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 تقرير مجلس اإلدارة
 
 
 
 

  يعمال الشركة للعام المالي المنتهعن أ
 م3131ديسمبر  13في 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
1 

 
 

 
 

 : مساهمينا الكرام
 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 ونتائج الشركة أداء عن السنوي التقرير الكرام للمساهمين قدمت أن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية إدارة مجلس يسر

ومتضمنا أهم نتائج األعمال والتطورات  ،مصحوبا بالقوائم المالية المدققهم 13/33/3131المنتهي في المالي للعام أعمالها

 أدائها بمستوى لإلرتقاء جيهات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارةجهود العاملين وبتو بفضل ثم هللا بفضل تحققت التيواإلنجازات 

ألخرى ا، باإلضافة الى االلتزام بسياسة اإلفصاح والشفافية من خالل تطبيق الئحة حوكمة الشركات واالنظمة وقدراتها ومكانتها

 ة التجارة والصناعة.زارذات العالقة والصادرة من هيئة السوق المالية وو

عقد الجمعية العامة التي ستكما نتشرف في مجلس اإلدارة بمناقشة هذا التقرير معكم والرد على استفساراتكم واسئلتكم من خالل 

 في الموعد الذي توافق عليه الجهات النظامية ، كما نأمل موافقتكم عما ورد في هذا التقرير من تفاصيل .

 شاكرين لكم حسن دعمكم ومساندتكم .

 

 دارة مجموعة السريع التجارية الصناعية إمجلس 

 3132فبراير 

 

   لشركةا وصف نشاط( 1

مصانع السجاد والموكيت في العالم  31لتجارية الصناعية إحدى الشركات الصناعية التي تعد من كبرى شركة مجموعة السريع ا

، وتقوم 3511صناعة السجاد والموكيت والخيوط الصناعية والتي تأسست في عام تجارة و والرائدة في الشرق األوسط في مجال

، كما يوجد لدى الشركة فروعا داخل وخارج المملكة تمثل مراكز الشركة بتوزيع وبيع منتجاتها في السوق المحلي والخارجي 

 .توزيع الجملة ومعارض التجزئة ، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة

تقوم الشركة بتصنيع السجاد والموكيت والخيوط الصناعية وبتجارة الجملة والتجزئة للسجاد والموكيت واألرضيات واألثاث كما 

 . باإلضافة الى البطانيات وأقمشة الستائر ولوازمها المنزلي والمكتبي

 كما تقوم الشركة بنشاطات اخرى :

  

 

 العربية لصناعة كربونات الكالسيوم شركة ال (أ)
إنشاء مصنع انتاج كربونات الكالسيوم بمدينة جدة ، حيث تم توقيع االتفاقية مع شركة دهانات الجزيرة  اإلتفاقيةتوقيع حيث تم 

تم اختيار األسم  وقد م على تأسيس الشركة المشار إليها إلنشاء المصنع بمدينة جدة 3131سبتمبر  10الموافق في يوم السبت 
ويتمثل نشاطها في تصنيع وانتاج كربونات الكالسيوم  ( العربية لصناعة كربونات الكالسيومالتجاري للشركة تحت اسم ) شركة 
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 13مطلوبات أو أي عمليات للفترة المنتهية في  أو موجودات أي لديها تسجل ولم م 3131نوفمبر  30 في الشركة تأسست وقد
 م .3131 م أعمال الشركة خالل العام الماليم وبالتالي اليوجد أي تأثير في حج3131ديسمبر 

 
 

 الجدول التالي يوضح النشاط ونسبته من إجمالي األنشطة كما يلي  : 

 

 األنشطةنسبة من إجمالي  اسم النشاط الرقم

 % 38 الخيوط الصناعية والسجاد والموكيت واألرضيات 1

 % 11 األثاث والمفروشات ومستلزماتها 2

 %111 اإلجمالي 

 

 ومشاريع الشركة المستقبلية ومخاطرها خطط وصف )3

 

   المشاريع المستقبليةالخطط و :    

 

اإلدارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة تعمل الشركة وفق الخطط االستراتيجية المرسومة من قبل مجلس 

حالياً أو في تقييم ودراسة بعض المجاالت والفرص المتاحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهميها واإلسهام 

 في تنمية اإلقتصاد الوطني للملكة العربية السعودية .

 

 المشاريع المستقبلية : 

 
مع شركة دهانات الجزيرة بخصوص انشاء مصنع انتاج كربونات الكالسيوم في مدينة جدة  االتفاقيةتوقيع تم بحمد هللا  (أ)

 .  مقراً لها ، وقد تم اختيار االسم التجاري ) العربية لصناعة كربونات الكالسيوم (
 

واالرشاد وذلك لتصنيع وتأمين السجاد الفوز بمشروع من وزارة الشؤون االسالمية واالوقاف والدعوة تم بحمد هللا  (ب)
 مليون لاير سعودي . 13م بقيمة تجاوزت الـ 3132ولفرش المساجد والجوامع خالل فترة 

 
مليون لاير تسعودي وذلك لغرض  11تستممارية بقيمة االحفظة طلب فتح الم موافقة مجلس ادارة الشركة على تم بحمد هللا (ج)

وجاري اتستكمال االجراءات شركات التي يتم طرحها لالكتتاب العام ومصادر دخل الشركة للمساهمة في تنوع  اتستممارات 

 .الخاصة بذلك 
 

 .جموعةمللوالبيعية في زيادة الطاقة االنتاجية والذي سيسهم بإذن هللا  العشب الصناعي إلنتاجخط فتح تم بحمد هللا  (د)
 

 

 المخاطر: 

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

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

 اإلمكان لتالفي أي أضرار قد تتسبب في حال وقوعها.
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 الرئيسية للشركة في تصنيع السجاد والموكيت والتي قد تتأثر بالمخاطر التالية : تتركز األعمال

 

 المخاطر الى الشركة يعرض مما والطلب العرض لقوى تخضع تنافسية أسواق في تنتجه ما بيع على الشركة تعمل (أ)
 .التنافسية

 
 إنخفاض وبالتالي الشركة مبيعات على الطلب خفض فى بدوره يؤثر والذى العالمي االقتصاد في والركود اإلنكماش (ب)

 .التي يتم تصديرها للخارج المنتجات أسعار
 

تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب اآللي في ادارة اصولها والرقابة على انشطتها وسجالتها المالية فإن  (ج)
 تلك األنظمة بكفاءة. وجه مرٍض مرتبط بإستمرار عمل استمرار الشركة في اداء انشطتها على

 
ترتبط  قدرة الشركة على االستمرار في النمو ايضاً على توافر الموارد البشرية في الوقت المناسب وتدريبها للوفاء  (د)

 واستقطاب الكفاءات االدارية والخبرات الالزمة.الجديدة والفروع  باحتياجات المتاجر
 

أي توقف لتوريدها ألي أسباب اقتصادية أو اوامر حكومية أو في حال عدم توفر المواد األولية للتصنيع أو حصول  (ه)
 بسبب الكوارث الطبيعية مما يؤثر ذلك على أعمال الشركة.

 

 ( نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس االخيرة3

 

ومؤشرات مالية إيجابية تساعد على النمو المستمر بإذن  يقو ماليبمركز  شركة مجموعة السريع التجارية الصناعيةتتمتع 

للسنوات المالية  نتائج األعمال يينالتال والرسم البياني األسواق المحلية والعالمية ، ويوضح الجدول فيوتعزيز مكانتها ، هللا 

 الخمس األخيرة:

 

 الرياالت بآالفالمبلغ 
 األرباح الصافية المبيعات حقوق المساهمين مجموع الخصوم مجموع األصول العام

 80,242 942,750 272,681 572,077 944,658 3115ديسمبر  13

 75,986 907,011 443,567 592,122 1,035,700 3131ديسمبر  13

 35,123 870,554 448,691 620,518 1,069,209 3133ديسمبر  13

 52,573 956,112 501,363 587,355 1,088,618 3133ديسمبر  13

 13,071 866,222 499,335 671,787 1,171,122 3131ديسمبر  13
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 التحليل الجغرافي لإليرادات( 4
 

 : يبين الرسم البياني التالي اجمالي مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية

 )بماليين الرياالت(  التحليل الجغرافي للمبيعات المحلية والتصدير

م2118 نوع اإليراد م2112  م2111  م2111  م2112   

 013 381 381 031 333 اجمالي اإليرادات المحلية

 331 333 380 321 312 اجمالي ايرادات التصدير

 523 510 801 513 833 اإلجمالي
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 :)بآالف الرياالت(  السابقة السنة بنتائج مقارنة التشغيلية للنتائج ( إيضاح5

 

 التغييرنسبة  -التغيرات +/ م2112عام  م2118عام  البيان

 الربح االجمالي 
313,015 313,115 256311 - 35%- 

 الدخل من العمليات الرئيسية 
336310 33,211 116838 - 10%- 

 صافي الدخل
31,103 13,101 156113 - 01%- 

 

 : الى بشكل رئيسي السابق بالعام مقارنة م 3131 للعام المالية النتائج في االنخفاض سبب يعود
 

 .اسعار البيع نتيجة شدة المنافسة والركود فى االسواقانخفاض  -1
 زيادة المخصصات -3

 .ارتفاع فى تكاليف االنتاج ومصاريف التشغيل -8

 المحاتسبة معايير عن اختالف ألي ( إيضاح6

 

 في عليها المتعارف المحاسبة لمعايير طبقاً  م 3131 ديسمبر 13 في المنتهي المالي العام خالل للشركة المالية القوائم إعداد تم

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة السعودية المملكة العربية

 

 

 التابعة الشركات( 7

 

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

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

ذا هوم شركة 
 ستايلز

بيع السجاد والموكيت 
 واألثاث والفرش

المملكة العربية 
 جدة -السعودية 

 -المملكة العربية السعودية 
 جدة

 %111 لاير سعودي  100,000

ميلينيوم شركة 
 اوروبا ويفرز

توزيع وبيع السجاد 
والموكيت ومنتجات 
 األرضيات األخرى

 بلجيكا –اوروبا 
 مدينة رونسي 

مدينة  بلجيكا –اوروبا 
 رونسي

 %22 يورو  18,500

شركة ميلينيوم 
ويفرز القابضة 
 المحدودة امريكا

توزيع وبيع السجاد 
والموكيت ومنتجات 
 األرضيات األخرى

الواليات المتحدة 
 دالتون -االمريكية 

الواليات المتحدة االمريكية 
  دالتون -

 %111 كييدوالر امر 100,000

الشركة العربية 
لصناعة كربونات 

 *الكالسيوم

انتاج وتصنيع 
 كربونات الكالسيوم

المملكة العربية 
 جدة -السعودية 

 -المملكة العربية السعودية 
 جدة

 %22 لاير سعودي 5,000,000
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 في طور التأسيس* 

 

 :تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات ( األتسهم8

 

 أدوات دين. سهم أوقد أصدرت أ السريع التجارية الصناعية لشركة مجموعة تابعةكة التوجد شر

 :الشركة في  توزيع األرباح ( تسياتسة9

 

األخرى والمخصصات بما فيها الزكاة  والتكاليف العمومية المصروفات جميع خصم األرباح بعد لتوزيع العامة السياسة تتلخص

 : التالي النحو الشرعية والمخصصات واالحتياطيات االخرى على

 

 ( 31يجنب%) بلغ متى التجنيب هذا توقف أن العادية العامة للجمعية ويجوز نظامي احتياطي لتكوين الصافية األرباح من 

 . المال رأس نصف االحتياطي المذكور

 اتفاقي  احتياطي لتكوين نسبة معينة من األرباح الصافية للجمعية العامة العادية ، بناء على اقتراح مجلس االدارة، أن تجنب

 .  معينة أغراض لغرض أو وتخصيصه

 المدفوع  المال رأس في األقل من (%  1 عن ) تقل ال للمساهمين أولى دفعة ذلك بعد الباقي يوزع. 

  من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة األنظمة والتعليمات الصادرة  ٪31تخصص بعد ما تـقدم نسبة ال تزيد على

 هذا الشأن ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في األرباح.بة التجارة من وزار

توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن ب م35/13/3132 المنعقد بتاريخ هخالل اجتماعة الشركة مجلس إداراوصى ولقد 

) نصف لاير ( سعودي لكل سهم وسيتم الحصول على الموافقة  1.1مليون لاير بواقع  38.01بمبلغ   م3131 المالي عامال

 .م3132م من الجمعية العامة خالل عام 3131ديسمبر  13النهائية على اجمالي التوزيعات للسنة المنتهية في 

 الشركة أتسهم في األشخاص ( مصالح11
 

 .أشخاص ألي التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة أية م 3131ديسمبر 13 في المنتهي المالي العام خالل يوجد ال

 أتسهم الشركة في التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء والحقوق المصالح )11
 

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

 : م3131خالل العام المالي المصلحة 
 

 أسماء األعضاء وكبار التنفيذيين المنصب الصفة العضوية م13/13/3131 م13/33/3131 صافي التغير نسبة التغير

 غير تنفيذي غير مستقل 2,624,626 3,280,782 656,156 +  % 25
رئيس مجلس 

  االدارة

 عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريعأ.

 واسرته 

 تنفيذي غير مستقل 1,840,000 2,300,000 460,000 + 25 %
  عضو مجلس االدارة

 العضو المنتدب
 واسرته صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريعأ.

 واسرته ن الجفرياسين بن عبدالرحمن بن حسأ.د. عضو مجلس االدارة غير تنفيذي مستقل 1000 3311 250 + % 25
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 بديالً عن العضو المستقيل د. أحمد بن صالح نشار عضوا مستقل في مجلس اإلدارة م3131سبتمبر  33تعيين المهندس عدنان متبولي في *

 

 

 

 الشركة ىالمديونية االجمالية علالقروض و (12

 

 وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات م3131 البيانات المالية المدققة لعاملقد تم اإلفصاح عنها فى 
 :  م3131خالل العام المالي  والمعلومات المتعلقة بها

 (ترياالاالف ال)                                                                                      
الجهات 
المانحة 

 لقرضل

الغرض من 
 القرض

 مدة السداد تاريخ القرض
الرصيد 
 االفتتاحي

 قيمة اصل القرض
المسدد خالل 

 م 2118عام 
الرصيد كما في 

 م81/12/2118

صندوق 
التنمية 

الصناعي 
 السعودي

تمويل شراء 
 المكائن

 45,571 16311 11,111  ----         سبع سنوات م2112

 مرابحة قرض
 قصيرة أالجل

تمويل 
األعمال 
 التشغيلية

 خالل السنة
 قصيرة اجل

) من ستة شهور 
 (الى سنة

111,213  684,763 598,908 419,287 

 مرابحة قرض
 طويلة األجل

تمويل شراء 
 المكائن

 ---- سنتين خالل السنة
15,022 

 

 
667 

 
14,355 

 

 واسرته بدالرحمن بن محمد رمزي عداسأعأ. مجلس االدارة عضو غير تنفيذي مستقل 1000 3311 250 + % 25

 *واسرته عدنان بن محمود بن محمد علي متبوليم. عضو مجلس االدارة غير تنفيذي مستقل - 3111 1000 + %1000

 واسرته منذر بن محمد بن عبدهللا السريعأ. عضو مجلس االدارة تنفيذي غير مستقل 1111 3188 277 + % 25

 واسرته طالل بن صالح بن ناصر السريعأ. عضو مجلس االدارة تنفيذي غير مستقل 1000 3311 250 + % 25

 أحمد بن عبدالخالق الغامدي واسرتهأ. امين سر مجلس اإلدارة تنفيذي 31 31 + 1 % 25

 تنفيذي 1 1 ال تغيير 1%
 الرئيس التنفيذي

 للقطاع الصناعي 
 سمير محمود محمد حسين حداد واسرتهم.

 تنفيذي 1 1 ال تغيير 1%

نائب الرئيس 

التنفيذي للقطاع 

 التجاري

 سلطان هشام سلطان باهبري واسرتهأ.

 واكثر %1مالك  الصفة م13/13/3131 م13/33/3131 صافي التغير نسبة التغير

 واسرته نافع بن ناصر بن عبدالعزيز السريعأ. مؤسس 2,907,191 3,643,988 736,797 +  25 %

 محمد بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرتهأ. مؤسس 2,624,626 3,280,782 656,156 + 25% 

 ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرته عبدالعزيز بنأ. رئيس مجلس اإلدارة -غير تنفيذي  1,840,000 2,300,000 460,000 + 25% 

 صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع واسرتهأ. العضو المنتدب -تنفيذي  2,624,626 3,280,782 656,156 +  % 25

 سناسكو مالك 1,500,000 1,875,000 375,000 +  % 25
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 االكتتاب ومذكرات الخيار وحقوق ألتسهم للتحويل القابلة الدين ألدوات ( وصف13

 

 الشركة أصدرتها مشابهة حقوق أو إكتتاب حق مذكرات أو خيار حقوق أي أو أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات أية توجد ال

 .م13/33/3131 في المنتهية السنة المالية خالل منحتها أو

 

 الخيار وحقوق واإلكتتاب التحويل حقوق ( وصف14
 

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

 .م 3131 عام الشركة خالل منحتها أو أصدرتها

 

 لإلتسترداد القابلة الدين ألدوات ( وصف15
 

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

 

 

 اإلدارة(  إجتماعات مجلس 16 

 

والتي عقدت بتاريخ  رابعالة غير العادية عامال ةجمعيال باإلضافة إلى م 3131 إجتماعات خالل عام ( 3ستة )  عقد مجلس اإلدارة

وكان  ، لصالحياته وفقا ومحدد موثق أعمال جدول في المدرجة الموضوعات في إجتماعاته المجلس ، ويبحثم3131 مايو 33

 كالتالي: لألعضاء تحضور االجتماعا

 

 x    الحضور عدم   الحضور 

 اإلسم م
 م 3131اجتماعات المجلس خالل عام 

 إجمالي
 األول الحضور

 م30/13/3131
 الثاني

 م31/12/3131
 الثالث

 م13/13/3131
 الرابع

 م30/10/3131
 الخامس

م33/15/3131  
 السادس

 م33/33/3131

عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريعأ. 3      x       1 

             3 صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريعأ. 3

           x 1 الجفري اسين بن عبدالرحمن بن حسنأ.د  1

             3 عبدالرحمن بن محمد رمزي عداسأ.  2

   3 ------     ------    ------ ------     ------ **عدنان بن محمود بن محمد علي متبوليم.  1

 x       x ------ ------ ------ ------ 1       * نشـــــــــــــــــــــارأحمد بن صالح د.  3

     x       1 منذر بن محمد بن عبدهللا السريعأ.  0

             3 طالل بن صالح بن ناصر السريعأ.  8

   م3131ابريل  31الموافق  * تقدم بإستقالته

 م3131سبتمبر  33تم تعيين المهندس عدنان متبولي في **
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 عالقة يذ صفقات بين الشركة وأطراف( ال17
 

 :المعامالت التجارية  )أ(

 : )بآالف الرياالت( المشتريات من األطراف ذات العالقة -3  

 

:   )بآالف الرياالت( معامالت اخرى ) ايجارات ( -3  

 

 

 : )بآالف الرياالت( األرصدة المدينة من أطراف ذات العالقة)ب( 

 االتسم م2118 م2112 م2111 م2111 م2112

 المتحدة االمريكية (  تالواليا)  عبدهللا وناصر السريعشركة  1 0 0 16,989 17,746

 مجموعة السريع لالتستممار الصناعي المحدودةشركة  1 3,084 3,851 4,487 6,413

 ) الشارقة ( لألثاثشركة السريع  1,759 113 679 692 1,651

  ) الصين ( ةالمحدودشركة السريع للتجارة الدولية  110 369 640 1,515 1,528

 نجيلة الصناعية المحدودةشركة الرؤيا الخضراء لال 7 0 0 333 3,081

 اخرى 335 12 451 775 112

 اإلجمالي  2.205 3,578 5,621 24,791 30,531

 

 

 

 

 

  

 األتسم م2118 م2112 م2111 م2111 م2112

 شركة مجموعة السريع لالتستممار الصناعي المحدودة 37,746 49,160 47,459 46,125 29,787

 السجاد المحدودةالشركة السعودية لصناعة مستلزمات  48,642 59,029 66,475 74,918 82,626

 شركة السريع للتجارة الدولية المحدوة ) الصين (  0 0 0 1,842 0

 شركة الرؤيا الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة 0 0 0 270 0

 شركة السريع لالثاث ) الشارقة (  0 0 0 3,261 0

 مجموع المشتريات 86,388 108,189 113,934 126,417 112,413

    

 األتسم م2118 م2112 م2111 م2111 م2112

 شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري 9,481 9,222 9,694 10,150 11,349

 شركة تسناتسكو للتطوير العقاري 3,770 0 0 0 0

 مجموع ال 13,251 9,222 9,694 10,150 11,349
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 :    )بآالف الرياالت( من أطراف ذات العالقة دائنةاألرصدة الجـ( )

 االتسم م2118 م2112 م2111 م2111 م2112

  الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة 15,339 18,281 23,229 22,089 23,003

 شركة مجموعة السريع لالتستممار الصناعي المحدودة 10,271 18,200 13,970 47,558 36,315

 شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري 3,854 7,696 8,569 7,277 8,582

 اخرى 0 0 0 0 58

 اإلجمالي  29,464 44,177 50,768 76,924 67,958

 

 

 الشركة عقود في ( المصالح18
 

م تعامالت تجارية مع اطراف ذي عالقة كما هو موضح في الجدول ادناه علماً بأن أسعار التعامالت 2118المالي لدى الشركة خالل العام 

 : )بآالف الرياالت( تعتمد على السعر السائد في السوق
 

 اسم الشركة طبيعة العالقة اسم العضو المبالغ السنوية مالحظات

عقود ايجار المعارض 
والمستودعات والمكاتب 

سعر السوق السائدحسب   
35.28  

 عبد العزيز ناصر السريع
 صالح ناصر السريع

شركة الحكمة للتطوير العقاري 
مملوكة لورثة عبد هللا وورثة 

ناصر عبد العزيز السريع 
 يرحمهم هللا بالكامل

ادارة امالك ورثة عبد هللا السريع 
وورثة ناصر  السريع يرحمهم هللا 

 )شركة الحكمة(

صالة   عبارة عن ايجار
عرض ومستودع حسب 

 سعر السوق السائد
 1.001  

 صالح ناصر السريع
طالل صالح ناصر 

 السريع

 %38شركة سناسكو مملوكة 

صالح بن ناصر السريع لألستاذ  
 شركة سناسكو للتطوير العقاري

بطانة توريد مواد خام )
 السجاد الداخلية

( بموجب اوامر والخارجية
شراء معتمدة وبسعر 

السائدالسوق   

28.323 
 عبد العزيز ناصر السريع

 صالح ناصر السريع
يمتلكها ابناء عبد هللا  83%

 وناصر السريع يرحمهم هللا

الشركة السعودية لصناعة 
مستلزمات  السجاد المحدودة 

 )ماتكس(

توريد مواد خام للمصانع 
)غراء 6ورق مقوي 6 مواد 
كيمائية  وبضاعة جاهزة 
 )اثاث 6فوم 6ولباد( بموجب

اوامر شراء معتمدة وبسعر 
 السوق السائد

310.02  
 عبد العزيز ناصر السريع

 صالح ناصر السريع
يمتلكها ابناء عبد هللا  111%

 وناصر السريع يرحمهم هللا

شركة مجموعة السريع لالستثمار 
 الصناعي المحدودة

 واألرباح والتعويضات الرواتب عن ( التنازالت19
 

 أو راتب أي عن التنفيذيين كبار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد تنازل بموجبه تم تنازل إتفاق أو ترتيبات أي توجد ال
 .تعويضات
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 األرباح في الحقوق عن المساهمين ( تنازالت21

 
 .األرباح في حقوقه عن المساهمين من أي بموجبه تنازل إتفاق أو ترتيبات أية م 3131 عام خالل توجد ال

 النظامية المستحقةالمدفوعات ( 21

 
 ، كما بلغت الزكاة المستحقة على الشركة عن عام م3133 عام حتىلاير كزكاة وضرائب  (6,785,543)ه تم دفع مبلغ وقدر

 ((4,939,437لاير في حين بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات االجتماعية مبلغ قدره  ( (6,283,625م مبلغ وقدره  3131
 لاير.

 

 االتستممارات واالحتياطيات لمصلحة موظفي الشركة ( 22
 

 م .3131ال توجد أي استثمارات او احتياطيات تم انشاؤها لمصلحة موظفي الشركة للعام المالي 

 نشاطها مواصلة على الشركة وقدرة الداخلية المراجعة ونظام المحاتسبية ( السجالت23
 

توفرت لدينا ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات  التيإستنادا على المعلومات 
 المستقبلية نقر باألتى:

 . أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 

 . أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية 

  واصلة نشاطها .شك يذكر بشأن قدرة الشركة على م أيأنه ال يوجد 
 

 الشركات حوكمة بالئحة اإللتزام (24
 

يد هيئة السوق المالية بنسخة منه في وتم تزو بشركة مجموعة السريع التجارية الصناعيةتم اعتماد نظام الحوكمة الخاص 

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية  في، وتقوم الشركة بتطبيق األحكام الواردة م3133/  13/  30الموافق 

 .المملكة في

 

 األخرى: المساهمة الشركات في اإلدارة مجلس أعضاء عضوية (ب
 الشركات في الشركة وعضويتهم في اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء بيان يلي وفيما يتشكل مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء

 :األخرى  المساهمة

 صفة العضوية عضوية مجالس إدارتها فييشارك  التيالشركات المساهمة االخرى  االسم

عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريعأ.  

 شركة معادن الدولية للصناعات المعدنية المحدودة
 مجموعة شركات مكتبة المكتبة

 المحدودة SUGFمجموعة 
 شركة الوساطة كابيتال

 غير تنفيذي
 غير تنفيذي

 تنفيذيغير 
 مستقل

 صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريعأ.

 شركة اديم المالية
 شركة الشامية للتطوير العقاري

 مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة
 شركة الفارابي للبتروكيماويات

 غير تنفيذي
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 ن الجفريياسين بن عبدالرحمن بن حسأ.د.
 شركة البابطين للطاقة و االتصاالت

 كابيتالشركة الوساطة 
 غير تنفيذي

 عبدالرحمن بن محمد رمزي عداسأ.

 بنك دبي –صندوق المنارة 
 دبي -كونتام لالستثمار  

 ديار الخيال للتطوير العقاري
 شركة كيبل النمو للتطوير العقاري

 شركة أسواق البحر الحمر
 شركة سدكو كابيتال

 بنك البالد

 مستقل
 مستقل

 غير تنفيذي 
 مستقل 
 مستقل
 مستقل
 مستقل

 تنفيذي رئيس مجلس ادارة مجموعة المتبولي المتحدة عدنان بن محمود بن محمد علي متبوليأ.

 تنفيذي شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية منذر بن محمد بن عبدهللا السريعأ.

 طالل بن صالح بن ناصر السريعأ.
 مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة

 شركة عالم المطاعم
 مستقل

  

 

 عضويتهم: وتصنيف اإلدارة مجلس تكوينج( 
 :الشركة في وتصنيف عضويتهم اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء بيان يلي وفيما

 

 تصنيف العضوية الصفة االسم

عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريعأ.  غير تنفيذي غير مستقل 

 تنفيذي غير مستقل صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريعأ.

 غير تنفيذي مستقل ن الجفريعبدالرحمن بن حسياسين بن أ.د.

 غير تنفيذي مستقل عبدالرحمن بن محمد رمزي عداسأ.

 غير تنفيذي مستقل عدنان بن محمود بن محمد علي متبوليم.

 تنفيذي غير مستقل منذر بن محمد بن عبدهللا السريعأ.

 تنفيذي غير مستقل *طالل بن صالح بن ناصر السريعأ.

 م3131اكتوبر  13 العضوية من غير تنفيذي الى تنفيذي ) مدير عام تطوير األعمال ( في الموافق*تم تعديل صفة 

 

 اإلدارةلجان مجلس   د(

إعتمد مجلس اإلدارة اللوائح التنظيمية لكل من: لجنة الترشيحات والمكافات، ولجنة المراجعة ، وبينت اللوائح تشكيل كل من هذه 

 .  وصالحياتها وأسلوب عملها وإجتماعاتها ، ونصت على إلتزامات أعضائها ومكافاتهماللجان ومدة عضويتها ومهامها 

 

 وتتكون اللجان على النحو التالي:
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 ت:آلجنة الترشيحات والمكاف  (3)

 عضاءأ ثالثةمن وتتألف م 3131خالل عام (  3اجتماعين ) اللجنة عقدت  وقدت آالترشيحات والمكاف لجنة اإلدارة مجلس شكل

 : هم 

 الصفة االسم

 رئيس اللجنة عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريعأ.

 عضو ن الجفرياسين بن عبدالرحمن بن حسد.يأ.

 عضو عبدالرحمن بن محمد رمزي عداسأ.

 عضو * أحمد بن صالح نشـــــــــــــــــــــار.د

 م3131 ابريل 31* تقدم بإستقالته في    

 

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

 التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة. -3

ت والمؤهالت ارية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدالمراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضو -3

 ارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.المطلوبة لعضوية مجلس اإلد

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها. -1

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. -2

عضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة التأكد من استقاللية األ -1

 أخرى.

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات  -3

 استخدام معايير ترتبط باألداء.

 وضعها المالي والقانوني ، وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة لتدريبهم إن لزم األمرتعريف األعضاء الجدد بأعمال الشركة ، و -0

 

 م3131الجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 

 اإلسم م
 إجمالي م 3131اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 

 األول الحضور
 م32/13/3131

 الثاني
 م31/18/3131

     3 عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريعأ. 3

 x   3 **ن الجفريياسين بن عبدالرحمن بن حسأ.د. 3

     3 عبدالرحمن بن محمد رمزي  عداس أ. 1

 x ------ 1 *أحمد بن صالح  نشــــــــــار د. 2

 م3131 ابريل 31* تقدم بإستقالته في 
 م3131يونيو   2** أصبح عضواً في اللجنه في 

 
 

 لجنة المراجعة   (3)

(  1خمسة ) اللجنة عقدت  وقد ،مباشرة للمجلس المراجعة لجنة عضاء وتتبعأ ثالثةمن  مراجعة لجنة اإلدارة مجلس شكل 

 :التالية أسماؤهم من األعضاء لفأوتت م 3131اجتماعات خالل عام 
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 الصفة االسم

 رئيس اللجنة ن الجفريياسين بن عبدالرحمن بن حسأ.د.

 عضو محمد رمزي عداسعبدالرحمن بن أ.

 عضو *طالل بن صالح بن ناصر السريع أ

 عضو ** عدنان بن محمود بن محمد علي متبوليم.

 م3131 اكتوبر 13في  خروج من العضوية بسبب تحويل العضوية الى تنفيذي*    

 م3131ديسمبر  33** تم تعيينه في عضوية لجنة المراجعة في    

 

 يلي: ما على المراجعة لجنة مهام وتشتمل

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها  -3

 مجلس اإلدارة.

 دراسة نظام الرقابة الداخلية وضع تقرير دوري عن رأيها وتوصياتها في شأنه. -3

 ت التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءا -1

 التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ، وفصلهم وتحديد أتعابهم ، مع مراعاة التأكد من استقالليتهم -2

متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال  -1

 المراجعة.

 دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء المالحظات عليها. -3

 دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنه. -0

 دراسة القوائم المالية الربع السنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي فيها. -8

 حاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.دراسة السياسات الم -5

 

 

 م3131خالل عام المراجعة لجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة ا

 

 اإلسم م
 إجمالي م 3131اجتماعات لجنة المراجعـــة خالل عام 

 الحضور
 األول

 م35/13/3131
 الثاني

م30/13/3131  
 الثالث

 م31/12/3131
 الرابع

 م33/10/3131
 الخامس

م11/31/3131  

           1 ن الجفريياسين بن عبدالرحمن بن حسأ.د. 3

           1 عداسعبدالرحمن بن محمد رمزي أ. 3

 x   x   x 3 *طالل بن صالح بن ناصر السريع أ. 1

 1 ------ ------ ------ ------ ------ ** عدنان بن محمود متبوليم. 2

 م3131 اكتوبر 13في  العضوية الى تنفيذيخروج من العضوية بسبب تحويل *  

 م3131ديسمبر  33** تم تعيينه في عضوية لجنة المراجعة في    

 

 نوكبار التنفيذييت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة آهـ( مكاف

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

 :المالي والمدير التنفيذي
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 البيان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 

والتعويضات بما فيهم المدير التنفيذي  المكافآت

 الماليوالمدير 

 1,375,200 0 3023 الرواتب والتعويضات

 415,800 48 3..3 البدالت

 265,000 322 022 المكافات الدورية السنوية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد الخطط التحفيزية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد التعويضات والمزايا العينية

 2,056,000 548 3,435 االجمالي

 

 

 ةالشرك على المفروضة والجزاءات العقوبات  )و
 قضائية اخرى.   الشركة من هيئة السوق المالية أومن أي جهة اشرافية أو تنظيمية أواليوجد أي عقوبة او جزاء مفروض على 

 

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

 داءاأل وفعالية دقة من التأكد شأنها من كان والتي والخاصة الدورية جعةاالمر عمليات من العديد تم تنفيذ وقد هذا ،التطبيق و

 وقد .الخارجية الرقابية الجهات أعمال وتنسيق والنهائية وليةاأل المالية القوائم جعةامر في المساهمة الى ضافةإ ، والجودة

بشكل امن  يسير الداخلي الرقابة نظام ان تبين كما جوهرية، أمور أية وجود لها يتبين ولم ، تقاريرال على جعةاالمر لجنة اطلعت

 يوفر أن يمكن ال – تطبيقه وفاعلية تصميمه سالمة مدى عن النظر بغض داخلية رقابة نظام أي أن االعتبار في وسليم، أخذا

 .ذلك عن مطلقاً  تأكيداً 

 للشركة القانوني المحاتسب ( تقرير25

 وشركائه ديلويت وتوش بكرأبوالخير تعيين على م13/12/3131بتاريخ  المنعقدةالرابع  العادية الغيرة عامال ةجمعيال وافقت

 أي للشركة القانوني المحاسب تقرير يتضمن ولمم 13/33/1313العام المالي المنتهي في  عن للشركة كمحاسب قانوني

 .المالية السنوية القوائم على تحفظات

 للشركة القانوني المحاتسب بشأن المجلس ( توصية26

 الرابع. العادية الغيرالعامة  الجمعية من إعتماده منذ بإستبداله اإلدارة مجلس من توصية أية تصدر لم

 

 الخاتمة:

ة ، للصناعة الوطنيولية من دعم يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما ت

 ،، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة ، وهيئة السوق المالية يزيد هذه البالد من نعمه و خير دعو هللا عزوجل أننو

، وكافة القطاعات الحكومية واالهلية األخرى ، على دعمهم وتعاونهم الدائم . كما يشكر المجلس  ندوق التنمية الصناعية السعودىوص

مساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية ، وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على إستمرار تقدمها ال

 وإزدهارها.
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 :الموقرة جدول األعمال التالى الخامس لعاديةاالغير  ن مجلس اإلدارة يعرض على الجمعية العامةإبعد هذا اإلستعراض ف

 

 م.3131ديسمبر  13اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في الموافقة على تقرير مجلس  .3

 م3131ديسمبر 13الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  .3

 م.3131ديسمبر  13إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .1

شأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية الموافقة على توصية لجنة المراجعة ب .2

 .م3132والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 

 الموافقة على تعيين المهندس/ عدنان بن محمود متبولي بدالً من الدكتور/ أحمد بن صالح نشار كعضو مستقل. .1

( 38.01م قدرها )3131د توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بإعتما .3

( مــن القيمة األسمية للسهم، على أن تكون أحقية تلك %1( لاير للسهم الواحد حيث تمثل )1.1مليون لاير بواقع )

 األرباح للمساهمين المقيدين في السجالت بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

( لاير لكل عضو من 3116111جلس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بواقع )الموافقة على توصية م .0

 م.3131ديسمبر  13أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

( من النظام االساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة بإضافة األنشطة التالية )أ(  3الموافقة على تعديل المادة )  .8

جـ( االستثمار في األوراق ( ي مجال التعليم ، )ب(اإلسثتمار في مجال صناعة وتجارة وسحب المعادن االستثمار ف

المالية )د( اإلستثمار في مجال الصحة )هـ ( اإلستثمار في مجال مواد البناء )و( اإلستثمار في مجال انشاء وتشغيل 

 المختبرات الخاصة بالمواصفات والمقاييس .

  التي تمت بين الشركة واعضاء مجلس االدارةد العقوالموافقة على  .5
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 اسم الشركة طبيعة العالقة اسم العضو المبالغ السنوية مالحظات

عقود ايجار المعارض 
والمستودعات 

والمكاتب حسب سعر 
 السوق السائد

رس 5.281.330  
 عبد العزيز ناصر السريع

 صالح ناصر السريع

شركة الحكمة للتطوير العقاري 
لورثة عبد هللا وورثة مملوكة 

ناصر عبد العزيز السريع 
 يرحمهم هللا بالكامل

ادارة امالك ورثة عبد هللا السريع 
وورثة ناصر  السريع يرحمهم هللا 

 )شركة الحكمة(

عبارة عن ايجار صالة  
عرض ومستودع 
حسب سعر السوق 

 السائد

رس 1.001.111  

 صالح ناصر السريع
طالل صالح ناصر 

 السريع

 %38سناسكو مملوكة شركة 

 لالستاذ صالح بن ناصر السريع
 شركة سناسكو للتطوير العقاري

توريد مواد خام )بطانة 
السجاد الداخلية 

( بموجب والخارجية
اوامر شراء معتمدة 
 وبسعر السوق السائد

رس 28.323.115  
 عبد العزيز ناصر السريع

 صالح ناصر السريع
يمتلكها ابناء عبد هللا  83%

السريع يرحمهم هللاوناصر   

الشركة السعودية لصناعة 
مستلزمات  السجاد المحدودة 

 )ماتكس(

توريد مواد خام 
للمصانع )غراء 6ورق 
مقوي 6 مواد كيمائية  
وبضاعة جاهزة )اثاث 
6فوم 6ولباد( بموجب 
اوامر شراء معتمدة 
 وبسعر السوق السائد

رس 10.021.538  
 عبد العزيز ناصر السريع

السريعصالح ناصر   
يمتلكها ابناء عبد هللا  111%

 وناصر السريع يرحمهم هللا

شركة مجموعة السريع لالستثمار 
 الصناعي المحدودة

 

 

 .... وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم
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