التي تؤدي الوظائف اإلدارية وشؤون األفراد الخاصة بالحصول على القوى العاملة وتنميتهم وتعويضهم 

تخضع جميع والمحافظة عليهم بغرض تحقيق أهداف المنشأة وأيضا  الحفاظ على السجالت والرخص المتعلقة بمتطلبات وزارة التجارة كما 

 كوزارة العمل ووزارة التجارة والتأمينات اإلجتماعية . وزارات ودوائر الدولة المعنيةالموضوعة من قبل ألنظمة واللوائح لالممارسات 

 :أهداف إدارة الموارد البشرية 
  : المجموعة و ذلك من خالل بناء هيكل الترابط والتعاون والتنسيق بين إدارة الموارد البشرية واإلدارات األخرى في األهداف التنظيمية

 مسئولياته المنوط بها تجاه عمله . ى يعرف الموظف وظيفي لكل وظيفة حت ضعدم استراتيجية الشركة والموظف وويخ مي يتنظ

 البشرية للمجموعة،ار تدفق القوى قيام إدارة الموارد البشرية بأداء الوظائف الخاصة باألفراد ومنها ضمان استمر:   األهداف الوظيفية 

 .عمل جذابة  ةمن خالل بناء بيئ  ةاالستفادة القصوى منها، والمحافظة على استمرار رغبتها في العمل لدى المجموع  وضمان

 شباع إدارة الموارد البشرية لحاجات ورغبات العاملين من خالل إتاحة فرص التقدم لهم وتوفير سياسات تخدم األهداف اإلنسانية : إ

 .مصالحهم

  تحقيق أهداف المجتمع من تشغيل األفراد حسب قدراتهم، وبما يتناسب مع القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال األهداف االجتماعية :

 تلتزم بالقيام بدورها تجاه مسئوليتها اإلجتماعية في خدمة المجتمع .  ةحمايتهم من أخطار العمل والمجموعو

 :إدارة الموارد البشرية وحدها ومنهاتقوم بها   : متخصصةالالوظائف 

 تهيئة الموارد البشرية: أي استقدام الموارد البشرية الالزمة كما  ونوعا  إلنجاز أعمال المنظمة. 

 العاملين أداء تطوير وتدريب الموارد البشرية: بهدف رفع كفاءة. 

 والحوافز مكافآتمكافأة الموارد البشرية: من خالل رفع األجور والتعويضات وال. 

 االندماج والتكامل للموارد البشرية: من خالل توفير التوافق بين أهداف اإلدارة وأهداف العاملين. 

 من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه وحمايتهم من العوز والحاجة بعد بلوغهم سن التقاعد :الحفاظ على الموارد البشرية وحمايتها. 

 

 :  المجتمععلى صعيد الجهات اإلعالمية وخدمة 

فقد قامت إدارة الموارد البشرية في مجموعة السريع التجارية الصناعية بالتعريف ووضع اإلعالنات الخاصة والفوائد المقدمة خصيصا   .1

للموظف السعودي في جميع فروعها المنتشرة بأنحاء المملكة العربية السعودية وبتقديم الدعم للمعاهد الوطنية وتشغيل برنامج التدريب 

عن طريقه ، باإلضافة إلى زيارة المعاهد والكليات  الوطنية المنتهي بالتوظيف وأيضا  دعم صندوق الموارد البشرية وتوظيف الكفاءات

 وتقديم برامج توعوية عن سوق العمل.

 توطين الوظائف واستقطاب الكفاءات العالية. .2

قديم الوظائف التي تتناسب مع حالتهم الصحية باإلضافة إلى رعاية معاهد وت الخاصة كما قامت إدارة الموارد البشرية بدعم ذوي اإلحتياجات .3

 .لهم  شهرية مكافآتمن الرجال ودفع  31التدريب المعنية بهم لعدد 

 . شهرية مكافآتمن النساء ودفع  31وأيضا  قامت إدارة الموارد البشرية برعاية برنامج مكثف لمدة سنتين للتدريب المنتهي بالتوظيف لعدد  .4

 المساهمة سنويا  كراعي رسمي مع الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج . .5

 تفعيل مواقع التواصل اإلجتماعي والويب للتواصل مع إدارة الموارد البشرية. .6

 توفير السكن المناسب وجميع الخدمات بمافيها مطعم خاص للموظفين. .7

 لموظفين ودعما  لهم وألسرهم.توفير القروض العاجلة للموظفين والرواتب المقدمة تسهيال  ل .8

 

 :  2116نجازات الموارد البشرية لعام إ

 . تم توظيف كفاءات سعودية من خريجي الهندسة والبكالوريوس والدبلومات الصناعية والتجارية .1

 تم توظيف اصحاب الحرف السعوديين لألعمال الحرفية الموجودة بالمجموعة. .2

    اإلنسانية ماليا  وأيضا  توفير منتجات المجموعة مجانا  لهم او بأسعار رمزية.دعم المنشآت الحكومية والمعاهد  .3

عمل برنامج تدريبي متخصص لرفع مستوى القيادة واإلنتاجية والتنظيم للمدراء العامين ومدراء االدارات على مستوى المجموعة  .4

 التجاري والصناعي .
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 بمجموعة السريع التجارية الصناعية  تقنية المعلوماتإدارة 

 
ال ر في هذ المجال لتحسين األنظمة بشكل فعإيمانا بالدور الفعال لتقنية المعلومات في تطوير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها فقد أنجز الكثي

 لزيادة التكامل والترابط بين العمليات واإلدارات المختلفة ومن ثم تحسين مستوى األداء الكلي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة من إدارة

  تقنية المعلومات من خالل المبادرات التالية : 

منافذ ومكاتب الشركة في المملكة ، زيادة لهذا المجال في جميع  مع التطور المستمر ة برامج متوافقةتعزيز حماية أمن المعلومات بعد -

األمن المعلوماتى والتقني أمر مستمر ومتجدد ويتطلب تحديثات مستمرة حماية لبيانات الشركة من الجرائم التقنية التى ال تتوقف عن 

ألمن التقني وتحديثها ، وبرامج محاربة الفيروسات لضمان وجود قدر كافي من تطوير أساليبها وقد تم خالل هذا العام مراجعة أنظمة ا

 الحماية واألمن المعلوماتي . 

خاذ تإويسر وسرعة  ةنحن بصدد تفعيل خدمة ذكاء االعمال لسهولة الحصول على البيانات وسهولة تحليلها والتعامل معها بكل سالس -

  .ى وقت شاء أت مما يسهل على المستخدم الوصول الى البيانات فى القرار مع توفرها ايضا على الجوال فى اى وق

لذلك البد من الحفاظ على العميل واالهتمام به عن طريق خدمات سريعة وتلبية جميع طلباته  ، نظرا للمنافسة الشديدة الموجودة بالسوق -

كتمال لذلك تم تطبيق برنامج خدمة العمالء الذى يسمح بمتابعه العميل من قبل المندوبين ومن ثم االدارات العليا إل ، والتواصل الدائم معه

 .المنظومة فى خدمة العميل 

كترونية للحفاظ على البيانات وسرعة لمعاصرته تم االنتقال جزئيا لخدمة السحابة اال أهميةو جى السريعومع وجود التطور التكنول -

ونحن فى صدد االنتقال الكلى مما يترتب عليه من تخفيض المبالغ المالية التى تتحملها الشركة حاليا على  ، ول اليها من اى مكانالوص

       .النظام الحالى من صيانة وخالفه واالستغناء تماما عن غرفة التحكم المركزية الموجودة حاليا 

 

 قسم التسويق

السريع التجارية الصناعية من االقسام التي تقع ضمن مراكز الخدمة المشتركة لباقي اقسام المجموعة و يعتبر قسم التسويق في مجموعة 

 :تهدف بشكل اساسي الى تحقيق االهداف التالية

   هم أمن  التجارية ومن ثم حمايتهاولويات قسم التسويق، حيث تعتبر عمليات اطالق العالمات أهم أو تعتبر من  -العالمة التجارية ::  اوال

 .شهر العالمات التجارية داخليا و خارجياأو تدير بعض من أحاليا، علما بأن المجموعة تمتلك قواعد التسويق 

 تلفة، عمالها المخأو فروع أويق و الدعاية الخاصة بالمجموعة : عمليات التسويق والترويج : و يندرج تحتها بعض عمليات حمالت التس ثانيا

 .كذلك حمالت التسويق و التخفيضات التي تحاول من خاللها المجموعة تصريف بعض من منتجاتها لعمالئها بأسعار مخفضة 

 االخبار التي تهم :  العالقات العامة : حيث تحافظ المجموعة على حضورها في وسائل االعالم المختلفة عن طريق شرح انجازاتها و  ثالثا

والعميل الداخلي والخارجي ، لقد قام فريق التسويق خالل السنة الماضية بربط باقي اقسام المجموعة معا عن طريق فهم احتياجاتهم  رالمستثم

جميعا و من ثم التخطيط وتنفيذ حمالت تهدف لمساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم، حيث بات القسم يشكل حلقة الوصل بين اقسام المجموعة 

ربط المجموعة مع د مركز خدمة العمالء هو احدث انجازات الفريق الذي تأسس في بداية العام الماضي و يحاول هذا القسم مختلفة. فيما يع

 في توحيد الرؤية و ايصال الخبر بشكل صحيح و منتظم لجمهور العمالء.  مال  أالعالم الخارجي 

مل راء العمالء والعلباقي انشطة القسم و االستماع آل االجتماعي لتكون مكملةطالق خدمات مركز االتصاالت و مواقع التواصل إفيما تم الحقا 

على حل مشاكلهم على حد سواء. تؤمن المجموعة ممثلة بقيادتها العليا بضرورة االستمرار بايصال رسائلها لكافة شرائح الجمهور و التأكد 

 .ةهدافها المنشودأتحقيق يقينا  بدوره في دعم و القسم تماما خاصا لهذامن الحفاظ على اسم وسمعة الشركة على الدوام، لذلك فهي تولي اه

 سلسلة اإلمداد والدعم 

ة المجموع عية بما تقوم به من ربط بين أنشطةأهم اإلدارات في عمليات مجموعة السريع التجارية الصنا حدىبر إدارة اإلمداد والدعم إتعت 

واد الخام ط في مجال اإلنتاج والمالتخطيف الرئيسية الى يث تنقسم الوظائح لرسميةوالتنسيق بين عملياتها بين األقسام والفروع والجهات ا

          والشحن والتخليص في الصادر والوارد ومهام النقل للفروع والعمالء . المخازن ومتابعتها جية والمشتريات الداخلية والخارو
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 نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس االخيرةاألصول والخصوم و  -4
ومؤشرات مالية إيجابية تساعد على النمو المستمر بإذن هللا ، وتعزيز مكانتها  بمركز مالى قوي شركة مجموعة السريع التجارية الصناعيةتتمتع 

 للسنوات المالية الخمس األخيرة: البياني التاليين نتائج األعمالوالرسم  فى األسواق المحلية والعالمية ، ويوضح الجدول

 

 ( ف  الرياالتالمبلغ باآل)   تائج أعمال السنوات الخمس األخيرةاألصول والخصوم ون 

 األرباح الصافية المبيعات حقوق المساهمين مجموع الخصوم مجموع األصول العام

 (94,711) 618,951 110,760 601,790 905,551 م1106

 (54,571) 801,169 196,491 674,186 0,171,579 م1105المعدلة   

 (19,511) 844,668 450,165 680,044 0,011,119 م1104

 01,170 866,111 499,115 670,787 0,070,011 م1101

 51,571 956,001 510,161 587,155 0,188,608 م1101
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  الشركة وشركاتها التابعة تإليرادالجغرافي ا حليلالت 1 -5

 : يبين الرسم البياني التالي اجمالي مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية

 ف الرياالت(   ) المبالغ باآل                                                                                                                                                                               

 التحليل الجغرافي للمبيعات المحلية والتصدير 

 م4104 م4102 م4102 2015م 2016م نوع اإليراد

 679,245 610,409 640,666 647,510 472,699 اجمالي اإليرادات المحلية

 276,862 255,813 204,007 164,825 136,253 اجمالي ايرادات التصدير

 956,117 866,222 844,668 812,369 608,952 اإلجمالي
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 ت الشركات التابعةالجغرافي إليرادا حليلالت 2 -5
 ف الرياالت(   ) المبالغ باآل                                                                                                                           

م7102 اسم الشركة    2012م 2013م 2014م 2015م 

 917,288 799,098 777,154 744,932 551,016 شركة السريع 

 12,421 21,458 25,847 24,884 16,306 زذا هوم ستايل

 18,692 35,094 39,571 40,201 41,583 باواور زوم ويفريملين

 7,710 10,572 2,092 2,357 47 أمريكا زوم ويفريملين

 956,117 866,222 844,668 812,369 608,952 اإلجمالي  

 

   

 : السابقة السنة بنتائج مقارنة التشغيلية للنتائج إيضاح  -6

 ف الرياالت(   ) المبالغ باآل                                                                                                                                                                                    

 نسبة التغيير -التغيرات +/ المعدلة 4102عام  م4106عام  البيان

 %15- 57,161- 061,857 016,797 الربح االجمالي 

   65,099- 04,599- 79,798- الدخل من العمليات الرئيسية 

   41,061- 54,571- 94,711- صافي الدخل

 

 كذلكو الخام المواد أسعار وانخفاض التصنيع نفقات في الترشيد رغم المبيعات نقص الى السابق العام عن الربح مجمل انخفاض اببسأ تعود

 ويليةالتم المصاريف رتفاعإ الى الخسارة صافى رتفاعإ أسباب وتعود اإلدارية المصاريف ترشيد من الرغم على التشغيلية الخسائر ارتفاع

 .  السالم وكلية الكالسيوم كربونات شركات فى االستثمار من المجموعة وخسائر
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 المحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح  -7

 المملكة العربية في عليها المتعارف المحاسبة لمعايير طبقا   م 2116 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام خالل للشركة المالية القوائم إعداد تم

ة السعودية للمحاسبين القانونيين قرارها بأنه على جميع قد أصدرت الهيئ. و القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة السعودية

تبدأ  التى ةماليال الفترةقوائم المالية والتى ستعد عن الشركات المدرجة في السوق المالية تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على ال

م وقد كانت خطة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية لمواكبة خطة التحول للمعايير المحاسبية الدولية حسب التعميم 2117-1-1عتبارا  من إ

 الصادر من الهيئة بشأن اإلفصاح عن ذلك على النحو التالي : 

محاسبون قانونيون  -تم تعيين مكتب عبدالوهاب العقيل  ، فقد  تم إعداد خطة للتحول لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية :  المرحلة األولى

تم تشكيل فريق داخلى من أعضاء االدارة المالية لشركة ، ف واستشاريون، لالشراف على تنفيذ مراحل خطة التحول للمعايير المحاسبية الدولية 

تواجه شركة مجموعة السريع أي صعوبات جوهرية في تنفيذ عملية  ولم ،  ع لتنفيذ خطة التحول بالتعاون مع المستشار الخارجيمجموعة السري

 2116ديسمبر  31خالل فترة اإلقفال السنوية بإعداد القوائم المالية للسنة المنتهية فى  تنوي شركة مجموعة السريع حيث أن ل حتى تاريخه التحو

والتي ستكون نقطة اإلنطالق الرسمية لإللتزام الكامل  2117وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ، حيث سيتم استخدامها كأرصدة افتتاحية لعام 

الشركة تجاه تنفيذ خطة التحول الستخدام معايير المحاسبة قدمت ت المرحلة الثانية : .  رها الماليةباستخدام المعايير المحاسبية الدولية فى تقاري

تحديث  ، وتم العمل على  الدولية للتقارير المالية بشكل ايجابي وسلس وال يوجد أي مستجدات تتعارض مع ماتم االفصاح عنه فى المرحلة األولى

محدثة تم اعتماد السياسات المحاسبية الالمرحلة الثالثة :  ة ،فق مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير الماليالسياسات المحاسبية المتبعة بما يت

تم إعداد المركز المالي االفتتاحي  ، فقد  م2117-1-11بما يتفق مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية من قبل مجلس اإلدارة بالتمرير بتاريخ 

م طبقا  لمعايير المحاسبة 2116إعداد القوائم المالية للربع األول من العام  يتمم وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية ، 2116-1-1كما في 

ولية ة الدثر جوهري يمكن أن يترتب على القوائم المالية للشركة إثر تطبيق معايير المحاسبأحتى اآلن ال يوجد   (IFRS) الدولية للتقارير المالية

لم تواجه الشركة أى معوقات قد تؤثر فى مقدرة الشركة على ،   ، وفى حالة ظهور أي أثر جوهرى ، ستقوم الشركة باالفصاح عن ذلك في حينه

م 2017ستكون الشركة جاهزة إلعداد ونشر قوائمها المالية للربع األول من العام  ،  إعداد قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية حتى اآلن

 .وفق معايير المحاسبة الدولية خالل الفترة النظامية المحددة لذلك إن شاء هللا

                                                                                                                                                                           :لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية ائمة بالشركات التابعة فيما يلي ق:   التابعة الشركات    -8

 نسبة التملك رأس المال الدولة محل العمليات مكان التأسيس نشاطها الرئيسي اسم الشركة

 شركة ذا هوم ستايلز

 األثاث والفرشبيع 

واالكسسوارات 

 والمستلزمات المنزلية

االمارات العربية 

 دبي - المتحدة

 –المملكة العربية السعودية 

 جدة
 %111 لاير سعودي الف  100

شركة ميلينيوم 

 ويفرز اوروبا

توزيع وبيع السجاد 

والموكيت ومنتجات 

 األرضيات األخرى

 مدينةبلجيكا  –اوروبا 

 رونسي
 %99 يورو الف 718 600,  بلجيكا مدينة رونسي –اوروبا 

شركة ميلينيوم 

ويفرز القابضة 

 المحدودة امريكا

توزيع وبيع السجاد 

والموكيت ومنتجات 

 األرضيات األخرى

الواليات المتحدة 

 دالتون -االمريكية 

 –الواليات المتحدة االمريكية 

 %111 دوالر امركيالف  100 دالتون

شركة ميلينيوم 

) ذات ويفرز 

 ( مسئولية محدودة

توزيع وبيع السجاد 

والموكيت ومنتجات 

 األرضيات األخرى

الواليات المتحدة 

 دالتون -االمريكية 

 –الواليات المتحدة االمريكية 

 دالتون

شركة ميلينيوم ويفرز تابعة ل

 القابضة المحدودة امريكا
111% 

   العربية لصناعة كاربونات الكالسيوم )شركة ذات مسئولية محدودة( تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية من الشركة  %52المجموعة تمتلك

والصادر من جدة، ولم يتم توحيد هذه الشركة التابعة  2112ديسمبر  6هـ الموافق  1435محرم  23بتاريخ  4131259768بالسجل التجاري رقم 

هـ فقد 1438ربيع الثاني  18م الموافق 2117يناير  16ة الى ذلك طبقا  لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ألنها لم تباشر النشاط بعد باإلضاف

بإدخال مساهم جديد بالشركة بزيادة رأس المال وبالتبعية تفقد  %25الي  %52وافق المساهمين على تخفيض نسبة مساهمة المجموعة من 

 بعة.المجموعة السيطرة على الشركة التا

  الف دوالر، 111بقيمة  % 51المال ز بنسبة مشاركة في راس شى ديزاينتسيما مشروع مشترك في سنغافورة تحت إسملدي المجموعة إستثمار في 

أس فى ر أداء المشروع ، استعادت المجموعة المبلغ المدفوع كنسبة وبإعادة النظر فى  ،  منه ولم يسفر هذا المشروع منذ انطالقه األرباح المتوقعه

 . 2116وتم ادارجهم فى حساب األرباح المبقاة فى قوائمها المالية الموحدة للعام  باالضافة الى نسبتها فى أرباح المشروع  مال المشروع
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 : تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم  - 9

 . أدوات دين أوسهم قد أصدرت أ لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية التوجد شركة تابعة

 : الشركة في  توزيع األرباح سياسة -11
األخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية  والتكاليف العمومية المصروفات جميع خصم األرباح بعد لتوزيع العامة السياسة تتلخص

 : التالي النحو والمخصصات واالحتياطيات االخرى على

 ( من صافي األرباح لتكوين %11يجنب ) االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ

 .  (  من رأس المال المدفوع%31االحتياطي المذكور)

 ( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لـ%5للجمعية العامة العادية بناءا  على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  ) غرض أو

 أغراض معينة .

 وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان  للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،

نة ما وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاو ، على المساهمين

 . يكون قائما  من هذه المؤسسات

 مال الشركة المدفوع ( من رأس%5) يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل . 

 من نظام الشركات يخصص بعد ما  ون (المادة السادسة والسبع)  ، والنظام األساس المادة العشرون(   ) مع مراعاة األحكام المقررة في

، على أن يكون استحقاق  إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة  ( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة%11)ن التزيد ع تقدم نسبة

 . هذه المكافأة متناسبا  مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

 :  الشركة أسهم في األشخاص مصالح  -11

) عدا أعضاء  أشخاص ألي التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة أية م 2016ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام خالل يوجد ال

( من هذه القواعد ، واي تغيير  45موجب الماده ) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق ب مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر(

 في تلك الحقوق خالل السنه المالية األخيره . 

 : أسهم الشركة في التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء والحقوق المصالح -12

في الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خالل العام  بما فيها أسهم زوجاتهم وأوالدهم القصر نسبة ملكية أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين

 . لحة بأدوات الدين لهم أى مصيوجد في أسهم مجموعة السريع ، علما  بأنه ال م6211المالي 
 

 أسماء األعضاء وكبار التنفيذيين المنصب الصفه         م10/10/2116 م31/12/2116 صافي التغير نسبة التغير

غير تنفيذي عضو  2,300,000 2,300,000 1  % 1    وأسرته السريع صالح بن ناصر أ/ رئيس مجلس االدارة 

  وأسرته السريع/عبدالعزيز بن ناصر أ عضو مجلس االدارة ( ستقالةغير تنفيذي )إ عضو 3,280,782 1,301,249 1979533  % 61

 وأسرته متبولي م/عدنان بن محمود عضو مجلس االدارة مستقلعضو          1,111 1,111 1  % 1

 وأسرته المزروع / مؤيد بن ابراهيمم دارةاإلعضو مجلس  مستقل عضو         1,111 1,111 1  % 1

 م / منصور بن صالح الخربوش وأسرته دارةاإلعضو مجلس  ) تعيين (  مستقلعضو     1 1,111 1,111 111%

 سرته وأ م / محمد بن أحمد موكلي دارةاإلعضو مجلس  ) تعيين (  مستقلعضو     1 1,111 1,111 111%

 د/ بندر بن طلعت حموه وأسرته  دارةاإلعضو مجلس  ) إستقالة ( مستقلعضو     1,111 1,111 1 1

 أ / فيصل بن مصطفى الكردي وأسرته دارةاإلعضو مجلس  ) تعيين ( مستقلعضو      1 1,111 1,111 111%

  وأسرته السريع أ/منذر بن محمد عضو مجلس االدارة تنفيذيعضو           1,388 1,388 1  % 1

  وأسرته السريع أ/طالل بن صالح عضو مجلس االدارة ) إستقالة ( تنفيذيعضو     1,251 1,251 1  % 1

 وأسرته فازليوس أقابتوس أ/ الرئيس التنفيذي والمالي -----                1 1 1 1%

 وأسرته أحمد بن عبدالخالق الغامديأ/ امين سر مجلس اإلدارة -----                25 25 1  % 1

 وأسرته  عزالدين محمد على أ/ المالي راقبالم -----                1 1 1 1%
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 وأكثر  % 5مالك لما نسبته  -

 

 :  المديونية االجمالية على الشركةالقروض و -13

 :  م2116فيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خالل العام المالي 

 ) المبالغ باالف الرياالت (   

 الجهات المانحة للقرض
الغرض من 

 القرض
 أصل القرض  قيمة مدة السداد تاريخ القرض

المسدد خالل عام 
 م 1106

الرصيد كما في 
 م10/01/1106

صندوق التنمية الصناعي 
 السعودي

 11,457 5,117 51,111 سنين 5 1101 مكائن

 15,118 10,570 61,819 سنوات 1 1104 مكائن قروض طويلة االجل 

 185,187 988,551 401,141 سنة 0 6110 مواد خام وبضائع قرض مرابحة من بنوك محلية

تسهيالت اسالمية من بنك 
 محلي

--   -- --  1 1 515,111 

 

 االكتتاب ومذكرات الخيار وحقوق ألسهم للتحويل القابلة الدين ألدوات وصف -14

 منحتها أو الشركةأو منحتها  أصدرتها مشابهة حقوق أو إكتتاب حق مذكرات أو وأى أوراق مالية تعاقدية للتحويل قابلة دين أدوات أية توجد ال

 م .31/12/2116 في المنتهية السنة المالية خالل

 الخيار وحقوق واإلكتتاب التحويل حقوق وصف -51

 منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق شهادات أو خيار حقوق أو أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات بموجب إكتتاب أو تحويل حقوق أي توجد ال

 . م 2116 عام الشركة خالل

 لإلسترداد القابلة الدين ألدوات وصف -61

 د .لإلستردا قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو إسترداد أي يوجد ال

 

 

 

 

 

 

 واكثر %5مالك  الصفة م10/10/2116 م31/12/2116 صافي التغير نسبة التغير

 نافع بن ناصر بن عبدالعزيز السريعأ/  مؤسس 3,643,988 3,643,988 1  % 1

 ناصر بن عبدالعزيز السريع  محمد بنأ/  مؤسس 3,280,782 3,280,782 1  % 1

 ناصر بن عبدالعزيز السريع  صالح بنأ/  رئيس مجلس اإلدارة -غير تنفيذي  2,300,000 2,300,000 1  % 1

 شركة سناسكو  مالك 1,875,000 1,875,000 1  % 1
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 إجتماعات مجلس اإلدارة -71

 م2116 مايو 4والتي عقدت بتاريخ  السابعةالعادية ة الجمعية العام باإلضافة إلى م 2116 إجتماعات خالل عام ( 7) سبعة  عقد مجلس اإلدارة      

على  لألعضاءوكان حضوراالجتماعات   ، لصالحياته وفقا ومحدد موثق أعمال جدول في المدرجة الموضوعات في إجتماعاته المجلس ، ويبحث

 : التاليالنحو 

 

    الحضور عدم            الحضور 

 إجتماعات مجلس اإلدارة

 م
 اإلسم

 االول

 يناير 21
 الثاني

 فبراير 22

 الثالث

 ابريل 19

 رابعال

 يوليو 26

 الخامس

 سبتمبر 22

 السادس

 اكتوبر 19

 السابع

 ديسمبر 8
عدد 

 الحضور

        7    يعالسر عبدالعزيز صالح بن ناصر .أ 1

وفوض اعتذر         السريع عبدالعزيز أ.عبدالعزيز بن ناصر 2 2116سبتمبر  22استقاله بتاريخ    3 

وفوض اعتذر  يمتبول محمد على م. عدنان بن محمود 3   وفوض اعتذر     5 

        7    م . مؤيد بن ابراهيم المزروع 4

       6 ×   م . منصور بن صالح الخربوش 5

م2116يونيو  14استقاله بتاريخ          د. بندر بن  طلعت حسين حموه 6  3 

     4 ×   ×   ×   م . محمد بن أحمد موكلى 7

 1 ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   أ . فيصل بن مصطفى الكردي 8

            7    السريع عبدهللا  أ. منذر بن محمد 9

م2116 يناير 21بتاريخ استقاله   السريع ناصر أ. طالل بن صالح 11     1 

 

وتم تعيين المهندس / منصور بن صالح  2116-1-21وافق مجلس اإلدارة على إستقالة األستاذ / طالل بن صالح السريع إعتبارا  من تاريخ  *

 . الخربوش إعتبارا  من تاريخه بديال  عنه 

المهندس / محمد بن أحمد  وتم تعيين 2116-6-14إعتبارا  من تاريخ  الدكتور / بندر بن طلعت حسين حموهوافق مجلس اإلدارة على إستقالة * 

 إعتبارا  من تاريخه بديال  عنه  . موكلى

وتم تعيين األستاذ / فيصل بن مصطفى  2116-9 -22* وافق مجلس اإلدارة على إستقالة األستاذ / عبدالعزيز بن ناصر السريع إعتبارا  من تاريخ 

 م   .2116-12-11الكردي إعتبارا  من 

 :  بالئحة حوكمة الشركات  ت ذات عالقةقرار* إ

 . م2116المالية المنتهية  ين من األعضاء أو أكثر خالل السنةلم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد إجتماعات طارئة من اثن - 

ل الرجوع فظها ليسهيبها وحويتم توثيق اجتماعات المجلس بمحاضر تشتمل على المناقشات والمداوالت بما فيها عملية التصويت التى تمت وتب -

 . لها عند الحاجة

وفي حالة عدم تزامن إجتماع مجلس اإلدارة مع  اته الدورية) أ (  يلتزم مجلس اإلدارة اعتماد القوائم المالية في اجتماع ( فقرة 42الماده )   -

 التمرير وتوقيعها من عضو مفوض من مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالى .   طريق إصدار القوائم يتم إعتمادها عن
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 عالقة يذ صفقات بين الشركة وأطرافال -81

 :المعامالت التجارية  )أ(

                 ) المبالغ باالف الرياالت (                                                                    المشتريات من األطراف ذات العالقة : -1                                      

 م2112 م2113 م2114 م2112 م2112 سماال

 49,160 37,746 25,312 20,931 12,127 شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي المحدودة

 59,029 48,642 36,252 42,908 23,573 مستلزمات السجاد المحدودةالشركة السعودية لصناعة 

 - - - - 549 مؤسسة عبدالعزيز السريع 

 - - - - 130 شركة الراية 

 - - - 868 1,252 جريدة األسبوعية

 108,189 86,388 61,567 64,707 37,631 مجموع المشتريات

 

                                                                                                                     معامالت تجارية أخري ) إيجارات (  -2

 م2112 م2113 م2114 م2112 م2112 سماال

 9,222 9,481 9,579 9,492 9,679 شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري

 - 3,770 3,770 4,140 4,140 شركة سناسكو 

 9,222 13,251 13,349 13,632 13,819 المجموع 

 

                              :  األرصدة المدينة من أطراف ذات العالقة)ب( 

 م2112 م2113 م2114 م2112 م2112 سماال

 3,084 - - -  شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي المحدودة

 113 1,759 1,238 1,936 - شركة السريع لالثاث ) الشارقة (

 369 110 105 87 - شركة السريع للتجارة الدولية المحدوة ) الصين ( 

 - 7 160 788 538 شركة الرؤيا الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة

 - - 58 596 - سناسكوشركة 

 12 1,240 1,196 1,256 215 اخرى

 3,578 3,116 2,757 4,105 753 اإلجمالي 

 

 ) المبالغ باالف الرياالت (                                                                         األرصدة الدائنة من أطراف ذات العالقة  : جـ( )

 م2112 م2113 م2114 م2112 م2112 األسم

 18,281 15,339 10,568 13,640 20,000 الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة 

 18,200 10,271 11,821 10,578 14,844 شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي المحدودة

 7,696 3,854 4,050 5,414 19,164 شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري

 - - - - 436 سناسكو شركة 

 - - - - 341 اخري

 44,177 29,464 26,439 29,632 54,785 اإلجمالي 
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م تعامالت تجارية مع اطراف ذي عالقة كما هو موضح في الجدول ادناه 6211لدى الشركة خالل العام المالي :   الشركة عقود في المصالح - 91 

  :من الجمعية العامة للمساهمين سنويا  وتجدد  )بآالف الرياالت( علما  بأن أسعار التعامالت تعتمد على السعر السائد في السوق
 ) المبالغ باالف الرياالت (                                                                 

 مالحظات
المبالغ 

 السنوية 
 طبيعة العالقة اسم العضو

 اسم الشركة

 المعارض ايجار عقود

 والمكاتب والمستودعات

السائد السوق سعر حسب  
679,9  

  عبدالعزيز ناصر السريع 

 صالح ناصر السريع 

 العقاري للتطوير الحكمة شركة

 ناصرو  هللا عبد مملوكة لورثة

يرحمهم هللا السريع  

 وورثة السريع هللا عبد ورثة امالك ادارة

(الحكمة شركة) هللا يرحمهم السريع  ناصر  

 ايجار عن عبارة

 ومستودع عرض  صالة

السائد السوق سعر حسب  
141,4  

 صالح ناصر السريع

 طالل صالح السريع

 %84 مملوكة سناسكو شركة

السريع ناصر بن صالح لالستاذ  

العقاري للتطوير سناسكو شركة  

 

 

 بطانة)  خام مواد توريد

  والخارجية الداخلية السجاد

 معتمدة شراء اوامر بموجب

السائد السوق وبسعر  

23,573 
  -عبدالعزيز ناصر السريع 

 صالح ناصر السريع

 وناصر هللا عبد ابناء يمتلكها

% 48هللا   يرحمهم السريع  

 

 السجاد  مستلزمات لصناعة السعودية الشركة

ماتكس () المحدودة  

 للمصانع خام مواد توريد

 مواد ، مقوي ورق،  غراء)

 جاهزة وبضاعة  كيمائية

( ولباد ، فوم،  اثاث)

 معتمدة شراء اوامر بموجب

السائد السوق وبسعر  

127,12  
  -عبدالعزيز ناصر السريع 

السريعصالح ناصر   

 هللا عبد ابناء %111  يمتلكها

  هللا يرحمهم السريع وناصر

 

 

 

 الصناعي لالستثمار السريع مجموعة شركة

 المحدودة

ولحف بطانيات مورد  

لتعامل مع يتم امع العلم انه 

   ةالمورد في تركيا مباشر

حساب المورد والدفع ل

وتم ذكرها الن  ةمباشر

الشركة هي الوكيل 

 الحصري للمنتج في الخليج

  يملكها عبدالعزيز السريع  عبدالعزيز ناصر السريع 549

 

 

 

 مؤسسة عبدالعزيز ناصر السريع

وكيماويات خام مواد مورد  شركة الرايه يملكها عبدالعزيز السريع  عبدالعزيز ناصر السريع 131 

252,1 دعاية وإعالن   جريدة اإلسبوعية يملكها عبدالعزيز السريع  عبدالعزيز ناصر السريع 

 :  ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واألرباح والتعويضات الرواتب عن التنازالت -21

تنازل كل من األستاذ / صالح بن ناصر السريع رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ / عبدالعزيز بن ناصر السريع عضو مجلس  

 بموجبه تم تنازل إتفاق أو ترتيبات أي توجد الم ماعدا ذلك 2112وبدل حضور الجلسات عن العام المالي  مكافآتإدارة عن ال

 .تعويضات أو راتب أي عن التنفيذيين كبار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد تنازل

 :  األرباح في الحقوق عن المساهمين تنازالت -12 

 .األرباح في حقوقه عن المساهمين من أي بموجبه تنازل إتفاق أو ترتيبات أية م 2112 عام خالل توجد ال

 :  المدفوعات النظامية المستحقة -22

 نات اجتماعيةيمألاير كتلف أ(  2,222م  ، وتم دفع مبلغ )2112كزكاة  خالل العام لف لاير أ(  3,212تم دفع مبلغ وقدرة )

 م .  2112خالل عام  

 :  االستثمارات واالحتياطيات لمصلحة موظفي الشركة-32 

تركوا لف لاير لموظفين أ(  8,282وتم سداد مبلغ ) 2112لف لاير خالل عام أ( 4,311تم تكوين مخصص نهاية الخدمه بمبلغ )

 .  العمل
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 :بما يلي يقر مجلس اإلدارة :   انشاطه مواصلة على الشركة وقدرة الداخلية المراجعة ونظام المحاسبية السجالت -42 

 . أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 

  ية .ونفذ بفاعلأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة 

  قدرة الشركة على مواصلة نشاطها . فيأنه ال يوجد أي شك يذكر 

 

 الشركات حوكمة بالئحة اإللتزام -52

اية تعزيزا  لعالقتها مع مساهيها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح وحفاظا  على حقوقهم ، وإيمانا  منها بأهمية الحوكمة التى تهدف إلى حم

 فصاح والشفافية فقد واصلت المجموعةاإل س اإلدارة ولجانه واإللتزام بمبدأمجلحقوق المساهمين وتعزيز الرقابة الداخلية من خالل تفعيل دور 

وجاري عمل التعديالت الالزمة على النظام ليتماشي مع النظام  بشركة مجموعة السريع التجارية الصناعيةنظام الحوكمة الخاص ب التزامها

وتقوم الشركة بتطبيق األحكام الواردة فى الئحة حوكمة  ، ولوائح هيئة السوق المالية األساس  للشركة المعدل ونظام الشركات الجديد المعتمد

 واألنظمة األخرى ذات العالقة . العربية السعودية الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فى المملكة

 : اإلفصاحات المطلوبة وفقا  لمتطلبات الحوكمة واألنظمة ذات العالقة  -

  والتطبيقاإللتزام  رقم المادة
حقوق  ( 3المادة ) 

العامة للمساهمين 

ت التواصل وآليا

 معهم 

ها جميع الحقوق المتصلة بالسهم ، إن النظام األساسي للشركة ولوائحها كفلت الحقوق العامة للمساهمين والتى من 

من  الحصول على نصيبوبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من األرباح التى يتقرر توزيعها ، والحق في 

موجودات الشركة عند التصفية ، وحق حضور جمعيات المساهمين ، واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على 

قراراتها ، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، وحق االستفسار وطلب 

 نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية . معلومات بما اليضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع

( تسهيل  4المادة )  

ممارسة المساهمين 

لحقوقهم وحصولهم 

 على المعلومات

  زمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية . للشركة اإلجراءات واإلحتياطات الالضمنت اللوائح الداخلية 

  المساهمين والتى تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه ، تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم

 بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة . ذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثةبحي  تكون ه

 . إن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز  بينهم 

( حقوق  2المادة ) 

المساهمين المتعلقة 

بإجتماع الجمعية 

 العامة

 إنعقاد الجمعية العامة خالل السنةتؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانونى للشركة طلباً ب 

م ولم يتم إنعقادها ، وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 31/12/2112المنتهية في 

م 31/12/2112معية العامة خالل السنة المالية المنتهية في من رأة مال الشركة أو أكثر طلباً بإنعقاد الج % 2

 ولم يتم إنعقادها .

   وعشرون  ا وجدول أعمالها قبل الموعد بخمسةومكانه ن عن موعد انعقاد الجمعية العامةالتزمت الشركة باالعال

م  14/3/2112نشرت الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية السابع في موقع تداول بتاريخ ويوماً حسب النظام  

م وجريدة أم القري بتاريخ 12/3/2112م وصحيفة الجزيرة 12/3/2112وفي صحيفة المدينة بتاريخ 

 . م ، كما تم اإللتزام من قبل الشركة بنشر دعوة الجمعية بموقع الشركة اإللكتروني  1/4/2112

  أحيط المساهمين علماً بالقواعد التى تحكم إجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التوصيت وذلك عبر الدعوة إلى

الجمعية العامة وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة وتوزع أثناء اإلجتماع ، وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة 

 الفعالة في إجتماعات الجمعية .

 ركة أكبر عدد من المساهمين في إجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان وهو تم العمل على تيسير مشا

 مساءاً .  2:  31فندق مريديان بجده والوقت األنسب حي  عقدت في تمام الساعه 

  وأكثر في أسهم الشركة بطلب إلضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال  % 2لم يتقدم المساهمين الذين يملكون

 التنطبق .  - العامة عند إعدادهالجمعية 

 رجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيهتمكن الشركة المساهمين من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المد 

 أسئلة ألعضاء مجلس اإلدارة وللمحاسب القانوني . 

 قرار .جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من إتخاذ ال 
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  تمكن الشركة المساهمين من اإلطالع على محضر االجتماع بمقر الشركة وجري اإلعالن على موقع تداول

بنتائج اإلجتماع فور إنتهاء الجمعية وتم تزويد اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق 

 . المالية بنسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة حسب النظام

( حقوق  2المادة ) 

 التصويت
 . تؤكد الشركة أنه ال توجد أى عوائق لممارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعى الشركة لتيسير ذلك 

 للشركة ينص على ذلك .  وصيت التراكمى حي  النظام األساةطبيق نظام التتم ت 

  (  بةأن تكون مكتوتلتزم الشركة بالتحقق من أن وكاالت المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة ) التى يجب

 خرين من ةير أعضاء مجلس اإلدارة ومن ةير موظفي الشركة .كانت لمساهمين آ

  قارير السنويةمن الئحة الحوكمة  ليس من إجراءات الشركة اإلطالع على الت الفقره ) د ( من المادة السادسة 

اإلستثمار  مثل صناديق –للمستثمرين من األشخاص ذوي الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن ةيرهم 

إلى أن المجموعة ليس لديها الصفة القانونية إللزام المستثمرين ذوي الصفة  ويرجع عدم تطبيق هذه المادة 

 .  نويةم في التصويت في تقاريرهم السباإلفصاح عن سياساتهاإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن ةيرهم 

( حقوق  2المادة ) 

 المساهمين في أرباح 

 األسهم 

  إن سياسة الشركة في توزيع األرباح قد إطلع عليها مجلس اإلدارة ووافق عليها ويشار إليها بشكل سنوي في

 تقرير المجلس .

  م توزيع أرباح على المساهمين .4/2/2112تاريخ لم تقر الجمعية العامة العادية المنعقده في 

 ( 8المادة ) 
لسياسات ا

واإلجراءات المتعلقة 

 باإلفصاح

 وكمة الذي أقرته الجمعية وضعت الشركة سياسة لإلفصاح ومدى إجراءاته وأنظمته اإلشرافية بموجب نظام الح 

  هم وتعارض المصالح . مكافآتالمنبثقة ومجلس اإلدارة ووظائفه األساسية ومسئولياته وتكوينه ولجانه 

 ول وقع تدامخالل المواعيد النظامية وذلك ب والنتائج المالية السنوية ةام بنشر النتائج المالية الربع سنويااللتز. 

 سوق المالية الصادرة من هيئة ال والئحة الحوكمة إعداد تقرير مجلس اإلدارة وفق قواعد التسجيل واإلدراج. 

 ات رية طبقاً لتعليميغة اإلعالنات التى حددتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهاإللتزام بص

 . بإعالنات الشركات  الهيئة الخاصة

 اإلخالقية المهنية و صياةة وتحدي  قواعد السلوك المهنى للمديرين والعاملين في الشركة بحي  توافق المعايير

 . بينهم وبين أصحاب المصالح السليمة وتنظيم العالقة

( اإلفصاح في  2المادة ) 

 تقرير مجلس اإلدارة 
  تم اإللتزام 

( الوظائف  11المادة ) 

 األساسية لمجلس اإلدارة
  تم اإللتزام 

( مسؤوليات  11المادة ) 

 مجلس اإلدارة 
 تم اإللتزام 

( تكوين  12المادة ) 

 مجلس اإلدارة 
 الفقره ) ط ( التنطبق  تم اإللتزام 

( لجان مجلس 13المادة ) 

 اإلدارة وإستقالليتها
 تم اإللتزام 

( لجنة  14المادة ) 

 المراجعة 
  تم اإللتزام 

( لجنة  12المادة ) 

 مكافآتالترشيحات وال
 تم اإللتزام 

( إجتماعات  12المادة ) 

 مجلس اإلدارة 
 اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد إجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر خالل  لم يتلق رئيس مجلسالفقره ) ب (  تم  اإللتزام

 م .2112السنه المالية المنتهية 

 مكافآت(  12المادة ) 

 أعضاء مجلس اإلدارة 
  أعضاء مجلس اإلدارة . مكافآتيبين النظام األساة للشركة طريقة  –تم اإللتزام 

( تعارض  18المادة ) 

 المصالح 
  تم اإللتزام 
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 :   تطبقحوكمة الشركات واألحكام التى لم  ماتم تطبيقه من أحكام الئحة أ (
 :   فيما عدا البنود التى ال تنطبق على الشركة والتى سبق ذكرها  

 ) التنطبق ( ) د  ( من الئحة حوكمة الشركات  المادة السادسة الفقرة -1

  المادة الثانية عشرة الفقرة ) ط ( من الئحة حوكمة الشركات ) التنطبق (  -2

 .  الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية تطبيق أحكامم ب2116يقر المجلس بأن المجموعة قد قامت خالل العام 

  التجارة واإلستثمار مثل نظام الشركات وكذلك تعديالت اللوائح الصادرة عن كما قامت الشركة بدراسة كافة النظم المعدلة الصادرة عن وزارة

تعديل النظام األساس للشركة بما يتوافق مع تعديالت نظام  م وعملت الشركة على إنهاء إجراءات2116هيئة السوق المالية خالل عام 

 اليا  إستكمال إجراءات المصادقة عليه رسميا  .الشركات الجديد وجاري ح

 م 2116-12-31مال الشركة كما في  سأر -1

 لاير  375,000,000 س مال الشركة ) بالريال (رأ

 سهما   37,500,000  عدد االسهم المصدرة

 سهما   37,500,000 عدد األسهم الحرة

 لاير  375,000,000 راس المال المدفوع ) بالريال (

 لاير  01 القيمة اإلسمية للسهم

 لاير  01 القيمة المدفوعة للسهم 

كل  وأن سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو منسوبيها  –ليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصه في التصويت   

 . أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة اإلسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام

 األخرى: المساهمة الشركات في اإلدارة مجلس أعضاء عضوية ( ب       

 األخرى المساهمة الشركات في الشركة وعضويتهم في اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء بيان يلي وفيما عة أعضاءبساإلدارة من يتشكل مجلس 

 . ن واحدفي آ مدرجة س إدارة أكثر من خمس شركات مساهمةعضوية مجل مجلس إدارة لم يشغل عضوعلما  بأنه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت شركات أخرىمجالس إدار في عضويةال االسم

 عصالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريأ/ 

 

شركة  - مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة  -  الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم

 شركة أديم المالية  - الفارابي للبتروكيماويات

  عبدالعزيز السريعأ/ عبدالعزيز بن ناصر بن 
  المكتبة مكتبة شركات مجموعة -  المحدودة المعدنية للصناعات الدولية معادن شركة

 مصنع شركة -  االستثمارية السريع عبدالعزيز مجموعة - المحدودة SUGF مجموعة

  . العربي النسيج

 م/ عدنان بن محمود بن محمد علي متبولي
 ةمجموعة المتبولي المتحد

 ابراهيم مبارك المزروع بن / مؤيدم 
الشركة  – شركة المنتجات الفوالذية المحدودة -شركة الجزيرة لألجهزة المنزلية المحدودة 

 شركة العيونى لالستثمار والمقاوالت  –السعودية للتغليف والمعادن 

 م / منصور بن صالح الحمد الخربوش
شركة انجاز للتطوير  –شركة المرطبات السعودية  –شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 

 العقاري 

 العصر  شركة مداواة -الم للرعاية الطبية  شركة س طلعت حسين حموه  بن د. بندر

 الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان م / محمد بن  أحمد خلوي موكلي

 اسكابالرئيس التنفيذي لشركة مجموعة  ا / فيصل بن مصطفى رشيد الكردي 

 الكالسيوم كربونات لصناعة العربية الشركة أ/ منذر بن محمد بن عبدهللا السريع

  أ/ طالل بن صالح بن ناصر السريع
 لصناعة العربية الشركة - المطاعم عالم شركة - القابضة لالستثمار سناسكو مجموعة

  الكالسيوم كربونات
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 :عضويتهم وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين (  ج
( من الئحة حوكمة الشركات  12) أ ( من المادة )  ( أعضاء وهو ما يتوافق مع الفقرة 7)  تجارية الصناعية منشركة مجموعة السريع اليتكون مجلس إدارة    

الجمعية من قبل  ولمدة ثالث سنوات هـ1436-11-1( أعضاء للدوره الحالية التى  بدأت اعمالها في  7الصادرة من هيئة السوق المالية ، حيث تم إنتخاب ) 

 وفيما يبين كيفية انتهاء عضوية المجلس ، ، علما بأن النظام االساسيتراكمى الالتصويت  م بنظام2115-5- 13التى عقدت بتاريخ  العامة العادية السادسة

من هيئة السوق المالية حوكمة الشركات الصادرة  ) ج ( من الئحة فقرة وفقا  لنص المادة التاسعة وتصنيف عضويتهم اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء بيان يلي

 :السعودية 

 االسم
 تصنيف العضوية

 قل (مست –غير تنفيذي  –تنفيذي ( 

غير تنفيذي  - عضو مجلس  إدارة       أ. صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع  

 تنفيذيغير   – عضو مجلس إدارة        أ. عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع

 عضو مجلس إدارة مستقل        م . عدنان بن محمود محمد على المتبولي

 عضو مجلس إدارة مستقل        أ . مؤيد بن ابراهيم مبارك المزروع

 عضو مجلس إدارة مستقل        م . منصور بن صالح الخربوش 

 عضو مجلس إدارة مستقل        د . بندر بن طلعت حسين حموه

 عضو مجلس إدارة مستقل        م  . محمد بن أحمد موكلي 

 عضو مجلس إدارة مستقل        أ . فيصل بن مصطفى الكردي 

 تنفيذيعضو مجلس إدارة         أ.  منذر بن محمد بن عبدهللا السريع

 عضو مجلس إدارة تنفيذي        أ. طالل بن صالح بن ناصر السريع

  -م : 2116التغيرات التى تمت على تكوين أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 

 ل    ققبول إستقالة األستاذ / طالل صالح السريع عضو مجلس إدارة تنفيذي وتعيين بدال عنه المهندس / منصور صالح الخربوش عضو مجلس إدارة مست

 م .2116 يناير 21إعتبارا  من تاريخ 

 من  قالةتقديم اإلست تنفيذي ( إبتداءا  من تاريخعضو غير تنفيذي ( الى ) لألستاذ / عبدالعزيز بن ناصر السريع من ) عضو  تم تعديل صفة العضوية

  م . 2116يوليو  1م على أن تسري إعتبارا  من تاريخ 2116-4-19 منصب العضو المنتدب بتاريخ 

  قبول إستقالة الدكتور / بندر طلعت حموه عضو مجلس إدارة مستقل وتعيين بديال عنه المهندس / محمد أحمد موكلي عضو مجلس إدارة مستقل 

 م . 2116يونيو  14إعتبارا  من تاريخ 

  م وتعيين بديال عنه األستاذ / فيصل 2116سبتمبر  22قبول استقالة األستاذ / عبدالعزيز ناصر السريع عضو مجلس إدارة غير تنفيذي إعتبارا  من تاريخ

 م .  2116ديسمبر  11مصطفى الكردي عضو مجلس إدارة مستقل إعتبارا  من 

 إقرارات ذات عالقة بالئحة حوكمة الشركات : 

 األعضاء غير التنفيذيين .األعضاء المستقلين و دارة منء مجلس اإلاغلبية أعضا 

  . االلتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة واي منصب تنفيذي بالشركة 

 . عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين يزيد عن عضوين 

  لشركة ا اتفورا  وتبين السبب في ذلك ويتضح ذلك في إعالن لس اإلدارة أعضاء مجتلتزم الشركة دائما  ان تخطر الهيئة والسوق عند انتهاء عضوية أحد

 .المالية  بموقع السوق

  تصويت ال –المادة الثانية عشر الفقره ) ط ( اليجوز للشخص ذى الصفة االعتبارية الذي يحق له حسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة

  . بق على الشركة حسب النظام األساسعلى اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة التنط

  . قام أعضاء مجلس اإلدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات واإلقرارات ونماذج اإلفصاح المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية 

  . قام مجلس اإلدارة بتنفيذ اإلجراءات بتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وخاصة الجوانب المالية والقانونية 

  لم تقدم الشركة أى قرض نقدي من أى نوع ألعضاء مجلس إدارتها ، كما لم يتضمن أى قرض يعقده واحد منهم مع الغير. 

 م 2116ركة من إلتزاماتهم خالل العام لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء أى من مدينى الش. 

  و مجلس اإلدارة مصلحة فيها األعمال التى لعضيتاجر في أحد فروع نشاط الشركة ، واليوجد عضو مجلس إدارة يشترك في أعمال منافسة للشركة أو

بطريقة المنافسة والحصول على تصريح بإستمرارها وتجديدها من الجمعية العامة بل تم التصويت عليها للحصول على موافقة الجمعية عليها  تتم

 والتصريح بإستمرارها .
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 :  وإختصاصاتها لجان مجلس األدارة (د
ن اللجا هذه وتتكون " و " لجنة المراجعة " و" اللجنة التنفيذية "  مكافآتينبثق من مجلس اإلدارة ثالث لجان وهى : " لجنة الترشيحات وال

 : النحو التاليعلى 

 :مكافآتلجنة الترشيحات وال (1)

جميعهم غير  ثالثة أعضاءوتتألف من م 2116خالل عام  إجتماعين () عقدت اللجنة  وقد مكافآتالترشيحات والاإلدارة لجنة  مجلس شكل

 : هم  تنفيذيين

 مكافآتواللجنة الترشيحات 

 الصفة االسم

 رئيس اللجنة  م . عدنان محمود محمد على متبولي

 عضو لجنة  أ . صالح بن ناصر السريع 

 عضو لجنة د . بندر بن طلعت حموه 

 عضو لجنة م . محمد بن أحمد موكلي 

  م خرج د. بندر طلعت حموه وتم تعيين المهندس محمد بن أحمد موكلي 2116يونيو  14بتاريخ 

 :ي تمكنها من تحقيق مهامها ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل األعمال الت  

، التأكد من عدم ترشيح أى شخص سبقت  قا  للسياسات والمعايير المعتمدةالتوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وف -1

 إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة . 

المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدارت والمؤهالت المطلوبة لعضوية  -2

 ألعمال مجلس اإلدارة. مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها. -3

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

 لعضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان ا -5

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير  مكافآتوضع سياسات واضحة لتعويضات و -6

 ترتبط باألداء.

 . رة لتدريبهم إن لزم األمرتعريف األعضاء الجدد بأعمال الشركة ، ووضعها المالي والقانوني ، وتقديم التوصية لمجلس اإلدا -7

 

 م2116خالل عام  مكافآتالجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة الترشيحات وال

 م

جتماعات لجنة إ  

 مكافآتالترشيحات وال

 م 2116خالل عام 

  

 

 إجمالي

 الحضور

 األول اإلسم 

 يناير 16

 الثاني

 فبراير 9
  مالحظات

 2 ----- نعم نعم م . عدنان محمود محمد على متبولي 1

 2 ------- نعم نعم أ . صالح بن ناصر السريع 2

 2 استقاله نعم نعم د . بندر بن طلعت حموه  3

 -- تعيين ال        ال       م . محمد بن أحمد موكلي 4
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 لجنة المراجعة  (2)

 م 2116اجتماعات خالل عام (  6)  عقدت اللجنة  وقد مباشرة، للمجلس المراجعة لجنة من ثالثة أعضاء وتتبع مراجعة لجنة اإلدارة مجلس شكل 

 .  من بينهم مختص  بالشئون المالية والمحاسبية  ( أعضاء جميعهم غير تنفيذيين 3من )  وتتألف

 المراجعة لجنة

 الصفة االسم

 رئيس اللجنة  أ . عبدهللا بن محمد عبدالكريم 

 رئيس سابق –عضو لجنة  أ . صالح بن ناصر السريع 

 عضو لجنة  منصور بن صالح الخربوش م .

 عضو لجنة  مؤيد إبراهيم المزروع م . 

 

تعيين المهندس / منصور بن و أ / صالح بن ناصر السريع بخروجم 2116يناير  21قام مجلس اإلدارة بإعادة تشكيل لجنة المراجعة بتاريخ  - 

 . صالح الخربوش بديال عنه  

ونظام  ة وحسب اللوائح واألنظمة المعتمدةالعضو الخارجي  أ / األستاذ عبدهللا عبدالكريم من لجنة المراجع إستقالم 2116سبتمبر  22بتاريخ   -

 ة.تاجيل إعادة تشكيل لجنة المراجعمن قبل الجمعية العامة لذا تم  اال لجنة المراجعة أو إعادة تشكيل تشكيلالتزام الشركات بعدم  بضرورة الشركات

 يلي: ما على المراجعة لجنة مهام وتشتملالى حين  إدارج التشكيل الحالى للجنة المراجعة وأسلوب عملها ومدتها على الجمعية العامة 

 اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة. -1

 تقرير دوري عن رأيها وتوصياتها في شأنه. وتقديمدراسة نظام الرقابة الداخلية  -2

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. -3

 . مع مراعاة التأكد من استقالليته ،، وفصله وتحديد أتعابه القانوني للشركة دارة بتعيين المحاسبالتوصية لمجلس اإل -4

 بأعمال المراجعة. ناء قيامهبها أث نطاق أعمال المراجعة التي يكلف ، واعتماد أي عمل خارج القانوني تابعة أعمال المحاسبم -5

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

 لمالية ومتابعة ما تم في شأنه.دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم ا -7

 .والتوصية في شأنها ى مجلس اإلدارة وإبداء الرأي سنوية والسنوية قبل عرضها علدراسة القوائم المالية الربع  -8

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

 

 م2116الجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 

 م

 م2116خالل عام  المراجعـــةاجتماعات لجنة  

 

 

 إجمالي

 الحضور

 اإلسم 
 األول

19/11 

 الثاني

21/11 

 الثالث

16/12 

 الرابع

18/14 

 الخامس

25/17 

 السادس

18/11 
 

نعم     .عبدهللا محمد عبدهللا عبدالكريم أ 1  5 ال نعم نعم نعم نعم 

 2 ال       ال ال      ال نعم نعم صالح ناصر عبدالعزيز السريع . أ 2

 5 نعم نعم نعم نعم نعم ال      مؤيد ابراهيم مبارك المزروعم .  3

 4 نعم        نعم نعم      نعم      ال      ال      م . منصور بن صالح الخربوش 4

 

 

 

 



 

 
31 

 

 :اللجنة التنفيذية  (3)

 هم :  غير تنفيذيين ئهاأعضا جميعم 2116خالل عام  ( إجتماعات 7وقد عقدت اللجنة ) اللجنة التنفيذية اإلدارة  مجلس شكل

 اللجنة التنفيذية 

 الصفة االسم

 سابق –رئيس اللجنة    د . بندر بن طلعت حموه

 رئيس اللجنة    م . منصور بن صالح الخربوش

 عضو لجنة  أ . عبدالعزيز بن ناصر السريع 

 عضو لجنة م . عدنان محمود محمد على متبولي

 عضو لجنة م . محمد بن أحمد موكلي 

  م باللجنة التنفيذية حتى تاريخ استقالته من عضوية مجلس اإلدارة2116ابريل  19تم تعيين األستاذ / عبدالعزيز بن ناصر السريع 

 . م2116سبتمبر  21بتاريخ 

 اللجنة صالح الخربوش رئيس بن م وتم تعيين المهندس / منصور2116يونيو  14حموه إعتبارا  من  بن طلعت انتهت عضوية د . بندر . 

 م .2116يونيو  14موكلي عضو لجنة تنفيذية إعتبارا  من تاريخ  بن أحمد تم تعيين المهندس / محمد 

 يلي: ما على اللجنة التنفيذية مهام وتشتمل  

مايستجد من أعمال ومعوقات وإقتراح الحلول المناسبة لها وعليها أن تعرض على مجلس اإلدارة المسائل عقد إجتماعات دورية لدراسة  -1

 التى تتطلب صدور قرار بها من المجلس .

 القيام بزيارات ميدانية للمصانع كلما تطلبت مقتضيات العمل . -2

 توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها . -3

التى يرى مجلس اإلدارة مجلس االدارة من قرارات وتسهيالت والقيام بالمهام واإلختصاصات ذية بما تحتاجه من دعم االدارة التنفي  -4

 جنة بها . تكليف الل

مع االدارة التنفيذية والتأكد من تنفيذها حسب الخطط والوقت الزمني مع كل جهة لها  (KPI’s)متابعة المعايير المعتمدة من المجلس  -5

 عالقة.

 .للمجلس ابشأنه التوصيات وتقديم وجدت إن  نحرافاتاإل أسباب وتحليل كةللشر مقارنة مع الفعلية  التقديرية الموازنات تنفيذ متابعة -6

 دراسة ومراجعة المبادرات من االدارة التنفيذية واقتراحها للمجلس. -7

 إذا تطلب األمر. الحسابات ومراقب الداخلي المدقق من من مجلس اإلدارة وكذلك التوصيات تنفيذ متابعة -8

 .للجنة اإلدارة مجلس يوكلها آخرى مهام أي            

 

 م2116خالل عام  اللجنة التنفيذية جتماعاتالجدول المرفق يبين ا

 م
 

 م2116خالل عام  التنفيذيةلجنة ااجتماعات 

 اإلسم 
 األول

23/13 

 الثاني

11/14 

 الثالث

14/15 

 الرابع

14/15 

 الخامس

11/16 

 السادس

14/16 

 السابع

16/17 
 اجمالي الحضور

 4 ال  ال  ال  نعم نعم نعم نعم د . بندر طلعت حموه 1

 7 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم م . منصور صالح الخربوش 2
 3 ال نعم نعم ال نعم ال ال  أ . عبدالعزيز ناصر السريع  3
 5 ال   نعم ال نعم نعم نعم نعم م . عدنان محمود  متبولي 4

 1 نعم ال ال ال ال ال ال م . محمد  أحمد موكلي  5
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 :  وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين مكافآت -هـ 

 ، للشركة األساس للنظام طبقا وقيمتها ، األعضاء بها يتمتع التي والمزايا مكافآتوال المرتبات شكل بمراجعة  مكافآتوال الترشيحات لجنة تقوم

 الذين األعضاء لجميع البدل هذا منح اإلدارة مجلس قرر ما إذا حضور بدل على الحصول لألعضاء ويحق .هيئته بكامل للمجلس توصياتها ورفع

   .المجلس أعضاء عليه يحصل الذي المقابل ،  مكافآتوال الترشيحات لجنة توصيات على بناء   المجلس ويقر واللجان المجلس اجتماعات يحضرون

 والمدير التنفيذي الرئيس فيهم بما التنفيذيين كبار من وخمسة اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والتعويضات مكافآتال عن تفاصيل يلي فيما

  رياالت () المبالغ باالف ال                                                                                                                           :المالي

 البيان
أعضاء 
المجلس 
 التنفيذيين

أعضاء المجلس 
غير 

 نالتنفيذيين/المستقلي

خمسة من كبار 
التنفيذيين ممن تلقوا 

 مكافآتأعلى ال
والتعويضات بما فيهم 

المدير التنفيذي 
 والمدير المالى

 1,659 415 0,141 الرواتب والتعويضات

 - 80 08 البدالت

 - - - الدورية السنوية مكافآتال

 - - - الخطط التحفيزية

 - 56 - التعويضات والمزايا العينية

 1,659 541 0,161 االجمالي

 

 (التنفيذيين لكبار)  مصروفة الغير االجازات او الخدمة نهاية مكافآت على تشتمل ال والتعويضات الرواتب : ملحوظة . 

 وبدل  مكافآتناصر السريع عضو مجلس اإلدارة عن ال بن ناصر السريع رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ / عبدالعزيز بن تنازل األستاذ / صالح

 .م 2116عن العام المالي حضور الجلسات 

 : الشركة على المفروضة والجزاءات العقوبات  )و
 م2116رافية أو تنظيمية أوقضائية أخرى خالل العام أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إش التوجد اي عقوبة  

 : الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية المراجعة نتائج ) ز
 التطبيق، هذا التصميم و حيث من الداخلية الرقابة اجراءات تقييم عن الدورية التقارير بدراسة ثالثة أعضاء من والمكونة المراجعة لجنة تقوم

 في المساهمة الى إضافة ، األداء والجودة وفعالية دقة من التأكد شأنها من كان والتي والخاصة الدورية المراجعة عمليات من العديد وقد تم تنفيذ

 وجود لها يتبين ، ولم التقارير على المراجعة لجنة اطلعت وقد .الخارجية الرقابية الجهات أعمال وتنسيق والنهائية األولية المالية القوائم مراجعة

 مدى عن النظر بغض داخلية رقابة نظام أي أن االعتبار فيا  خذآمن وسليم، آبشكل  يسير الداخلي الرقابة نظام نأ تبين كما جوهرية، أمور أية

 .ذلك عن مطلقا   تأكيدا   يوفر أن يمكن ال – تطبيقه وفاعلية سالمة تصميمه

 للشركة القانوني المحاسب تقرير( 62

العام  عن للشركة كمحاسب قانوني  رالساده / البسام والنم تعيين إعادة على م4/15/2116بتاريخ  المنعقدة عادية السابعةالالجمعية العامة  وافقت

 .   المالية السنوية القوائم على تحفظات أي للشركة القانوني المحاسب تقرير يتضمن ولم م2116 ديسمبر 31 فيالمالي المنتهي 

 للشركة القانوني المحاسب بشأن المجلس توصية (72

 الجمعية من هإعتماد منذ / البسام والنمر قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها بإستبدال المحاسب القانونى السادةيوص مجلس اإلدارة خالل العام  لم

 .سابعة العادية ال العامة 
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في الختام يسر مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية بهذه المناسبة أن يرفع أسمى 

ظه حف آيات شكره وإمتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

بن عبدالعزيز آل  األمير محمد بن نايف ولي العهد الملكىصاحب السمو هللا ورعاه ، وإلى 

، وإلى صاحب السمو الملكى ولي ولي العهد  وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء نائب سعود

وزير  النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء بن عبدالعزيز آل سعود مد بن سلماناألمير مح

ولحكومتنا الرشيدة ، كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة التجارة والصناعة  الدفاع

 على تعاونهم الدائم ، وإلى السادة والدوائرالحكومية ذات العالقة ق الماليةوهيئة السو

كما نشكر السادة أعضاء مجلس اإلدارة على الدعم هم الغالية المساهمين الكرام على ثقت

      .   المستمر ومجهوداتهم وجميع العاملين بالمجموعة على تفانيهم وإخالصهم في العمل 

 

 مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية 

 .... والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   

 

شكر وتقدير


