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   الكراماملساهمين السادة /   

 

 وبركاته ،،، هللا ورحمة عليكم سالملا         

 السنوي  التقرير لكرامللسادة / املساهمين ا قدمي أن التجارية الصناعية شركة مجموعة السريع إدارة مجلس سري           

  م31/12/2017 املنتهي في املالي عاملل أعمالها ونتائج الشركة أداءومستوى  أنشطة الشركة الرئيسة وطبيعة إستثمارها  عن

 مت
 
مللخص ألصول الشركة وخصومها  باإلضافة ،واملالية ةالتشغيلي ، كما يستعرض تحليل للنتائج البيانات املالية أهمضمنا

تفصيلية  معلوماتو كما يقدم هذا التقرير هيكلة مجلس إدارة الشركة ، واملخاطر الحالية واملتوقعة التى تواجهها الشركة

 عن أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس والعقود واملعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة .

  التقرير ُيعد  
 
 للتعرف مصدرا

 
  التقرير يتضمن إذ الشركات؛ حوكمة الئحة بأحكام الشركة التزام مدى على مهما

 
 ألحكام وصفا

 الخسارة أو الربح بيانات على فتحتوي  املالية القوائم أما .ذلك وأسباب تلتزمها لم التي واألحكام التزمتها الشركة التي الالئحة

 .النقدية والتدفقات املساهمين حقوق  في والتغيرات والدخل الحالي املالي السنوية والوضع

 الشركة والتي إدارة مجلس تقرير يتضمنها أن يجب التي املعلومات الشركات حوكمة الئحة من التسعون  املادة بينت وقد

 حوكمة من الئحة والتسعون  الثالثة املادة الى هذا باإلضافة االستثمارية، قراراتهم اتخاذ في املستثمرون عليها يعتمد

 بشركات الشركات الخاصة لنظام تنفيذا الصادرة التنظيمية واإلجراءات والضوابط الشركات نظام يتضمنه وما الشركات

 .اإلدارة مجلس تقرير في اإلفصاح تتطلب أحكام من املدرجة املساهمة

 ورد عما موافقتكم نأمل كما ، واسئلتكم استفساراتكم على والرد معكم التقرير هذا بمناقشة اإلدارة مجلس في نتشرف 

 .  تفاصيل من التقرير هذا في

 

 .ومساندتكم  دعمكم حسن لكم شاكرين

 

 الصناعية التجارية السريع مجموعة إدارة مجلس

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 

مةمقد
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 أ /  صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 الحمد هلل رب العاملين 

 سيد املرسلينوالصالة والسالم على 

  السادة / املساهمين

م 2017-12-31عن أعضاء مجلس اإلدارة ان أستعرض لكم التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية في  يسرني نيابة

على جهودهم  وجميع العاملين في الشركة ، وأن أبدي تقديري وشكري ألعضاء مجلس اإلدارة  واإلدارة التنفيذيه

املخلصة لتحقيق أهداف الشركة،وأن أضع بين أيديكم التقرير السنوي املالي عن نشاط املجموعة والذي يلقى 

من أجل  لتى تبين إستمرار الجهود م ، وا2017الضوء على اإلنجازات والنتائج املالية املحققة خالل العام املالى 

 .ةيق أهداف املجموعة اإلستراتيجيتحق

 بالتحديات الك 2017لمون أن العام املالى كما تع 
 
التى مرت بها إقتصادات املنطقة  ةاملستجد  بيرةم كان مليئا

 كان لها األثر على
 
التى طرأت على األسواق في هذا القطاع من  املجموعة نتيجة لبعض التغيرات نتائج عموما

ق وكذلك القوة الشرائية لدى متغيرات إقتصادية وأحداث دولية ساهمت في تدنى الوضع العام للسو 

 مع رؤية اململكة  لذلك،املستهلك
 
تم الغاء وتصفيه بعض االنشطه الغير  ربحيه مثل  الطموحة 2030وتماشيا

املجموعة و متطلبات السوق و  ةيجيتنتجات االرضيات التي تواكب استراوالتركيز على ماالثاث،و نشاط األقمشة

أهم التطورات التى حدثت بأنشطة املجموعة والنتائج املالية السنوية واإلفصاحات حسب  هذا يتضمن تقريرنا

ويسعدنى أن استعرض معكم أهم رة والصناعة وهيئة السوق املالية،اللوائح واألنظمة الخاصة بوزارة التجا

 للخطط التى إعتمدها مجلس اإلدارة ب
 
التركيز على املشاريع إنجازات الشركة خالل العام املالى املنصرم  وفقا

 القائمة والتي تحقيق الرؤيا واالهداف للمجموعة .

في الختام أتقدم أصالة عن نفس ي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة املوقرين بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم  

متطلعين الى مزيد  افي مجلس إدارة الشركة واستثماراتكم فيها . والشكر موصول الى كافة إدارات الشركة ومنسوبيه

 م .2018من النجاحات خالل العام املالى 

 

 

 

 كلمة

رئيس مجلس  

اإلدارة
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الفصل األول    

واللجان وكبار التنفيذيين مجلس اإلدارة  
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 أعضاء مجلس اإلدارة

                                                                                                      
  م / منصور بن صالح الحمد الخربوش                                              ناصر عبدالعزيز السريع  بن أ /  صالح                                
 مستقل –نائب رئيس مجلس اإلدارة                                    تنفيذي غير – رئيس مجلس اإلدارة                                                   

 

                                                                                                
 م / مؤيد بن إبراهيم مبارك المزروع                             محمود محمد على المتبولي بن م / عدنان                            
  عضو مجلس إدارة مستقل                                                 عضو مجلس إدارة مستقل                                                    

    

                                                                
 أ / فيصل بن مصطفى رشيد الكردي                                      م / محمد بن أحمد خلوي موكلي                                  

 سابقاً    - إدارة مستقلعضو مجلس                             سابقاً           - عضو مجلس إدارة مستقل                                               
 

                                                                                            
 أ / منذر بن محمد عبدهللا السريع                                در بن راشد محمد الناصر         أ / نا                                                       

     عضو مجلس إدارة تنفيذي                                                                عضو مجلس إدارة مستقل                                        

javascript:void(0)
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 .وخبراتهم ومؤهالتهم الحالية والسابقة ووظائفهم التنفيذية، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء -1

   أعضاء مجلس اإلدارة  -

 املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإٍلسم م

 شركة سناسكو  رئيس مجلس إدارة ناصر عبدالعزيز السريع بن صالح 1
 عضو منتدبرئيس تنفيذي و 

 ملجموعة السريع
 عمال محاسبة بكالوريوس إدارة أ

 متقاعد صالح الحمد الخربوش                بن منصور  2
رئيس تنفيذي ملجموعة الراجحى 

 القابضة
 ماجستير الهندسة الكهربائية

    متبوليمحمود محمد على  بن عدنان 3
 متبوليملجموعة  رئيس مجلس اإلدارة

 املتحدة

 متبوليملجموعة  الرئيس التنفيذي

 املتحدة
 بكالوريوس الهندسة الكهربائية

 إبراهيم مبارك املزروع بن مؤيد 4
العضو املنتدب لشركة املنتجات 

 الفوالذية املحدودة

شركة الجزيرة  مجلس إدارة   رئيس

 جهزة املنزليةلل 
 بكالوريوس الهندسة امليكانيكية

 أحمد خلوي موكلي بن محمد 5
ملجموعة العبيكان  الرئيس التنفيذي

 للطباعة والتغليف

ملجموعة العبيكان  نائب الرئيس

 لإلستثمار الصناعي
 بكالوريوس الهندسة الكيميائية

 محمد عبدهللا السريعبن  منذر  6
مجموعة ب عام إدارة التصنيع  مدير م

 السريع

 واملشتريات مدير عام اإلمدادات

 مجموعة السريع
 إقتصادبكالوريوس إدارة أعمال و 

 مصطفى رشيد الكردي بن فيصل 7
شركة مجموعة لالرئيس التنفيذي 

 سكاب

رئيس تنفيذي لشركة التأمين 

 التعاوني )سالمة(
 ماجستير إقتصاد

 مستثمر -رجل أعمال  راشد محمد الناصربن  نادر  8
شركة ل رئيس تنفيذي وعضو منتدب

 باتك لإلستثمار
 بكالوريوس إدارة األعمال والتسويق

       

 الخبرات اإٍلسم م

 ناصر عبدالعزيز السريع بن صالح 1
وتحويلها من وإدارت الشركات  املحاسبة وإعادة هيكلة الشركات وإصدار السياسات واإلجراءات  وإنشاء أنظمة سنة في اإلدارة املالية 35خبرة 

 .لجانالو شركات عدد من الاضافة لعضوية في مجالس إدارات  عائلية وذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة عامة مدرجة

 صالح الحمد الخربوش               بن منصور  2

سنة في مجال التشغيل والصيانة والتغليف والشحن واملشتريات ونظم التحكم والحاسب اآللي وأنظمة السالمة والجودة الشاملة  35خبرة 

 ماوية والتحويليةوقيادة مشاريع تطوير أعمال الشركات وتخطيط املوارد والتطوير العقاري والصناعات الكيوقيادة وحدات العمل اإلستراتيجية 

 وهيكلة الشركات.  واللجان والتجهيزات الطبية وخبرات في عضوية وقيادة مجالس اإلدارات

    متبوليمحمود محمد على  بن عدنان 3

و تطوير املشاريع واإلجهزة الفنية واملبيعات  متبوليبوزارة اإلعالم وإدارة املبيعات بشركة الزقزوق و سنة في مجال هندسة اإلتصاالت  34خبرة 

املتحدة كشركة التقنية للصيانة وأجهزة املوبايل والكمبيوتر وأجهزة الصوت  متبوليوالعمل تطوير جميع أقسام الشركات الشقيقة ملجموعة 

 واإلتصاالت واألجهزة الدقيقة بجانب رئاسة مجالس بعدد من الشركات واللجان . 

 إبراهيم مبارك املزروع بن مؤيد 4

العمليات التشغيلية لضمان أفضل إنتاجية، ووضع استراتيجية سنة في تطوير رؤية وإستراتيجية األعمال والتخطيط وتنفيذها، وإدارة  24خبرة 

شركات بعيدة املدى وقصيرة املدى، وتطوير املهارات التجارية في مختلف القطاعات وخبرة في مجال دمج الشركات أو اإلستحواذ عليها والنهوض بال

 كات واللجان .املتعثرة وإغالق الوحدات الغير مربحة، باإلضافة لعضوية مجالس عدد من الشر 

 أحمد خلوي موكلي بن محمد 5

في مجال املهارات التنظيمية والتحليل وتتطوير العاملين وإدارة الشركات وتنفيذ منهجية كايزن ومنهجية التفوق التشغيلي لتحسين سنة  19خبرة 

املبيعات وربط عمليات العمالء بنظام  األداء وكذلك تفعيل منهجية تحليل التكلفة الكلية وتحقيق خفض التكاليف وتحقيق نمو في حجم

 إلكترونى والعمل على بناء أنظمة داخل الشركات لتحقيق اإلستدامة من خالل بناء أنظمة االيزو إلدارة الجودة والبئية والسالمة 

 محمد عبدهللا السريعبن  منذر  6
ب إدارية قيادية كمدير عام التصنيع ومدير عام ورش مناصفي إدارة املشاريع واملشتريات والتصنيع وإدارة املصانع حيث شغل سنة  21خبرة 

 السريع للخراطة ومدير عام املشتريات ومدير عام مصنع جدة للخيوط الصناعية.

 مصطفى رشيد الكرديبن فيصل  7

 رئيسكسنة حيث عمل في البنك االهلى التجاري في عدة مناصب إدارية رئيسية كما عمل  37خبرة 
 
 لشركة التأتنفيذي ا

 
مين التعاوني التجاري ا

شركات الوعضو مجلس إدارة لعدد من ومحاضر في االقتصاد واملوازنة بمعهد اإلدارة العامة والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سكاب 

 .املغلقةامة و املساهمة الع

 راشد محمد الناصربن  نادر  8
سنة في العديد من املناصب القيادية كرئيس تنفيذي وعضو منتدب ومدير عام  وله خبرة وإنجازات بالشركات املساهمة والخاصة من  13خبر 

 والعاملية خالل وضع االستراتيجيات وتحديد الفرص والدمج واإلستحواذ وإدارة العمليات وتحليل السوق املحلية
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 أعضاء اللجان - 

 واملخاطر لجنة املراجعة  

 الخبرات   املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإٍلسم م

 متقاعد     صالح الحمد الخربوش           بن منصور  1
رئيس تنفيذي ملجموعة الراجحى 

 القابضة

ماجستير الهندسة 

 الكهربائية

 يماويات(للبتروكسنة   )شركة الجبيل  16 -

 )شركة سابك( سنة  12 -

سنوات الرئيس التنفيذي )مجموعة الراجحى  5 -

 القابضة(

 عضو مجلس ولجنة مراجعة )شركة كيان السعودية( -

الرئيس التنفيذي ملجموعة  أحمد خلوي موكلي بن محمد 2

 العبيكان للطباعة والتغليف

نائب الرئيس ملجموعة العبيكان 

 الصناعيلإلستثمار 

بكالوريوس الهندسة 

 الكيميائية

 سنة ) العبيكان لإلستثمار الصناعي ( 11 -

 سنوات ) سابك /اكسون موبيل( 5 -

 سنوات محطات التحلية وتوليد الطاقة 3  -

ليفرج جلوبال  –مدير عام  شاهد رؤوف قريش ي 3

 كندا –املحدودة 

 بكالوريوس تجارة  كندا -كي بي أم جي  –مدير 

 إقتصاد ماجستير 

تقنية  -املحاسبة االدراية -املحاسبة املاليةخبرة في  

 إدارة املخاطر -ضمان االلتزام -إدارة املشاريع -املعلومات

 لجنة املكافآت والترشيحات

 الخبرات   املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإٍلسم م

شركة  – الرئيس التنفيذي  نضال خزاع كلوب  1

 األسواق لتقييم القدرات 

 

شركة خط  –التنفيذي  الرئيس 

املطابخ السعودية الصناعية و 

 التجارية 

بكالوريس ادراة نظم و 

 تسويق 

 سنة ) شركة األسواق لتقييم القدرات ( 14-

 سنوات ) شركة خط املطابخ السعودية( 3-

 العقارية (سنوات ) شركة املنتجعات السياحية و  5-

 شركة الجمال السريعة)سنوات  3-

 اللوجستية(  للخدمات 

بكالوريوس إدارة اعمال  رئيس تنفيذي وعضو منتدب رئيس مجلس إدارة ناصر عبدالعزيز السريعبن صالح  2

 محاسبة 

 سنة ) شركة عبدهللا وناصر السريع(  25 -

 سنة )شركة مجموعة سناسكو لإلستثمار( 14 -

 مجموعة السريع التجارية الصناعية ( )سنوات   9  -

عدنان بن محمود محمد علي  3

 متبولي  
 رئيس مجلس اإلدارة

 ملجموعة متبولي املتحدة

ملجموعة  الرئيس التنفيذي

 متبولي املتحدة

بكالوريوس الهندسة 

 الكهربائية

 سنوات ) وزارةاإلعالم ( 5 -

 سنة ) شركة الزقزوق ومتبولي ( 12 -

 سنة ) مجموعة متبولي املتحدة (  17 -

 اللجنة التنفيذية 

 الخبرات املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإٍلسم م

 متقاعد صالح الحمد الخربوش                بن منصور  1
رئيس تنفيذي ملجموعة الراجحى 

 القابضة

ماجستير الهندسة 

 الكهربائية

 للبتروكيماويات(سنة   )شركة الجبيل  16 -

 سنة  )شركة سابك( 12 -

سنوات الرئيس التنفيذي )مجموعة الراجحى  5 -

 القابضة(

 عضو مجلس ولجنة مراجعة )شركة كيان السعودية( -

2 
عدنان بن محمود محمد علي 

 متبولي   

 رئيس مجلس اإلدارة

 ملجموعة متبولي املتحدة

ملجموعة  الرئيس التنفيذي

 متبولي املتحدة

بكالوريوس الهندسة 

 الكهربائية

 سنوات )وزارةاإلعالم( 5 -

 سنة )شركة الزقزوق ومتبولي ( 12 -

 سنة )مجموعة متبولي املتحدة ( 17 -

 مؤيد بن إبراهيم مبارك املزروع 3
العضو املنتدب لشركة 

 املنتجات الفوالذية املحدودة

مجلس إدارة  شركة   رئيس

 الجزيرة لإلجهزة املنزلية

بكالوريوس الهندسة 

 امليكانيكية

 سنة )شركة املهيدب للصناعات املعدنية( 14 -

 سنوات )الشركة املتحدة ملنتجات األخشاب( 6 -

 سنوات )شركة بوان للصناعات املعدنية( 6 -

 سنوات )شركة الجزيرة للجهزة املنزلية( 7 -
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  الشركة إدارة مجلس عضو يكون  التي خارجها أو اململكة داخل الشركات - 2
 
 .يريهامد من أو والسابقة الحالية إدارتها مجالس في عضوا

 

 

 

 

 الشركات التي أسماء إسم العضو 

مجلس  يكون عضو

 في اإلدارة
 
مجالس  عضوا

 من أو لحاليةا إداراتها

 مديريها

داخل 

اململكة 

/  

خارج 

 اململكة

 القانوني الكيان

 /مدرجة مساهمة ( 

 /مساهمةغير مدرجة

 مسؤولية ذات

 ) محدودة

عضو  يكون  الشركات التي أسماء

  مجلس
 
 في مجالس اإلدارة عضوا

 من مديريها أو السابقةإداراتها 

 داخل 

اململكة

/ 

خارج 

 اململكة

 القانوني الكيان

 /مدرجة   مساهمة (

 /مدرجة مساهمة غير

مسؤولية  ذات

 )محدودة

 شركة الفارابي -  السريع عبدالعزيز  ناصر  بن صالح

كربونات شركة  -

 الكالسيوم     

              مجموعة سناسكو    -

 شركة أديم املالية -

الشركة السعودية  -

مستلزمات   لصناعة

 ماتكس-السجاد

 داخل

 داخل

 

 داخل

 داخل

 داخل

 مساهمة مغلقة

 ذات مسؤولية محدودة

 

 ذات مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودةذات 

 مساهمة مغلقة     

 السريع شركة عبدهللا وناصر -

 بلجيكا –مصنع سمارا  -

 سوق مكة الدولي -

 شركة الشامية -

 داخل

 خارج

 داخل

 داخل

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 شركة كيان السعودية       -              الخربوش الحمد صالح  بن منصور 

شركة املرطبات  -

 السعودية

النقل  – تطويرشركة   -

  التعليمي

 داخل

 داخل

 

 داخل

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة

 

 ذات مسؤولية محدودة

شركة الجبيل للبتروكيماويات  -

 )كيميا(

 شركة سابك  -

 مجموعة الراجحي القابضة -

 داخل

 

 داخل

 داخل

 ذات مسؤولية محدودة

 

 مساهمة مدرجة

 شركة مساهمة مغلقة

 ذات مسؤولية محدودة داخل املتحدة متبوليجموعة م - ذات مسؤولية محدودة داخل املتحدة متبوليمجموعة  -    متبوليمحمود  بن عدنان

   شركة املنتجات الفوالذية   - املزروعمبارك  إبراهيم بن مؤيد

الشركة السعودية  -

 للتغليف واملعادن 

 داخل

 

 داخل

 

 ذات مسؤولية محدودة

 

 ذات مسؤولية محدودة

 

 شركة السخانات الحديثة -

لالستمار  الشركة )يونفست( -

 الصناعي

الشركة  للصناعات املعدنية  -

 )مصر(

 شركة بوان للصناعات املعدنية -

 شركة املهيدب للصناعات املعدنية -

 تحدة ملنتجات األخشابالشركة امل -

 شركة الجزيرة لألجهزة  -

 لالستثمارشركة العيونى  -

 داخل

 داخل

 

 خارج

 

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 

 ذات مسؤولية محدودة

 

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة ذات داخل  مجموعة العبيكان - أحمد خلوي موكليبن محمد 
 شركة العبيكان لإلستثمار الصناعي -

 سابك / اكسون موبيل -

 داخل

 داخل

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة داخل شركة كربونات الكالسيوم            - ------ ------ ------ السريععبدهللا محمد بن منذر 

 مساهمة مدرجة داخل شركة التأمين التعاوني )سالمة( - شركة مساهمة مغلقة داخل مجموعة سكابشركة  - الكردي بن مصطفى  فيصل

 ------ ------ ------ نادر بن راشد محمد الناصر

شركة باتك لإلستثمار واألعمال  -

 اللوجستيه

-الشركة العربية لخدمات االمن  -

 أمنكو

 شركة أوتوستار  -

 داخل

 

 داخل

 

 داخل

 مساهمة مدرجة

 

 مسؤولية محدودةذات 

 

 شركة مساهمة مغلقة
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  اإلدارة التنفيذية  -

 الخبرات املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإٍلسم م

 الرئيس التنفيذي وائل سعد عبدالعزيز الراشد 1
ركة ش -نائب الرئيس 

 أسالك
 ماجستير ودكتواره في إدارة األعمال

القيادة العليا سنة في  14سنة خبرة منها  25

 للشركات

 املدير املالي رئيس اإلدارة املالية عبدالباري محمد  2
ماجستير تجارة، ماجستير إدارة 

 أعمال وشهادة الزمالة األمريكية

سنة في مجال املالية في عدد من الشركات  25

 الصناعية

 بكالوريوس إدارة أعمال  إقتصاد اإلمداداتمدير عام إدارة  عام إدارة التصنيع  مدير منذر محمد عبدهللا السريع 3
سنة في إدارة املشاريع واملشتريات  18خبرة 

 والتصنيع وإدارة املصانع

 سنة في مجال املبيعات والتسويق 21خبرة  الثانوية العامة مدير املبيعات املحلية  مدير عام املبيعات عبدهللا حمدان عبدهللا السريع  4

 آل زيدعبدالعزيز محمد سعد  5
مدير عام املوارد البشريه 

 والشؤون اإلدارية

رئيس شركة است 

 لإلستشارات والتوظيف
 بكالوريوس إدارة أعمال  دولية

 سنة في مجال اإلدارة  واملوارد البشرية  28

 

 مجلس عضو -تنفيذي غير إدارة مجلس عضو - تنفيذي إدارة مجلس عضو :اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين - 3

 .مستقل إدارة
 

 االسم
 تصنيف العضوية

 مستقل ( –غير تنفيذي  –تنفيذي ( 

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

 عضو مجلس إدارة مستقل        م . منصور بن صالح الخربوش 

 عضو مجلس إدارة مستقل        متبولي محمد عليم . عدنان بن محمود 

 عضو مجلس إدارة مستقل        م .  مؤيد بن ابراهيم مبارك املزروع

 عضو مجلس إدارة مستقل        م  . محمد بن أحمد موكلي 

 عضو مجلس إدارة مستقل        *أ . فيصل بن مصطفى الكردي 

 عضو مجلس إدارة تنفيذي        أ.  منذر بن محمد بن عبدهللا السريع

 عضو مجلس إدارة مستقل        *أ . نادر بن راشد محمد الناصر 

 

  يين األستاذ / نادر الناصر بديألتع الكردي عضو مجلس إدارة و األستاذ / فيصل إستقالة -م :2017في عام  مجلس اإلدارة تعديل على تشكيل *         

 بمقترحات -التنفيذيين غير وبخاصة- أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات -4
 
  حيال وملحوظاتهم املساهمين علما

 .وأدائها الشركة

في محضر  للجمعية  وتدوينها حيال الشركة وأدائها من خالل إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين حظات املساهمينومال على اقتراحات يطلع مجلس اإلدارة  

إلتصال مقترحات االعامة ويتم تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بنسخه من املحضر الذي يشتمل على مقترحات ومالحظات املساهمين املطروحة، كما يستقبل مركز 

املهمة بصورة  على املقترحات واملالحظات تها من خالل أمين سر مجلس اإلدارة وعالقات املستثمرين وإطالع مجلس اإلدارةرأسواستفسارات املساهمين ويتم د

 مقترحات املساهمين الواردة من خالل البريد اإللكتروني والتفاعل معها وإحاطة أعضاء مجلس اإلدارة
 
  رئيس مجلس اإلدارة يحيطكما .بها منتظمة وأيضا

 
في  علما

  إن وجدت.بمقترحات املساهمين عضاء مجلس اإلدارة بخاصة غير التنفيذيين أل أول إجتماع 
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 إجتماعات مجلس اإلدارة -5

لم   ،لصالحياته وفقا ومحدد موثق أعمال جدول  في املدرجة املوضوعات في إجتماعاته املجلس ، ويبحث م 2017 ( إجتماعات خالل عام 6)  ستةعقد مجلس اإلدارة       

يلتزم مجلس اإلدارة اعتماد القوائم م، 2017يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد إجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر خالل السنة املالية املنتهية 

قرار  16ذ مجلس اإلدارة عدد م إتخ2017عام طريق التمرير  وخالل  املالية في اجتماعاته الدورية وفي حالة عدم تزامن إجتماع مجلس اإلدارة مع إصدار القوائم يتم إعتمادها عن

 -وكان حضوراالجتماعات لألعضاء على النحو التالي :م، 2017سبتمبر  30التى كان من ضمنها قرار إعتماد النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في و بالتمرير  

 (إجتماعات  6)  م2017إجتماعات مجلس اإلدارة لعام 

 م
 اإلسم

 االول 

 يناير 17
 الثاني

 فبراير 21

 الثالث

 ابريل 19

 الرابع

 أغسطس 2

 الخامس

 اكتوبر 26

 الساادس

 ديسمبر 26

 مالحظات

 
عدد 

 الحضور 

       --           6 أ. صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع 1

     --           5 اعتذر وفوض  م. عدنان بن محمود  متبولي 2

  --          5 اعتذروفوض     م . منصور بن صالح الخربوش 3

       --          6 م . مؤيد بن ابراهيم املزروع 4

 3          -- اعتذر وفوض اعتذروفوض   اعتذر وفوض  م . محمد بن أحمد موكلى 5

     2          -- م2017ابريل  26بتاريخ  تقدم بإستقالته اعتذر وفوض   أ . فيصل بن مصطفى الكردي 6

   -- 5 اعتذر وفوض    أ. منذر بن محمد عبدهللا  السريع 7

 من تاريخ  أ . نادر بن راشد محمد الناصر 8
 
م2017-10-24تعيين إعتبارا   1 -- اعتذر وفوض 

 م 2017 ديسمبر  28اخر إجتماع للجمعية العامة بتاريخ 

 : الحاضرين اإلدارة مجلس أعضاء األخيرة وأسماء املالية السنة خالل املنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان -6
 م

 اإلسم
 إجتماع الجمعية األول 

 م2017يناير  16

 إجتماع الجمعية الثاني

 م2017ابريل  12

 إجتماع الجمعية الثالث

 م2017ديسمبر  28

 حاضر حاضر                   حاضر أ. صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع 1

 حاضر حاضر  حاضر م. عدنان بن محمود محمد على متبولي 2

 حاضر حاضر حاضر م . منصور بن صالح الخربوش 3

 حاضر حاضر حاضر م . مؤيد بن ابراهيم املزروع 4

 حاضر لم يحضر حاضر م . محمد بن أحمد موكلى 5

 م2017ابريل  26إستقاله بتاريخ  يحضرلم  حاضر أ . فيصل بن مصطفى الكردي 6

 حاضر حاضر حاضر أ. منذر بن محمد عبدهللا  السريع 7

 لم يحضر ديسمبر 28الجمعية بتاريخ  م ثم2017 أكتوبر  24تم تعيينه بتاريخ  أ . نادر بن راشد محمد الناصر 8

  -وأسبابها: الطلبات تلك وتواريخ املساهمين لسجل الشركة طلبات عدد -7

 أسباب الطلب تاريخ الطلب طلبات الشركة لسجل املساهمينعدد 

 إجراءات الشركة  م2017يناير  5 1

 إجراءات الجمعية العامة  م2017يناير  16 2

 إجراءات الشركة  م2017يناير  31 3

 إجراءات الشركة  م2017فبراير  28 4

 إجراءات الجمعية العامة  م2017ابريل  12 5

 إجراءات الشركة  م2017يونيو  13 6

 إجراءات الشركة  م2017أغسطس  3 7

 إجراءات الشركة  م2017سبتمبر  30 8

 إجراءات الشركة  م2017نوفمبر  30 9

 إجراءات الجمعية العامة  م2017ديسمبر  28 10
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 الحضور  وبياناتانعقادها  وتواريخ،اجتماعاتها وعدد،وأعضائها،ورؤسائهااملجلس، لجان ،ومهامالختصاصات مختصر وصف -8

 -:  للعضاء

 :نحو التاليون هذه اللجان على ال" و" اللجنة التنفيذية "  وتتك واملخاطر " و " لجنة املراجعة والترشيحات املكافآتالث لجان وهى : " لجنة ينبثق من مجلس اإلدارة ث

 لجنة املكافآت والترشيحات  .أ

  .م 2017( خالل عام  إجتماعين وقد عقدت اللجنة ) من ثالثة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين والترشيحات املكافآتاإلدارة لجنة ا مجلس شكل

 لجنة املكافآت والترشيحات 

 الصفة االسم

 رئيس اللجنة  أ . نضال خزاع كلوب 

 عضو لجنة  – السابق رئيس اللجنة م . عدنان محمود محمد على متبولي

 عضو لجنة  أ . صالح بن ناصر السريع 

 سابق عضو لجنة م . محمد بن أحمد موكلي 

 رئيس اللجنة السابق أ . فيصل مصطفى رشيد الكردي

  خرج املهندس محمد موكلي من اللجنة وتم تعيين االستاذ / فيصل الكردي عضو باللجنة. م2017 يناير 17بتاريخ 

  عدنان متبولي مع استمرار املهندس /عدنان م اصبح االستاذ / فيصل الكردي رئيس اللجنة بدال عن املهندس / 2017يناير  17بتاريخ 
 
 باللجنة.عضوا

  م استقال االستاذ / فيصل الكردي عن عضويته بمجلس اإلدارة واللجان.2017ابريل  26بتاريخ 

  لها. /م تم تعيين األستاذ 2017يوليو  20بتاريخ 
 
 نضال خزاع كلوب عضو باللجنة ورئيسا

 م2017خالل عام  املكافآت والترشيحاتالجدول املرفق يبين اجتماعات لجنة 

 م

 

 م 2017خالل عام  جتماعات لجنة املكافآت والترشيحاتإ 

 

 

 إجمالي

 الحضور 

 األول  اإلسم 

 يناير 8

 الثاني

 أكتوبر 22
 

 2 حضر حضر م . عدنان محمود محمد على متبولي 1

 2 حضر حضر أ . صالح بن ناصر السريع 2

)عبر الهاتف( حضر  م . محمد بن أحمد موكلي 3  1 إستقالة 

 0 مستقيل من اللجنة  أ . فيصل مصطفى رشيد الكردي 4

 1 حضر -----    أ . نضال خزاع كلوب 5
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 م2017تقرير مجلس اإلدارة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية للعام  املالي 
 

 اختصاصات ومهام اللجنة: 

  -فيما يخص املكافآت مايلي:  تختص لجنة املكافآت والترشيحات -1

  العتمادها من  دارة واللجان املنبثقة عنهإعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإل 
 
واإلدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

 قق من تنفيذها.، والتح، واإلفصاحالجمعية العامة، على أن يراع في تلك السياسات اتباع معايير ترتبط باألداء

  .توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة 

 اللجان لس اإلدارة و املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منها، والتوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مج

 املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة املعتمدة. 

  .للسياسة املعتمدة 
 
 التوصية ملجلس اإلدارة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 -فيما يخص الترشيحات مايلي:  تختص لجنة املكافآت والترشيحات -2

 اسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.اقتراح سي 

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أى شخص سبقت إدان 
 
ته بجريمة التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا

 مخلة باألمانة. 

  .إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية 

  .تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة 

 نفيذية. املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة الت 

 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات ملجلس اإلدارة في شأن التغييرات التى يمكن إجراؤها 

  .التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى 

  لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين.وضع وصف وظيفي 

  .وضع اإلجراءات الخاصة في شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين 

 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 

 ما يتفق مع مصلحة وأغراض الشركة.م بأعمال املراجعة الدورية لالئحة الحوكمة ورفع التوصيات واملقترحات ملجلس اإلدارة في شأن إجراء تعديالت عليها بالقيا 
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  واملخاطر  لجنة املراجعة .ب

، ص  بالشئون املالية واملحاسبيةجميعهم غير تنفيذيين من بينهم مخت م من ثالثة أعضاء2017يناير  16الجمعية العامة بتاريخ  من واملخاطر تم تشكيل لجنة املراجعة   

   م.2017( اجتماعات خالل عام 6وقد عقدت اللجنة  )

 واملخاطر لجنة املراجعة

 الصفة االسم

 رئيس اللجنة  م . منصور بن صالح الخربوش

 عضو لجنة املوكلي أحمدبن م . محمد 

  عضو لجنة    أ . شاهد رؤؤف قريش ي 

 ) سابق (عضو لجنة    إبراهيم املزروع  بن م . مؤيد

 

 م2017خالل عام  واملخاطر الجدول املرفق يبين اجتماعات لجنة 

 م

 م2017خالل عام  واملخاطر  اجتماعات لجنة املراجعـــة 

 

 

 إجمالي

 الحضور 

 اإلسم 
 األول 

 يناير 17

 الثاني

 فبراير 20

 الثالث

 ابريل 12

 الرابع

 ابريل 19

 الخامس

 أغسطس 1

 السادس

 اكتوبر 25
 

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر م . منصور بن صالح الخربوش 1

 3 اعتذر حضر حضر اعتذر اعتذر حضر م . محمد أحمد خلوي املوكلي 2

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر أ . شاهد رؤؤف قريش ي  3

  في بداية السنة تم تشكيل لجنة املراجعة من الجمعية  م . مؤيد إبراهيم املزروع  4

  م من قبل الجمعية العامة ، خرج املهندس / مؤيد املزروع من عضوية لجنة املراجعة واملخاطر2017يناير  16بعد تشكيل  لجنة املراجعة واملخاطر بتاريخ .  

 اختصاصات ومهام اللجنة:

 فيها الواردة للمالحظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير ةرأسد . 

 يتعارض ال التابعة، وبما وشركاتها املجموعة العالقة بين تنظم التي والرقابة الحوكمه آليات فاعلية مدى على ) وصالحيتها مهامها نطاق في( واإلشراف  الرقابة 

 .بالشركة الحوكمه تطبيق آليات على تشرف أخري  لجنة أي وصالحية مهام مع

 اإلدارة ملجلس حولها مقترحة تغييرات بأي آلخر والتوصية وقت من الالئحة هذه تضمنتها التي والضوابط والقواعد املهام كفاية مدى تقييم وإعادة مراجعة 

 .للمساهمين للجمعية العامه بشأنها والتوصية تهارأسبد يقوم والذي

 مايلي خاصة بصفة اللجنة مهام فيها وتشمل الداخلية الرقابة وأنظمة املالية والقوائم التقارير ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال مراقبة : 

  :املالية التقارير 

 وعدالتها نزاهتها من للتحقق وذلك شأنها في الرأي والتوصية وإبداء اإلدارة مجلس على عرضها قبل والسنوية سنوية الربع األولية املالية القوائم في النظر 

 .الشأن بهذا املهنية واألعراف األنظمة والقوانين تقتضيها أخري  متطلبات وأي وشفافيتها

 املعلومات وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة والقوائم املالية اإلدارة ملجلس السنوي  التقرير كان إذا فيما اإلدارة مجلس طلب على بناء الفني الرأي إبداء 

 . وإستراتيجيتها عملها ونموذج وأدائها للشركة املالي الوضع أو تقييم املركز واملستثمرين للمساهمين تتيح التي

 الشركة في مهامه يتولى من أو للشركة املالي املدير مسائل يثيرها أية في بدقة والبحث ،والحسابات املالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو مهمة مسائل أية ةرأسد 

 .الحسابات مراجع أو
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 وجدت إن اإلدارة ملجلس عليها مالحظات أي وإبداء للشركة السنوية التقديرية املوازنة في النظر . 

 املالية التقارير في الواردة الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من التحقق . 

 شأنها في اإلدارة ملجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في املتبعة املحاسبية السياسات ةرأسد . 

 :الداخلية املراجعة

 الخصوص بهذا املهنية واألعراف األنظمة والقوانين مع يتماش ي بما فاعليتها من والتحقق وأعمالها الداخلية املراجعة إدارة خطط على اإلشراف. 

 أعمال من أدته وما النظم هذه كفاية مدي في ورأيها يتضمن توصياتها مكتوب تقرير وإعداد الشركة، في املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم مراجعة 

  يودع أن اإلدارة مجلس وعلى املهنية،وتقديمه للجمعية العامة، واألعراف والقوانين األنظمة تقتضيه ما ضوء وذلك في اختصاصها نطاق في تدخل أخري 
 
 نسخا

 ويتلى منه بنسخة املساهمين من رغب كل من لتزويد األقل على أيام بعشرة العامة الجمعية انعقاد موعد قبل الرئيس ي الشركة مركز في التقرير من هذا كافية

  الجمعية انعقاد إثناء التقرير
 
 .الشركات من نظام (104) املادة إلحكام وفقا

 واملهام األعمال أداء في وفعاليتها الالزمة املوارد توافر من للتحقق الشركة، في الداخلية املراجعة وإدارة الداخلي املراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة 

 .بها املنوط

  :املنشأة مخاطر إدارة

 عتمادهاال  لشركة والتوصية بشأنها للمجلس مراجعة سياسة وإطار عمل إدارة املخاطر بما يتوافق مع أهداف ا. 

 له. الشركة عدم تجاوز  من الشركة والتحقق لها تتعرض قد التي للمخاطر مقبول  مستوى  تحديد 

 .التحقق من أهم املخاطر التى يتعرض لها وحدات أعمال الشركة وأنشطتها ومدى استجابة اإلدارة للتعامل معها بشكل مناسب 

 القصور  أوجه لتحديد وذلك الشركة؛ لها تتعرض قد التي ومتابعة املخاطر وقياس تحديد وآليات نظم فعالية وتقييم بالشركة املخاطر إدارة نظام عل اإلشراف 

 .بها

  املخاطر. بإدارة املتعلقة املسائل حول  للمجلس التوصيات تقديم 

  :الحسابات مراجع

 التعاقد وشروط عملهم نطاق ومراجعة من استقاللهم التأكد بعد أدائهم وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم الحسابات مراجعي بتعيين اإلدارة ملجلس التوصية 

 .معهم

 الصلة ذات واملعايير االعتبار القواعد في األخذ مع املراجعة، أعمال فعالية ومدى وموضوعيته، الحسابات مراجع استقالل من التحقق. 

 تقديمه عدم من والتحقق وأعماله، الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة  
 
  ذلك حيال مرئياتها وإبداء ، املراجعة أعمال نطاق تخرج عن إدارية أو فنية أعماال

  بشأنها أخذ ومتابعة ما وجدت إن حيالها مرئياتها وإبداء املالية القوائم على ومالحظاته الحسابات مراجع تقارير في النظر. 

 قبل من فيه الواردة للمالحظات التصحيحية تنفيذ اإلجراءات ومتابعة السنوية املراجعة عملية بعد الحسابات مراجع قبل من املقدم اإلدارة خطاب فى النظر 

 .اإلدارة

  :االلتزام من التحقق 

 بشأنها الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة. 

 عملها بنطاق العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق . 

 مجلس إلى بشأنها تراه ما وتقديم ،وجدت إن املحتملة تعارض املصالح وحاالت العالقة ذوي  األطراف مع الشركة تجريها أن املقترح والتعامالت العقود مراجعة 

 . اإلدارة

 اتخاذها يلزم التي بالخطوات توصياتها وإبداء ،بشأنها إجراءات اتخاذ ضرورة ترى  مسائل من تراه بما عملها نطاق في اإلدارة مجلس إلى الرفع. 
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 اللجنة التنفيذية : .ج

  م هم :2017( إجتماعات خالل عام 5من ثالثة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين )مستقلين(  وقد عقدت اللجنة ) اإلدارة اللجنة التنفيذية مجلس شكل

 اللجنة التنفيذية 

 الصفة االسم

 رئيس اللجنة م . منصور بن صالح الخربوش

 عضو لجنة محمد على متبوليم . عدنان محمود 

 عضو لجنة -جنة السابق لرئيس ال م . محمد بن أحمد موكلي 

 عضو لجنة م . مؤيد ابراهيم مبارك املزروع
 

  منصور الخربوش  /م محمد موكلي بدال عن شكيل اللجنة ليصبح الرئيس م/م تم إعادة ت2017يناير  17بتاريخ.
 
 ليصبح عضوا

  للجنة. 2017اكتوبر  1بتاريخ 
 
 م اعتذر م/ محمد موكلي إلرتباطات عملية عن رئاسة اللجنة مع إستمراريته كعضو ليصبح م/ منصور رئيسا

  م/ محمد موكلي إلرتباطات عملية عن عضوية اللجنة ليتم تعيين م/ مؤيد املزروع عضو  اعتذرم 2017نوفمبر  23بتاريخ 
 
 .باللجنة من تاريخه ا

 م2017املرفق يبين اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام  الجدول 

 

 اإلسم
 م2017اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 

 األول 

 مارس 4

 الثاني

 يونيو 10

 الثالث

 نوفمبر 21

 الرابع

 ديسمبر 10

 الخامس

 ديسمبر 26

اجمالي 

 الحضور 

 5 حضر حضر حضر حضر حضر م . منصور صالح الخربوش 1

 3 لم يحضر حضر لم يحضر حضر حضر عدنان محمود  متبوليم .  2

 2 إعتذار عن عضوية اللجنة حضر حضر م . محمد  أحمد موكلي  3

 2 حضر لم يحضر حضر ---------- م . مؤيد ابراهيم  املزروع 4

 اختصاصات ومهام اللجنة: 

 .متابعة وتنفيذ مشاريع الشركة ورفع التوصيات الالزمة ملجلس اإلدارة 

 .وضع األهداف اإلستراتيجية والخطط الرئيسية للشركة والتأكد من تطبيقها بالجودة الالزمة والتكلفة املقبولة 

 .متابعة خطط الشركة االستراتيجية الطويلة واملتوسطة والقصيرة األجل وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر 

  والرقابية واقتراح التعديل عليها ملجلس اإلدارة.متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة املالية واإلدارية 

 .مراجعة سياسات الشركة الخاصة باملوارد البشرية وجدول الصالحيات والهيكل التنظيمي كلما دعت الحاجة لذلك 

 .دعم االدارة التنفيذية بما تحتاجه من مجلس االدارة من قرارات وتسهيالت 

 ( متابعة املعايير املعتمدة من املجلسKPI’s.مع االدارة التنفيذية والتأكد من تنفيذها حسب الخطط والوقت الزمني مع كل جهة لها عالقة ) 

 .متابعة تنفيذ املوازنات التقديرية مقارنة مع الفعلية  للشركة وتحليل أسباب اإلنحرافات  إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنه للمجلس 

 اقتراحها للمجلس.ة ومراجعة املبادرات من االدارة التنفيذية و رأسد 

 .متابعة تنفيذ التوصيات من مجلس اإلدارة وكذلك من املدقق الداخلي ومراقب الحسابات إذا تطلب األمر 

 .أي مهام آخرى يوكلها مجلس اإلدارة للجنة 
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القتها قييم وعالوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التى قامت بالت  -9

 بالشركة.

 لجنة املكافآت حا تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقتراح معالجتها حسب اإلستراتيجية ومصلحة الشركة وتعكف
 
ليا

اإلستعانة بجهة خارجية  وحتى تاريخه لم يتم ،م2018للبدء في تنفيذها في الربع الثالث من العام  والترشيحات على وضع آلية وتطويرها لتقييم أداء املجلس وأداء لجانه

 لتقوم بالتقييم . 

10-   
 
 منصوص عليه في املادة الثالثة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات. ملا هو مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

 على سياسة ووفق معايير وضوابط، مكافآت بناءاإلدارة ولجانه يستحق أعضاء مجلس
 
ويجوز أن تكون   م2017ديسمبر  28تم إعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ  ا

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه املزايا .  لجان املنبثقة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وال
 
 معينا

 
 ماليا

 
 مبلغا

  مجلس اإلدارة تتضمن سياسة املكافآت أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء

ملؤهالت الئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها واملهارات والخبرات املطلوبة وأن تكون عامال لجذب أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الخبرات واوأن تكون م

 العلمية والعملية املطلوبة لتعزيز ودعم قدرات الشركة لتحقيق أهدافها وأن تكون املكافأة مبنية على توصية لجنة املكافآت. 

 لى جنة املكافآت في الشركة وضع معايير وسياسات أخرى مفصلة تحدد بناء  عليها مقدار مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومدى استحقاقهم للحصول عيجوز لل

 هذه املكافآت .

  للمعايير املوضحة في هذه املادة أو أي 
 
معايير أخرى يمكن  ال يشترط أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متساوية، بل يمكن أن تتفاوت تلك املكافآت وفقا

آت ومزايا مالية أو عينية حديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ، في جميع األحوال اليتجاوز مجموع مايحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافعلى أساسها ت

  .لف ريال سعودي(خمس مائة أ 500,000 ) مبلغ

   تهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في إستقاللية كة وذلك لكى ال يؤثر ارتباط مكافآيجب أال ترتبط مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين بربحية الشر

 قراراتهم.

 مكافأة سنوية. كلف ريال، ريال( مائة وخمسون أ150,000 وقدره ) محددء مجلس اإلدارة مبلغ يستحق أعضا 

  ريال( ستون   60,000 وقدره ) محددلف ريال. ويستحق عضو اللجنة التنفيذية مبلغ ريال( مائة أ100,000 وقدره ) محدديستحق رئيس اللجنة التنفيذية مبلغ

 .، كمكافأة سنويةلف ريالأ

 وقدره  محددريال( ستون ألف ريال. ويستحق عضو لجنة املكافآت والترشيحات مبلغ   60,000 )وقدره  محددحات مبلغ يستحق رئيس لجنة املكافآت والترشي

 .، كمكافأة سنوية أربعون ألف ريالريال(  40,000)

   وقدره  محددمبلغ  واملخاطرلجنة املراجعة ويستحق عضو  .ريال ريال( مائة ألف100,000) وقدره  محددمبلغ واملخاطر يستحق رئيس لجنة املراجعة                   

 .، كمكافأة سنوية ريال( ستون ألف ريال لعضو اللجنة 60,000 )

 ( ر 2,500يكون بدل الحضور ) جتماعات اللجان املنبثقة منه.أو إ يال إلجتماعات مجلس االدارة 

 ضمن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  عليه لريال( إضافة الى ما يحص 100,000 وقدره )حدد تكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مبلغ م 

   يحق للشركة مطالبة عضو مجلس اإلدارة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها وإسترداد ما صرف له من مكافآت وتعويضات

 وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في األحوال األتية: 

 خل بالشرف واالمانة أو التزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في اململكة العربية السعودية.إرتكاب عضو مجلس اإلدارة عمل م 

 .اخالل عضو مجلس اإلدارة في القيام بمسؤوليته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه اإلضرار بمصلحة الشركة 

 بسبب التغيب عن ثالث إجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر يقبله مجلس اإلدارة فال  –بقرار من الجمعية العامة  –نهاء العضوية لعضو مجلس اإلدارة إ

 يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي أخر إجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع املكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
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 الية أن املكافآت التي صرفت ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة أو هيئة السوق امل واملخاطر إذا تبين للجنة املراجعة

 تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمنها تقرير مجلس اإلدارة السنوي.

 العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها وبيان أى إنحراف جوهري عن السياسة :* 

 اإلنحرافات عن السياسة، 
 
ولم يتبين للجنة تدرس لجنة املكافآت والترشيحات العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها ، وتدرس أيضا

 وجود أى إنحراف جوهري عن السياسة. 

  كبار التنفيذيينمكافآت  : 

 على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت  –يحدد مجلس اإلدارة  -1
 
 -مكافآت كبار التنفيذيين وفقا للمعايير اآلتي بيانها: –بناءا

 لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك األهداف، وتعزي -2
 
ز قدرة الشركة على أن تكون املكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة اإلستراتيجية، وعامال

 ستدامتها ونموها. تنمية أعمالها وإ

 أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها واملهارات والخبرات املطلوبة.  -3

 أن تمكن الشركة من إستقطاب كبار التنفيذيين من ذوي القدرات واملهارات واملؤهالت الالزمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.  -4

 في تحديد املكافآت. األخذ في اإلعتبار ممارسات الشركات األخري  -5

 على مستوي الوظيفة واملهام واملسئوليات واملهارات ومستوى األداء واملؤهالت العلمية والخبرات العمليه -6
 
 .أن تحدد املكافآت بناءا

 ت أعضاء مجلس اإلدارةمكافآ

بدل المصروفات
المجموع الكلي 
مكافأة نهاية الخدمة 

 

 بالريال () المكافآت الثابتة  المكافآت المتغيرة

المجموع م التصنيف / اسم العضو المنصب
 

األسهم الممنوحة )يتم إدخال القيمة(
 

خطط تحفيزية طويلة األجل
خطط تحفيزية قصيرة األجل 
 

مكافآت دورية
نسبة األرباح 
المجموع 

 

مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب 
أو أمين السر إن كان من األعضاء

 

مكافأة األعمال الفنية
 

واإلدارية واالستشارية
 

مزايا عينية
 

مجموع بدل حضور جلسات اللجان
بدل حضور جلسات المجلس 

 

مبلغ معين
 

   األعضاء غير التنفيذيين

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
رئيس 

 املجلس
 1 أ . صالح ناصر السريع

 األعضاء المستقلين

 2 صالح الخربوش م . منصور  نائب الرئيس 150,000 12,500 20,000 - - - 182,500 - - - - - - - 182,500 -

- 175,000 - - - - - - - 175,000 - - - 12,500 12,500 150,000  
 
 3 م . عدنان محمود متبولي عضوا

- 167,500 - - - - - - - 167,500 - - - 2,500 15,000 150,000  
 
 4 م . مؤيد إبراهيم املزروع عضوا

- 167,500 - - - - - - - 167,500 - - - 10,000 7,500 150,000  
 
 5 م . محمد احمد املوكلي عضوا

- 52,774 - - - - - - - 52,774 - - - - 5,000 47,774  
 
 6 أ . فيصل مصطفى الكردي عضوا

- 30,787 - - - - - - - 30,787 - - - - 2,500 28,287  
 
 7 أ . نادر  راشدالناصر عضوا

 األعضاء  التنفيذيين
- 162,500 - - - - - - - 162,500 - - - - 12,500 150,000  

 
 8 أ . منذر محمد السريع عضوا

 وعـــــــــــاملجم 826,061 67,500 45,000 - - - 938,561 - - - - - - - 938,561 -
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 ت أعضاء اللجانمكافآ

 )بالريال(بدل حضور الجلسات  المجموع
 (ريال للجلسة 2,500)بواقع 

 المكافآت الثابتة السنوية )ريال(
 )عدا بدل حضور الجلسات(

 م اللجنة / اسم العضو المنصب

 واملخاطر لجنة املراجعةأعضاء 

 1 الخربوش صالح م . منصور  رئيس اللجنة 100,000 10,000 110,000

62,500 2,500 60,000  
 
 2 املوكليأحمد  م . محمد عضوا

75,000 15,000 60,000  
 
 3 قريش ي رؤوف شاهدأ .  عضوا

 املجموع 220,000 27,500 247,500

 أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات

--- --- ---  
 
 1 أ . صالح ناصر السريع عضوا

 2 تبوليمحمود م م . عدنان رئيس / عضو 40,877 5,000 45,877

4,253 2,500 1,753  
 
 3 املوكلي احمد م . محمد عضوا

 4 الكردي مصطفى أ . فيصل رئيس 16,603 - 16,603

 5 كلوب خزاع  نضالأ .  رئيس 26,959 2,500 29,459

 املجموع 86,192 10,000 96,192

 أعضاء لجنة التنفيذية

 1 الخربوش صالح م . منصور  رئيس / عضو 71,727 10,000 81,727

67,500 7,500 60,000  
 
 2 تبوليمحمود م م . عدنان عضوا

 3 املوكلي أحمد م . محمد رئيس / عضو 82,026 5,000 87,026

8,747 2,500 6,247  
 
 4 املزروع إبراهيم م . مؤيد عضوا

 املجموع    220,000 25,000 245,000

 إذا تزامن إجتماع املجلس مع أحد اللجان أو إجتماع لجنتين فيتم صرف بدل حضور واحد فقط  .                                              

 

 كبار التنفيذيين تمكافآ

 

املجموع الكلي
 

ن 
ن ع

جموع مكافأة التنفيذيي
م

ت
ن وجد

س إ
املجل

مكافأة نهاية الخدمة 
 

   املكافآت الثابتة )بالريال( )بالريال( املكافآت املتغيرة

املجموع
 

سهم املمنوحة )يتم 
األ

خال القيمة(
إد

 

طويلة 
حفيزية 

ط ت
ط
خ

ل
األج

 

صيرة 
حفيزية ق

ط ت
ط
خ

ل
األج

 

ح
ربا ت أ

يعا توز
ية  ت دور

مكافآ
 

املجموع
مزايا عينية 

 

ت
بدال

ب 
ات رو

 

 وظائف كبار التنفيذيين

4,202,426 162,500 38,055       4,001,871 100,667 857,528 3,043,676 

 كبار من خمسة

 تلقوا ممن التنفيذيين

 ضمنهم من املكافآت أعلى

 واملدير التنفيذي الرئيس

 .املالي

 

 املجموع 3,043,676 857,528 100,667 4,001,871 - - - - - 0.0 38,055 162,500 4,202,426
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 الفصل الثاني

الحوكمة -متطلبات اإلفصاح   
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 :  إقرار مجلس اإلدارة -11

 

  ت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.أن سجال 

 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية 

 على مواصلة نشاطها . أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة 

 أو   للتحويل قابلة دين أدوات بموجب إكتتاب أو تحويل حقوق  أي توجد ال

 أو أصدرتها مشابهة حقوق  أو  مذكرات حق اكتتاب أو أوراق مالية تعاقدية

 م. 2017 عام الشركة خالل منحتها

 على مفروض احتياطي قيد أو احترازي  تدبير أو جزاء أو التوجد أي عقوبة 

قضائية خالل  أو تنظيمية أو إشرافية جهة أي أومن الهيئة من الشركة

 م .2017العام 

 ه في التصويتليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاص 

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

 .دلإلستردا قابلة

 من أي بموجبه تنازل  إتفاق أو ترتيبات أية م 2017 عام خالل توجد ال 

 .األرباح في حقوقه عن املساهمين

 فئة في مصلحة أية م 2017ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل يوجد ال 

أشخاص ) عدا أعضاء مجلس إدارة  ألي التصويت في األحقية ذات األسهم

الشركة بتلك  أبلغوا الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر(

 .ةي تغيير في تلك الحقوق خالل السنه املالية األخير الحقوق ، وأ

 اليوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها. 

 بموجبه أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين  تنازل  اليوجد اتفاق

عن أي مكافآت عدا تنازل األستاذ / صالح بن ناصر السريع رئيس مجلس 

م ماعدا 2017اإلدارة عن املكافآت وبدل حضور الجلسات عن العام املالي 

 أعضاء أحد تنازل  بموجبه تم تنازل  إتفاق أو ترتيبات أي توجد ذلك ال

 .تعويضات أو راتب أي عن التنفيذيين كبار أحد أو شركةال إدارة مجلس

 مذكرات وأى أوراق مالية تعاقدية أو للتحويل قابلة دين أدوات أية توجد ال 

 خالل منحتها أو أو منحتها الشركة أصدرتها مشابهة حقوق  أو إكتتاب حق

 م.31/12/2017 في املنتهية السنة املالية

 السريع التجارية الصناعية قد  التوجد شركة تابعة لشركة مجموعة

 أدوات دين. أصدرت أسهم أو

 املالية  القوائم على تحفظات أي للشركة مراجع حسابات تقرير يتضمن ولم

 .  السنوية

 مجلس اإلدارة خالل العام بإستبدال املحاسب القانونى السادة  ييوص  لم

 الجمعية من إعتماده منذ البسام والنمر قبل إنتهاء الفترة املعين من أجلها /

 العامة  العادية  .

  على الحاجة الى تعيين مراجع داخلى واملخاطر لم توص ي لجنة املراجعة

 للشركة بتعاقد خارجي لوجود إدارة مراجعة داخلية قائمة داخل الشركة.

 يوجد فيها تعارض بينها وبين  واملخاطر  التوجد توصيات للجنة املراجعة

التى رفض املجلس باإلخذ بها بشأن تعيين مراجع قرارات مجلس اإلدارة أو 

 الداخلي. املراجع تعيين أو وتقييم أدائه أتعابه وتحديد حسابات وعزله

 

 

 نظام كفاية مدى فيواملخاطر  لجنة املراجعة رأي إلى إضافة بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية املراجعة نتائج -12

 .الشركة في الداخلية الرقابة

تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر،حيث يقوم  عن تقييم و  ة التقارير الدوريةرأسواملكونة من ثالثة أعضاء بدواملخاطر  تعمل لجنة املراجعة

 على الخطة املعتمدة على املخاطر،التى تعتمد وتر  والتدقيق قسم املراجعة الداخلية بعمليات املراجعة
 
ية لم، وتهدف عواملخاطر ر من قبل لجنة املراجعةاقب بإستمرابناءا

املراجعة الداخلية واملراجعون الخارجيون عن فعالية وكفاية نظام الرقابة الداخلية ية املراجعة التي تقوم بها لمالداخلية، ولم تظهر عقييم نظام الرقابة املراجعة إلى ت

 في نظام الرقابة 
 
 جوهريا

 
ال ومناسب للشركة بشكل عفأن نظام الرقابة الداخلي  واملخاطر ، وتعتقد لجنة املراجعةيستدعى اإلشارة عنه  الداخلية للشركةبالشركة ضعفا

.
 
  معقول نسبيا
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بق ما -13
ُ
 .ذلك وأسباب يطَبق لم وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من ط

 -دناه : أ الواردة اإلسترشادية األحكام باستثناء املالية، السوق  هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة في الواردة األحكام جميع الشركة تطبق

 

 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة رقم املادة / الفقرة

 ( 20املادة )

 عوارض اإلستقالل

( أن يكون قد أمض ى مايزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية 10

 مجلس إدارة الشركة.
 إسترشادية ستتطبق في حالة الزامهامادة 

 (38املادة )

 شروط أمين السر
 مادة إسترشادية ستتطبق في حالة الزامها الشروط الواجب توفرها في أمين سر مجلس اإلدارة 

 ( 39املادة)

 التدريب

( وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 2

تدريبية بشكل مستمر ،بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في على برامج ودورات 

 املجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.

 مادة إسترشادية ستتطبق في حالة الزامها

 (41املادة )

 التقييم

 على اقتراح لجنةالترشيحات  –أ(يضع مجلس اإلدارة 
 
اآلليات الالزمة –بناءا

 وذلك من خالل لتقييم أداء املجلس وأعضائه ولجانه 
 
واإلدارة التنفيذية سنويا

مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة 

وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد 

 جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .

وتعكف بق في حالة الزامها  ستتطمادة إسترشادية 

 لجنة املكافآت والترشيحات على وضع آلية 
 
حاليا

للبدء في  وتطويرها لتقييم أداء املجلس وأداء لجانه

ولم يتم   ،م2018تنفيذها في الربع الثالث من العام 

 .تطبيق الحصول على جهة خارجية للتقييم

 (70املادة )

 تشكيل لجنة إدارة املخاطر

بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة املخاطر( يكون تشكل 

رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن 

 يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من املعرفة بإدارة املخاطر والشؤون املالية.

دية ستتطبق في حالة الزامها حيث مادة إسترشا

 تدخل 
 
(  مراقبة املخاطر حاليا

 
ضمن )إسترشاديا

 .إختصاصات لجنة املراجعة 

 (85املادة )

 تحفيز العاملين

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لإلستماع إلى أراء العاملين في -1

 الشركة ومناقشتهم في املسائل واملوضوعات محل القرارات املهمة. 

 في الشرك-2
 
ة او نصيب من األرباح التى تحققها وبرامج برنامج منح العاملين أسهما

 التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج..

 إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة.-3

 مادة إسترشادية ستتطبق في حالة الزامها

 (87املادة )

 املسؤولية اإلجتماعية

 على إقتراح مجلس اإلدارة سياسة تكفل  –تضع الجمعية العامة العادية 
 
بناءا

إقامة التوزان بين أهدافها واألهداف التى يصبو املجتمع إلى تحقيقها، بغرض 

 تطوير األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع. 

 مادة إسترشادية ستتطبق في حالة الزامها 

 (88املادة )

 مبادرات العمل اإلجتماعي

البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في يضع مجلس اإلدارة 

 مجال العمل اإلجتماعي.
 مادة إسترشادية ستتطبق في حالة الزامها

 (89املادة )
أن يتضمن املوقع اإللكتروني للشركة جميع املعلومات املطلوب اإلفصاح -3

 رى عنها،وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خالل وسائل اإلفصاح األخ

يتضمن موقع الشركة  –مادة إسترشادية 

املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها وتعمل الشركة 

 على تطوير وتحديث موقعها اإللكتروني
 
 حاليا

 (95املادة )

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات

في حالة تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات،فعليه أن يفوض 

( من هذه الالئحة، على هذه اللجنة 94بموجب املادة )إليها اإلختصاصات املقررة 

 
 
متابعة أى موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا

 على األقل بالتقارير والتوصيات التى تتوصل إليها.

تدخل  ، مادة إسترشادية ستتطبق في حالة الزامها

 أختصاصات لجنة حوكمة الشركات 
 
حاليا

 )
 
ضمن إختصاصات لجنة املكافآت )إسترشاديا

 .والترشيحات
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 الفصل الثالث

 النشاط والتخطيط واألداء
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 التكوين والنشاط    -14

الشرق األوسط في مجال صناعة وتجارة السجاد شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية من أحد أكبر الشركات املصنعة للسجاد واملوكيت في العالم ، والرائدة في  

م  وتم تحويلها الى شركة مساهمة سعودية مدرجة 2007العام  شركة مساهمة سعودية مقفلة في  أصبحتو   ،1953واملوكيت والخيوط الصناعية والتي تأسست في عام 

،   ، ويقع مقر الشركة الرئيس ي في مدينة جدة خارجيبتوزيع وبيع منتجاتها في السوق املحلي والم  وتقوم الشركة 2010فبراير  22في السوق املالية السعودية ) تداول ( في 

تجارة الجملة والتجزئة للسجاد واملوكيت واألرضيات واألثاث املنزلي واملكتبي والبطانيات وأقمشة الستائر جاد واملوكيت والخيوط الصناعية و كما تقوم الشركة بتصنيع الس

 ولوازمها .

 املوكيت والسجاد -

 مجموعة السريع بتصنيع جميع منتجات املوكيت املنزل  تتميزكما ، مصانعنا من الخيوطيتمثل فى املنتجات التى تنتجها   :   املوكيت
 
على  ي واملكتبي واملساجد و نعمل جميعا

نتجات املصنعة من خيوط زيادة مبيعات هذا النشاط من خالل تطوير منتجات جديدة ملقاومة املنافسة املوجودة في السوق ، فى الوقت ذاته يتم التركيز أيضا على امل

 نا فى األسواق.البولي بروبلين لعمل توازن بين منتجات

جودة السجـاد املنتج مشهـود لهـا من كل عمالء القطـاعـات  عالوة على أن ،  لوانهـانتجاتهـا وتصاميمها وأد بتعدد متتميز مجموعـة السريع فى مجـال السجــا      : السجاد 

وقـة فى معــة طيبـة ومرمكبار العمالء و التصدير كذلك فإن املجموعـة تتمتع بس –املشـروعـات  –التجزئة  –البيعيـة التى تخدمهـا املجموعـة سواء على مستوى الجملـة 

 اعـات البيعيـة .بما يلبى احتياجـات كل من السـوق املحلى والتصدير لخدمـة كـافـة القط سجــاد املسـاجد  أفضل انواع نتاجتصنيع وإ

  البطانيات والشراشف -

يحتوي على مستلزمات األسرة من البطانيات والشراشف واللحف واملخدات  بتعدد منتجاتها وجودتها بقطاع اللحف والبطانيات،فإن القطاعتتميز مجموعة السريع  

الحصري هي الوكيل جموعة املحيث الجودة والتصاميم املبتكرة وتجانس األلوان والنقشات التى تمنح العمالء خيارات تتناغم مع تطلعاتهم . كما أن  وغيرها من املنتجات

فضل املنتجات التي تحقق رضاهم ومبتغاهم قمنا عملنا املتواصل بأن يجد عمالؤنا أودة العالية والتصاميم املميزة . ولحرصنا و ملنتجات مورا االسبانية باململكة ذات الج

دون في جميع كما اننا متواج دريم ( .  –بالتطوير وجلب منتجات أخرى ذات تصميمات أوروبية جذابة بعالمات تجارية مملوكة ملجموعة السريع التجارية الصناعية ) بيال 

 لكترونية.الي جانب تغطية املبيعات عن طريق عمالئنا في األسواق والهايبر ماركت واملواقع اال ية نحاء اململكة العربية السعودأ

 األرضيات ) الفينيل والباركيه ( -

وهي الفنيل   ملا تمتاز به من مميزات تتناسب مع متطلبات العصر الحديث، والتي شاع استخدامها في اآلونة االخيرة وذلك  تعمل مجموعة السريع باالرضيات املرنة والصلبة   

  .الرفيعةأجود أنواع الفنيل والباركيه من شركات عاملية مختلفة ذات املواصفات العالية والجودة   والباركيه ، وتقوم مجموعة السريع باستيراد

 األثاث -

 لبعض التغيرات التالجملة والتجزئة السريع نشاط لألثاث في جموعةلدى م 
 
   .لتصفية النشاط ى طرأت على األسواق تتجه املجموعة،ونظرا

 األقمشة -

 
 
 على نشاط لدى املجموعة نشاط لألقمشة ونظرا

 
األقمشة خالل  لضعف الطلب على أقمشة التنجيد وإعتماد املستهلك على األثاث والكنب الجاهز املستورد مما أثر سلبا

 تصفية النشاط.لاملجموعة   ، لذلك توجهتهذه الفترة

 -:وعدد األسهم مال الشركة رأس

 املال رأسبعد تخفيض  املال رأسقبل تخفيض  البيان

 ريال  225,000,000 ريال  375,000,000 مال الشركة ) بالريال ( رأس

  37,500,000 عدد االسهم املصدرة 
 
  22,500,000 سهما

 
 سهما

  37,500,000 عدد األسهم الحرة
 
  22,500,000 سهما

 
 سهما

 ريال  225,000,000 ريال  375,000,000 املال املدفوع ) بالريال ( رأس

 ريال  10 ريال  10 القيمة اإلسمية للسهم

 ريال  10 ريال  10 القيمة املدفوعة للسهم 
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 الجدول التالي يوضح النشاط ونسبته من إجمالي األنشطة كما يلي  : 

 

 

 

 
 

 

 

 األنشطه الرئيسية للشركات التابعة 

 يتلخص نشاط الشركة التابعة ذا هوم ستايلز في تجارة تجزئة السجاد واألرضيات واألثاث والبطانيات وأقشمة الستائر واإلكسسوارات،وشركتي

 ملينيوم ويفرز أوروبا وأمريكا في تجارة الجملة في املوكيت واألرضيات. 

 نشطة كما يلي  : الجدول التالي يوضح النشاط للشركات التابعة ونسبته من إجمالي األ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السجاد والموكيت  
واألرضيات  

والخيوط الصناعية

األثاث والمفروشات
والبطانيات  

واألقمشة 

*ذا هوم ستايلز
11%

*( *أمريكا ) ميلنيوم ويفرز 
0%

(***أوروبا ) ملنيوم ويفرز 
89%

 النسبة  إيرادات النشاط اسم النشاط الرقم

 87% 431,275 والخيوط الصناعية   واألرضيات  السجاد واملوكيت 1

 13% 65,965  واألقمشة  والبطانيات األثاث واملفروشات 2

 100% 497,240 اإلجمالي 

 النسبة  إيرادات النشاط اسم النشاط الرقم

 نشاط تم دمجه

 10.9 % 3,331 *زهوم ستايلذا  1

 أنشطة غير مستمرة

 0.04 % 12 **مريكا ( ألنيوم ويفرز ) يم 2

 89.0 % 27,197 ***وروبا (ملنيوم ويفرز ) أ 3

 100% 30,540 اإلجمالي 
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ملستقبلية الها، أو وقف علمياتها( والتوقعات اأو توسعه أعم للشركة، الهيكلية التغييرات ذلك في بما( املهمة  الشركة وقرارات خطط -15

 ألعمال الشركة. 

 
 
   -:   واإلنجازات برز اإلعالناتا -اوال

 

 

 
 

 
\ 

 املال( رأس)الجمعية العامة املتضمنة تخفيض   الحدث التاريخ

 

 م2017ديبسمبر  14

مليون ريال  375املال من  رأسدعوة السادة املساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية املتضمنة تخفيض 

ون سهم  بنسبة ملي 15بإلغاء عدد  22,500,000الى سهم  37,500,0000ملبون ريال بتخفيض عدد األسهم من  225ليصبح 

لعام إلطفاء الخسائر املتراكمة وتعديل مواد النظام األساس لتتناسب او  إستخدام كامل اإلحتياطي النظاميو % . 40تخفيض  

 وتعديل اللوائح والسياسات  لعضوية مجلس اإلدارةاملال والتصويت على تعيين األستاذ / نادر الناصر  رأسمع تخفيض 

 املال  رأسعن بعد على بنود الجمعية العامة الغير عادية املتضمنة تخفيض اإللكتروني   تصويتاإلعالن عن بداية ال م2017ديبسمبر  25

 العامة الغير عادية. املال باملوافقة على جميع بنود الجمعية رأساملتضمنة تخفيض  نتائج الجمعية العامةإعالن  م2017ديبسمبر  31

 املال لهيئة السوق املالية( رأس)تقديم طلب املوافقة على تخفيض  الحدث التاريخ

 املال الى هيئة السوق املالية   رأستم اإلعالن عن تقديم طلب للموافقة على تخفيض  م2017ديسمبر  6

 املال رأسعلنت الهيئة عن موفقتها على طلب مجموعة السريع بتخفيض أ م2017ديسمبر  12

 إلنشاء مصنع كربونات الكالسيوم( )مذكرة التفاهم مع شركة دهانات الجزيرة الحدث التاريخ

 م2017نوفمبر  22بتاريخ  بونات الكالسيومملصنع كر  بأنه قد تم البدء باإلنتاج الفعلي تم اإلعالن م2017نوفمبر  23

 بأن األثر املالي سيظهر فى نتائج الربع األول من العام املالي  
 
 .م 2018،علما

ء م بعد اإلنتها2017شهر سبتمبر  عن التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية ملصنع كربونات الكالسيوم سيكون فى بداية تم اإلعالن م2017كتوبر  16

املرحلة بالعمل على تحضيرات االنتاج التجريبي من التمديدات الرئيسية للكهرباء ،فقد بدأ فريق التشغيل الخاص بهذه 

 بأن  باالنتاج الفعلي للمصنع خالل النصف الثانى من شهر نوفمبر القادم،بها، ومن املتوقع ان شاء هللا البدء  الخاص
 
علما

 .م2017لربع الرابع من العام األثر املالي عن هذا كما تم اإلعالن عنه سابقا سيظهر فى نتائج ا

 بتاريخ  م 2017يوليو  30
 
م بالتعاون مع الفريق املختص على 2017يوليو  27تم اإلعالن عن بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة األولى للمصنع فعليا

أن يتم ضبط ومعايرة اإلنتاج الفعلي خالل األسبوعين القادمين وسوف يبدأ العمل بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من 

لكهرباء املصنع خالل األسبوع األول من شهر سبتمبر وملدة شهر من تاريخه تقريبا وذلك بعد االنتهاء من أعمال تمديدات ا

 بأن األثر املالي 
 
الرئيسية الخاصة بهذه املرحلة ، من املتوقع البدء في اإلنتاج الفعلى خالل النصف األول من شهر اكتوبر ، علما

 سيظهر في نتائج الربع الرابع من العام املالي 
 
 . م2017كما تم اإلعالن عنه سابقا

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية وشركة دهانات الجزيرة في دخول شريك ثالث تم اإلعالن على إتفاق الطرفان  م2017يناير  17

معهما وهو مجموعة السريع لإلسثمار الصناعي ) طرف ذو عالقة ( حيث إن رئيس مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية 

صناعي املحدودة وال توجد شروط الصناعية األستاذ / صالح بن ناصر السريع شريك بشركة مجموعة السريع لالستثمار ال

 تفضيلية بهذه الشراكة وإع
 
%( ومجموعة السريع التجارية الصناعية  48دهانات الجزيرة )ادة توزيع الحصص التى كانت سابقا

 %( ومجموعة السريع 25% ( مجموعة السريع التجارية الصناعية )  48%( لتصبح على النحو التالي : دهانات الجزيرة )  52) 

  ( مليون ريال 5املال البالغ قدره )  رأس%( من  27ستثمار الصناعي ) لإل 

 املال( رأس)توصية مجلس اإلدارة بتخفيض الحدث  التاريخ

 املال إلطفاء الخسائر رأستم اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة الغير عادية بتخفيض  م2017نوفمبر  9

 إلدارة عملية تخفيض  م2017نوفمبر  14
 
 ماليا

 
 املال  رأستم اإلعالن عن تعيين شركة الوساطه املالية وساطة كابيتال مستشارا
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  )تعيين األستاذ/ نادر الناصر عضو مجلس إدارة(  الحدث التاريخ

د نادر بن راش على تعيين األستاذ /بناءاً علي توصية لجنة المكافآت والترشيحات تم اإلعالن عن موافقة مجلس اإلدارة  م2017أكتوبر  24
ن عبديالً الحالي  م حتى نهاية دورة المجلس2017أكتوبر  24إعتباراً من  الناصر عضو مجلس إدارة عضو مستقل

 العضو المستقيل األستاذ / فيصل الكردي على أن يتم عرض التعيين على الجمعية .

 )الخسائر املتراكمة(الحدث  التاريخ

%  36.2مليون ريال وذلك بنسبة  135.9م مبلغ وقدره 2017يونيو  30تم اإلعالن عن بلوغ الخسائر املتراكمة كما هو فى إقفال  م2017يوليو  30

 على تقرير اإلدارة املالي الصادر بتاريخ  رأسمن 
 
  2017يوليو  27مالها بناءا

 
وتعود األسباب الرئيسية لبلوغ تلك الخسائر بناءا

راتيجية املستقبلية وإعادة الهيكلة باملجموعة والتوجه للتخلص من األنشطة التى ال تعود بربحية على النتائج املالية على االست

و التوافق مع واقع األسواق املحلية و العاملية و ذلك من خالل دمج عمليات شركة ذا هوم ستايلز مع قطاع التجزئة القائم 

ويفرز  صة باملعارض السابقة وتسويات املخزون، و كذلك التخارج من شركة ملينيومحيث أنه تم شطب األصول الثابتة الخا

، حيث أن ذلك 
ُ
أوروبا و بيع أصولها وكذلك توقف نشاط شركة ميلينيوم ويفرزاملحدودة أمريكا حسب ما تم اإلعالن عنه مسبقا

ة البدائل املتاحة من قبل اإلدارة إلتخاذ الالزم سراسيكون له أثر إيجابي على النتائج املالية املستقبلية للمجموعة ، وسيتم د

 .بما يتماش ى مع نظام الشركات واإلجراءات والتعليمات املنظمة لهذا الصدد

هذا وسوف تطبق علي الشركة اإلجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية والخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في 

 2016-130-1مالها بناء  على قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  رأس% فأكثر من 20ملتراكمة السوق والتي بلغت خسائرها ا

  .م24/10/2016هـ املوافق  23/01/1438وتاريخ 

 )إستقالة الرئيس التنفيذي وتعيين رئيس تنفيذي(الحدث  التاريخ

م وتم قبولها من  2017يوليو  5قد تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ  اإلعالن بأن السيد فازليوس أقابتوس الرئيس التنفيذي م2017يوليو  19

 من تاري2017يوليو  18قبل أعضاء مجلس اإلدارة بالتمرير بتاريخ 
 
م و تعود أسباب 2017يوليو  19خ م ، على أن تسري إعتبارا

 على توصية لجنة لبه،ستقالته لظروفه الخاصة وذلك بناءا على طا
 
لترشيحات وافق مجلس االدارة بالتمرير او  املكافآت وبناءا

 من 2017يوليو 18بتاريخ 
 
م على تعيين الدكتور وائل بن سعد بن عبدالعزيز الراشد كرئيس تنفيذي للمجموعة وذلك إعتبارا

  م2017يوليو 19تاريخ 

 (أمريكا -القابضة واملحدودة)ملينيوم ويفرز الحدث  التاريخ

االبقاء على شركة ملينيوم ويفرز أمريكا القابضة كشركة قائمة حيث أن لها أنشطة متعددة تسمح باالستثمار فى اإلعالن عن  م2017يوليو  4

عدة مجاالت ومن املمكن أن يسمح هذا للمجموعة باالستفادة من إعفاءات ضريبية مستقبلية فى حال قررت املجموعة البدء 

 
 
، بناءا

 
م بناء على توصية االدارة ,  2017يونيو  30على ذلك فقد قامت املجموعة فى أو استئناف أى نشاط أو استثمار مستقبال

% للمجموعة و العمل 100وقرار مجلس االدارة فى اجتماعاته بإغالق شركة ميلينيوم ويفرز أمريكا املحدودة واململوكة بنسبة 

 بهذا الخصوص وسيتم اإلنتهاء من اإل 
َ
 وضريبيا

 
جراءات خالل سته أشهر تقريبا ، وسوف تكون على اإلجراءات الالزمة قانونيا

 من رسوم حكومية لوالية جورجي
 
ا أو أتعاب قانونية غير جوهرية التكلفة السنوية املتوقعة لإلحتفاظ بالشركة القابضة سواءا

. 
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 أوروبا( -الحدث )ملينيوم ويفرز  التاريخ

 على قرار مجلس االدارة فى اجتماعاته لعام  2017يونيو  30التجارية الصناعية فى  تم اإلعالن عن قيام مجموعة السريع م2017يوليو  4
 
م بناءا

% للمجموعة لشركة فيكتوريا بلجيكا والتخارج 99، ببيع أصول شركتها التابعة ميلينيوم ويفرز أوروبا واململوكة بنسبة  2017

ات السوقية التى أعدت ، وبناءا على ذلك فقد سراسب الدمن هذا االستثمار ببيع أصولها مما يحد من خسارات مستقبلية ح

 ) 14.7تمت هذه الصفقة بمبلغ إجمالى قدره 
 
نهاء كافة يون يورو( وجارى اآلن العمل على إمل 3.5مليون ريال سعودي تقريبا

 ومن املتوقع اإلنتهاء من اإلجراءات خالل سته أش
َ
 وضريبيا

 
 بأن األثر املالي االجراءات املطلوبة لهذا الصدد قانونيا

 
 . علما

 
هر تقريبا

 
 
 فى الفترة الحالية 11.8على القوائم املالية للمجموعة من عملية بيع األصول سيكون سلبا

 
 .مليون ريال سعودي تقريبا

 الحدث  ) ذا هوم سايلز( التاريخ

 على قرار مجلس االدارة فى اجتماعاته لعام  ارية الصناعية اإلعالن عن قيام مجموعة السريع التج  م2017يوليو  4
 
والتوجه  2017بناءا

% للمجموعة تحت قطاع التجزئة باملجموعة 100االستراتيجى لها بدمج عمليات الشركة التابعة ذا هوم ستايلز اململوكة بنسبة 

 لطبيعة عمل معارض ذا هوم ستايلز والتى لها نفس طبيعة عمل املعارض القائمة في قط
 
اع التجزئة وتطابق آلية البيع فإن نظرا

دمج معارض ذا هوم ستايلز لقطاع التجزئة يخدم فى اإلستفادة من إمكانية املجموعة في تخفيض تكاليف العمل بمعارض ذا 

ك ( ، هوم ستايلز مع األستخدام األمثل لجميع املوارد ) فريق املبيعات ، املستودعات ، املعدات ، والخدمات املساندة وما يتبع ذل

وسيتم البدء باستكمال كافة اإلجراءات النظامية و القانونية املطلوبه لذلك والتى من املتوقع اإلنتهاء منها في مدة أقصاها سته 

 بأن األثر املالي على القوائم املالية للمجموعة من عملية دمج العمليات سيكون سلبا )
 
 11أشهر ، علما

 
( مليون ريال سعودي تقريبا

ة الشركة بإعادة هيكلة قسم يالفترة وسوف ينتج عنه توفير ايجابى فى املراحل القادمة وقد تم ذلك بناءا على استراتيج خالل هذه

 .مبيعات التجزئة حيث أنه أحد أنشطتها القائمة

 لرئيس مجلس اإلدارة الحدث  التاريخ
 
 ()نائبا

م بتعيين سعادة املهندس منصور بن صالح الحمد الخربوش 2017يونيو  14بتاريخ  تم اإلعالن  عن قرار مجلس اإلدارة بالتمرير م2017يونيو  14

 من تاريخه وحتى نهاية دورة املجلس الحالية ملجلس اإلدارة التى تنتهي 
 
 لرئيس مجلس االدارة ، وذلك اعتبارا

 
) عضو مستقل ( نائبا

  م 2018يوليو  15بتاريخ 

 ()كلية السالم األهلية الحدث  التاريخ

م بعدم اإلستمرار في مشروع تأسيس كلية السالم األهليه 2017يونيو  13تم اإلعالن عن قرار مجلس اإلدارة بالتمرير بتاريخ  م2017يونيو  13

تماشيا مع خطتها اإلستراتيجية في إعادة الهيكلة والتركيز على األنشطة األساسية للمجموعة سواء بالتصنيع وإستيراد األرضيات 

 بأنه ال يوجد أثر مالي جوهري سوف ينتج عن هذا القرارعلى القوائم املالية الخاصة وبما 
 
يتماش ى مع تحديات الفترة الحالية ،علما

 . باملجموعة

 ()استقالة عضو مجلس إدارة الحدث  التاريخ

 مستقل ( قد تقدم باستقالته عن اإلعالن عن إستقالة عضو مجلس اإلدارة األستاذ / فيصل بن مصطفى رشيد  م2017ابريل  26
 
الكردي ) عضوا

 2017ابريل  26م ، وتم قبولها من قبل أعضاء املجلس بالتمرير بتاريخ  2017ابريل  25عضويته باملجلس إلى مجلس االدارة بتاريخ 

 من تاريخ 
 
 عمليةم ، وتعود أسباب االستقاله الى ظروفه ال 2017ابريل  26، على أن تسري اإلستقالة إعتبارا
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    : املستقبلية التوقعاتالخطط و  : ثانيا

  التجارية الصناعية  إدارة شركة مجموعة السريعو  أعضاء املجلس دخري لم 
 
إيجاد طرق لتنمية مبيعاتها وترشيد   خالل من مساهميها حقوق  تنميةل  جهدا

 مستقبلية، وقد أعدت خطط تطوير مجال البحوث والتطوير للمنتجاتفع مستوى املصداقية مع العمالء و وتحسين ور  مصروفاتها مما يتماش ي مع الوضع القائم

لبيع املخزون  ومعايير  أداء رئيسية داء الرئيسية لإلدارات، وإعداد خططتراعي هذه الظروف والتركيز على العمليات واملخرجات واملتابعة والرقابة ومتابعة معايير األ 

 وذلك ببذل أقص ى جهد إلستقطاب الكفاءات الوطنية املؤهلة ملقابلة احتياجات العمل ،وإعداد خطط لتالقديم والجديد
 
طبيق برنامج السعودة تطبيقا صحيحا

 لكفاءات الوطنية،الستقطاب افي املجموعة واستهداف كليتي الجبيل وينبع 
 
ومن املتوقع في ظل األوضاع االقتصادية الحالية باململكة أن تستمر املنافسة نظرا

  شارات قلة الطلب وزيادة العرض وإرتفاع املخزون .  إل 

 ث
 
 : املشاريع املستقبلية :الثا

 :مشروع الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم     

الطرفان شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية وشركة دهانات الجزيرة في دخول شريك ثالث معهما وهو مجموعة السريع  وافقت الجمعية على اتفاق -

ن رئيس مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية األستاذ / صالح بن ناصر السريع شريك بشركة مجموعة ألإلسثمار الصناعي ) طرف ذو عالقة ( حيث 

%( ومجموعة  48ستثمار الصناعي املحدودة وال توجد شروط تفضيلية بهذه الشراكة وإعادة توزيع الحصص التى كانت سابقا دهانات الجزيرة )السريع لال 

سريع %( ومجموعة ال 25% ( مجموعة السريع التجارية الصناعية )  48%( لتصبح على النحو التالي : دهانات الجزيرة )  52السريع التجارية الصناعية ) 

 .م 2017نوفمبر  22بونات الكالسيوم بتاريخ بدء اإلنتاج الفعلي ملصنع كر  ، فقد  ( مليون ريال 5) املال البالغ قدره  رأس%( من  27لإلستثمار الصناعي ) 

 
 
 :  يقافهاإ مشاريع تم: رابعا

 :  مشروع تأسيس كلية السالم األهلية في مكة املكرمة    -  

ر مجلس اإلدارة بعدم اإلستمرار في مشروع تأسيس كلية السالم األهليه تماشيا مع خطتها اإلستراتيجية في إعادة الهيكلة والتركيز على قر   م2017يونيو  13بتاريخ  

 ات الفترة الحالية .األنشطة األساسية للمجموعة سواء بالتصنيع وإستيراد األرضيات وبما يتماش ى مع تحدي

 

 

 

 الحدث  )الجمعية العامة العادية( التاريخ

دعوة السادة املساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ملناقشة والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة  م2017مارس 19

العادية املتضمنة التقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم املالية وتوصية لجنة املراجعة بشان إختيار مراجع 

 لس اإلدارة وأعمال العقود مع أطراف ذات عالقة . الحسابات الخارجي وابراء ذمة أعضاء مج

 إعالن تذكيري السادة املساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية  م 2017ابريل  6

 إعالن نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية باملوافقة على جميع البنود  م 2017ابريل  13

 (IFRS) املعايير الدولية  الحدث  التاريخ

 املرحلة الثالثة  (IFRS) مراحل التطور فى خطة التحول لتطبيق معايير املحاسبة الدولية للتقارير املاليةعن  اإلعالن  م 2017يناير  30

 الحدث  )الجمعية العامة العادية( التاريخ

عادية املتضمنة تعديل النظام األساس بما يتوافق نظام الغير لسادة املساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة ل تذكيري  إعالن م2017 يناير 10

/ محمد احمد موكلي واالستاذ / فيصل الكردي وتشكيل لجنة املراجعة واقرار  املهندسالشركات الجديد واملوافقة على تعيين 

 التعامل مع أطراف ذات عالقة .

  العادية باملوافقة على جميع البنود الغير إعالن نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة م 2017 يناير 17
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 مريكا أ ويفرز ملينيوم  -

كشركة قائمة حيث أن لها أنشطة متعددة تسمح باالستثمار فى عدة مجاالت ومن املمكن  شركة ملينيوم ويفرز أمريكا القابضة مجلس اإلدارة اإلبقاء على قرر 

 أن يسمح هذا للمجموعة باالستفادة من إعفاءات ضريبية مستقبلية فى حال قررت املجموعة البدء أو استئناف أى نشاط أو استثمار 
 
 ، كما قرر  مستقبال

 % للمجموعة .100بنسبة  مجلس االدارة إغالق شركة ميلينيوم ويفرز أمريكا املحدودة واململوكة

 وروباملينيوم ويفرز أ -

فيكتوريا بلجيكا % للمجموعة لشركة 99، ببيع أصول شركتها التابعة ميلينيوم ويفرز أوروبا واململوكة بنسبة  2017ر مجلس االدارة فى اجتماعاته لعام قر  

 .ات السوقية التى أعدترأسوالتخارج من هذا االستثمار ببيع أصولها مما يحد من خسارات مستقبلية حسب الد

 ايلزتذا هوم س -

% للمجموعة تحت قطاع التجزئة باملجموعة 100قرر مجلس االدارة  حسب التوجه االستراتيجى  دمج عمليات الشركة التابعة ذا هوم ستايلز اململوكة بنسبة  

 لطبيعة عمل معارض ذا هوم ستايلز والتى لها نفس طبيعة عمل املعارض القائمة في قطاع التجزئة وتطابق آلية البيع فإن دم
 
ج معارض ذا هوم ستايلز نظرا

ارد ) فريق املبيعات لقطاع التجزئة يخدم فى اإلستفادة من إمكانية املجموعة في تخفيض تكاليف العمل بمعارض ذا هوم ستايلز مع األستخدام األمثل لجميع املو 

 
 
جة الشركة بإعادة هيكلة قسم مبيعات التجزئة حيث أنه أحد على استراتي ، املستودعات ، املعدات ، والخدمات املساندة وما يتبع ذلك ( ، وقد تم ذلك بناءا

 .، وجارى العمل على استكمال كافة االجراءات النظامية والقانونية لذلكأنشطتها القائمة

   املخاطر إدارة  -16

قد  قدير ماحدوثها وت يةإن املخاطر جزء ال يتجزأ من أي نشاط تجاري وصناعي ، وتتم إدارة املخاطر في املجموعة بعد الوقوف عليها وتحديدها وتقييم احتمال

خذ التدابير الالزمة للحد من تلك املخاطر وتجنبها واحتوائها قدر اإلمكان لتالفي أي أضرار قد تتسبب في حال وقوعها ، وتتناول يترتب عليها من آثار ومن ثم أ

 أعلى  اطر املتأصلةالشركة املخ
 
للمساهمين وتقوم الشركة بتطوير وتطبيق في إستراتيجيتها من أجل إنجاز أهداف الشركة ووحدات العمل لتحقيق عائدا

خاطر بشكل مالئم ويجعل مالمح وحدات األعمال للإلدارة املخاطر وهذا املسلك يرفع من مدى الوعى تجاه املخاطر ويضمن إدارة  سياسة وإطار عمل معتمد

 .  إدارتهاشفافة ، وبالتالي يسمح بمقارنة وتجميع املخاطر ويتيح الفرصة لإلنخراط في مسلك جماعي في 

 تتركز األعمال الرئيسية للشركة في تصنيع السجاد واملوكيت والتي قد تتأثر باملخاطر التالية :

  : التنافسية الى املخاطر الشركة يعرض مما والطلب العرض لقوى  تخضع تنافسية أسواق في تنتجه ما بيع على ةالشرك تعملاملخاطر التنافسية . 

  : وبالتالي  الشركة مبيعات على الطلب خفض فى بدوره يؤثر والذى العالمي االقتصاد في والركود اإلنكماشإن الوضع  اإلقتصادي العالمى و املخاطر اإلقتصادية

 . املنتجات التي يتم تصديرها للخارج أسعار إنخفاض

   : ي تم تطوير النظام املستخدم فى الشركة بما يتماش ى مع أعمالها حيث تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب اآللي والتطور التقني فمخاطر التقنية

 .الشركة في أداءأنشطتها على وجه مرٍض مرتبط بإستمرار عمل تلك األنظمة بكفاءإدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجالتها املالية، وبالتالي فإن استمرار 

  : وامر حكومية أو لتوريدها ألي أسباب اقتصادية أو أاملواد األولية للتصنيع أو حصول أي توقف املواد الخام و  في حال عدم توفراملخاطر املتعلقة باملواد الخام

 .على أعمال الشركة ة مما يؤثر ذلكبسبب الكوارث الطبيعي

  : تغيرات  التى تستوعب منتجات الشركة ، وأي وذلك ألن عوائد الشركة من سوق التصدير تخضع إلى وفرة األسواق الخارجيةاملخاطر املتعلقة بسوق التصدير

 بين الحكومات أو حظر التصدير.في املواقف السياسية 

  القيم العادلة لألدوات املالية ، إحتمال تذبذب أسعار العمولة مما سيؤثر على الربحية املستقبلية أو تنشأ مخاطر أسعار العمولة من:  العمولة مخاطر أسعار 

 املبالغ املستحقة ل
 
 وتعمل اإلدارة لبنوك والصندوق السعودى للتنمية ،املجموعة معرضة ملخاطر أسعار العمولة على مطلوباتها التى تدفع عليها عمولة ، وتحديدا

 . التى تدفع املجموعة عليها عمولة للعمالت املتعلقة باملطلوبات راقبة التغيرات على أسعار العمولةعلى املجموعة من خالل م على الحد من مخاطر أسعار العمولة

 

 



 

31 
 

 م2017تقرير مجلس اإلدارة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية للعام  املالي 
 

 

  تنشـــــأ مخاطر االئتمان على  .خســـــارة مالية للمجموعةتشـــــير إلى مخاطر عدم قدرة الطرف املقابل على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى : مخاطر االئتمان
 .خــــــــــرى ة الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــةواأل املــــــــــتــــــــــداولــــــــــة ومــــــــــوجــــــــــودات املشـــــــــــــــــــــتــــــــــقــــــــــات والــــــــــذمــــــــــم املــــــــــديــــــــــنــــــــــ ات الســـــــــــــــــــــائــــــــــلــــــــــة واملــــــــــوجــــــــــودات املــــــــــالــــــــــيــــــــــة غــــــــــيــــــــــراملــــــــــوجــــــــــود

 ومخاطر التعثر عميلناء على حجم كل ئتمان باال يتم تحديد حدود  .ل تطبيق سياسات إدارة املخاطرف املجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان املالي من خالتهد
ت التخلف عن املخاطر واحتماال ئتمانية ونســـــــــب اال خرى والتصـــــــــنيفات األ  طرافاأل عتبار اال تأخذ في  الحد االئتماني لتحديد املنهجية املســـــــــتخدمة نفي الســـــــــداد. إ

عتبــار تطور اال خــذ في األ بــانتظــام، مع  هــذه الحــدود ومــدى االلتزام بهــامراقبــة  تتم .ئتمــانياال  هحــدلتحــديــد لهــذا الطرف  إجراء تقييم تجــاري وفني الســــــــــــــداد عنــد
 .، یتم إجراء تغیيرات علی حدود االئتمانالرقابة املســـــــــتمرةونتیجة لھذه  .، وكذلك أســـــــــعار أســـــــــهمها ومقايضـــــــــات التخلف عن الســـــــــداداملعلومات املذكورة أعاله

 ألن قاعدة عمالء الشـــركة .وقطاعات عمالءتوزيعها على عدة  تداولة من خاللئتمان على موجوداتها املال از مخاطر تتجنب املجموعة تركي
 
الجغرافية الكبيرة  نظرا

فإن الشـــــركة تطبق ســـــياســـــة محاســـــبية لتكوين مخصـــــص ئتمان الجوهرية على ذممها املدينة التجارية ومع ذلك،اال  ، فإن املجموعة غير معرضـــــة ملخاطرومتشـــــرة
 .مقابل أي ذمم تجارية مشكوك فى تحصيلها 

 القدرة على تتمثل في عدم القدرة على توفير التمويل الآلزم للوفاء بإلتزامات املجموعة املتعلقة بأدواتها املالية. تنتج مخاطر السيولة عند عدم  :  مخاطر السيولة

ة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات املجموعبيع أصل مالي بسرعة 

 . املستقبلية

 ضــــــــمن ســــــــياســــــــة تحوطية ومنهجية وفقا  املخاطريتم إدارة هذه  .والترجمة تتعرض املجموعة ملخاطر العمالت األجنبية من املعامالت : األجنبية مخاطر العمالت
 مع البنوك. قايضاتاتفاقيات مالحتياجات األعمال املحددة للمجموعة من خالل استخدام 

  : ســداد إلتزام ما بين أطراف راغبة في ذلك ويتم بنفس شــروط التعامل مع األطراف األخرى ،  وحيث يتم بهي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصــل القيمة العادلة
نســــــــــــبــة للموجودات إعــداد القوائم املــاليــة على أســــــــــــــاس التكلفــة التــاريخيــة ، فــإنــه يمكن أن تنتج فروقــات بين القيمــة الــدفتريــة وتقــديرات القيمــة العــادلــة ، بــال

 عن قيمتها الدفترية.
 
 واملطلوبات املالية األخرى ترى اإلدارة أن القيمة العادلة لألدوات املالية االخري ال تختلف جوهريا

 :تتمثل أهداف املجموعة عند إدارة رأس املال في الحفاظ على قدرة املجموعة على االســـــــــتمرار كمنشـــــــــأة مســـــــــتمرة، بحيث يمكنها االســـــــــتمرار في  مخاطر رأس املال
الحصـــول على / ســـداد التمويل من أجل الحفاظ على هيكل رأس املال أو تعديله، يجوز للمجموعة و . الحفاظ على هيكل رأس املال األمثل لتقليل تكلفة رأس املال

 .من / إلى املؤسسات املالية

إدارة املخاطر تحديد املخاطر ، تقييم املخاطر ) لتتطبيقها بشكل مناسب والخطوات الرئيسيةتتطوير وتحسين سياستها فى إدارة املخاطر املختلفة لى دائما إوتسعى الشركة 

  مدى تحمل مع أهداف الشركة ومراقبة مدى توافقهاو  ، مراجعة املخاطر ( 
 
ألعمال ومدى قدرة خطة اإلدارة في كافة ا الشركة للمخاطر والتركيز على أهم املخاطر تأثيرا

ار عمل إدارة والنظر إليها في ضوء مدى قدرة الشركة على تحمل املخاطر ومراقبة وضمان التطبيق املناسب إلط لإلستجابة ومواجهة املخاطر املدرجة في سجل املخاطر

  املخاطر ضمن وحدات العمل .

 وعة السريع التجارية الصناعية : إدارة املوارد البشرية في مجم
واملحافظة عليهم بغرض تحقيق إدارة املوارد البشرية هي اإلدارة التي تؤدي الوظائف اإلدارية وشؤون األفراد الخاصة بالحصول على القوى العاملة وتنميتهم وتعويضهم إن 

 الحفاظ على السجالت والرخص املتعلقة بمتطلبات وزارة التجارة
 
جميع املمارسات لألنظمة واللوائح املوضوعة من لكما تخضع  والهيئات الحكومية أهداف املنشأة وأيضا

 .قبل وزارات ودوائر الدولة املعنية كوزارة العمل ووزارة التجارة والتأمينات اإلجتماعية

 :لبشرية أهداف إدارة املوارد ا

  يخدم استراتيجية   تنظيمياألهداف التنظيمية : الترابط والتعاون والتنسيق بين إدارة املوارد البشرية واإلدارات األخرى في املجموعة و ذلك من خالل بناء هيكل

 وظيفي لكل وظيفة حتى يعرف املوظف مسئولياته املنوط بها تجاه عمله .  صفو وضع   الشركة واملوظف و

 للمجموعة، املناسبة : قيام إدارة املوارد البشرية بأداء الوظائف الخاصة باألفراد ومنها ضمان استمرار تدفق القوى البشرية   األهداف الوظيفية

 .من خالل بناء بيئة عمل جذابة   االستفادة القصوى منها، واملحافظة على استمرار رغبتها في العمل لدى املجموعة  وضمان

 لجهات اإلعالمية وخدمة املجتمع : على صعيد ا

 .توطين الوظائف واستقطاب الكفاءات العالية 

 . كراعي رسمي مع الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج 
 
 املساهمة سنويا

 .تفعيل مواقع التواصل اإلجتماعي والويب للتواصل مع إدارة املوارد البشرية 

 لهم وألسرهم.توفير القروض العاجلة للموظفين والرواتب املق 
 
 للموظفين ودعما

 
 دمة تسهيال
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 : م2017انجازات ادارة املوارد البشرية والعالقات الحكومية خالل عام 

  لالدارات.الهياكل التنظيمية و   للشركةالهيكل التنظيمي اعداد 

 فعلي للسعوديينالتوظيف ال اعداد خطة للسعودة للتنفيذ، وحصر الوظائف التي يمكن سعودتها بالشركة، وتم وضع خطة للبدالء في. 
 

  -االستثمارات واالحتياطيات ملصلحة موظفي الشركة: -17

لف ريال( أ)  3,689خالل العام بمبلغ منافع املوظفين لنهاية الخدمة تكوين مخصص  إنشاء استثمارات أو احتياطيات ملصلحة موظفي الشركة ،ولكن تم تملم ي

 ( .لف ريال)أ 9,471وتم سداد مبلغ 

 بمجموعة السريع التجارية الصناعية  تقنية املعلوماتإدارة 

 مع تم وهلل الحمد في مجموعة السريع التجارية االنتقال الى السحابة االلكترونية من خالل وحدات التصنيع في ان فور ، حيث املنتجات صممت 
 
بشكل محدد توافقا

من التصميم و التوزيع و التصنيع و العالمات  الحل املتكامل نحن ندير عملية الغزل و النسيج إبتداءيج ، بهذا املطالبات املستمرة بالتغيير في صناعات الغزل و النس

 الحتياجات و متطلبات السوق .
 
 التجارية الخاصة ملبيعات الجملة و التجزئة بنظام تصنيع ان فور و الذي يعني التحرك السريع وفقا

-:برنامج التصنيع   

من تصميم املنتج ، التطوير ، املصدر ، ادارة الطلب ، تخطيط سلسلة اإلمداد ، إدارة اإلنتاج ، إدارة املخزون ، دعم قدرات كاملة تتض التصنيع عبارة عنبرنامج  -

 التوزيع املتعدد القنوات . 

    -: Sugar CRM     برنامج       

 من آخر ربع في عام   Sugar CRMمجموعة السريع اختارت برنامج 
 
والذي يدير و يراقب معلومات العميل إضافة الى سهولة و إدارة املبيعات ،و فرز   2017و بدأت عمليا

 طلبات العمالء ، تنفيذ املبيعات التكميلية ، إضافة الى وظائف التسويق. 

-:التجارة اإللكترونية   

 أصبحت جزء ولقد أحدثت التجارة اإللكترونية ثورة في طريقة األعمال التجارية للشركات  -
 
 رئيسي ا

 
ون أفي دنيا املال و األعمال ، حيث أصبح بإمكان العميل شراء أي ش ي  ا

 ،  24الين طوال األسبوع خالل 
 
اإللكترونية ، في النظر إلى اتجاه السوق فإن مجموعة صار باإلمكان الحصول على خبرة تسوق ال محدودة خالل التجارة  وساعة يوميا

 لبناء و تشغيل التجارة اإللكترونية ملنتجات املجموعة . آ مناسبآاختارت برنامج قد السريع التجارية

 بمجموعة السريع التجارية الصناعية التسويق إدراة

األهداف الرئيسية  ويتم تحقيقل مراكز الخدمات املشتركة في األقسام األخرى من املجموعة. السريع هي واحدة من اإلدارات التي تقع داخ  إدارة التسويق في مجموعة

ندرج تحت بعض الحمالت التسويقية والحمالت اإلعالنية للمجموعة أو فروعها املختلفة، فضال عن الحمالت ت والتي للمجموعة من خالل عمليات التسويق والترويج

( على توريد بعض العاملية  )شركة تابعة ألمازون Souq.comبرمت مجموعة السريع اتفاقية مع و قد أول تشغيل بعض منتجات زبائنها ،التسويقية والخصومات التي تحا

 املنتجات.

 . عميل املحلي والدوليوتحافظ املجموعة على حضورها في مختلف وسائل اإلعالم من خالل ابراز إنجازاتها واألخبار التي تهم املستثمر وال

دتهم ، ربط فريق التسويق بين االقسام املختلفة في املجموعة من خالل فهم جميع احتياجاتهم ومن ثم التخطيط وتنفيذ الحمالت التي صممت ملساع2017الل العام خ

تم انشاؤها هي أحدث إنجازات الفريق، وهذه املجموعة. إن ادارة عالقات العمالء التي  فىختلفة املقسام األالرابط بين  جسريشكل ال أنه على الترويج ملنتجاتهم، حيث

 االدارة تحاول ربط املجموعة بالعالم الخارجي لتوحيد الرؤية وتقديم األخبار بشكل صحيح وبشكل منتظم لعامة العمالء.

واالستماع إلى آراء العمالء والعمل على حل  في حين تم الحقا إطالق خدمات ادارة عالقات العمالء ومواقع شبكات التواصل االجتماعي الستكمال بقية أنشطة اإلدارة

ولذلك، تولي  ،وقاتالشركة وسمعتها في جميع األ  مشاكلهم. وتؤمن املجموعة بالحاجة إلى مواصلة نقل رسالتها إلى جميع شرائح الجمهور وضمان املحافظة على اسم

 .املجموعة اهتماما خاصا لدور ادارة عالقات العمالء في دعم وتحقيق أهدافها

  املساهمات اإلجتماعية -18

)عشرة اآلف متر ( من املوكيت للمحتاجين كعمل خيري بهدف بث الرحمة وتقوية روابط األخوة في املجتمع واملساهمة  10,000خصصت مجموعة السريع في شهر رمضان      

  في نشر الخير والعطاء في الشهر الكريم.
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 املالية الخمس االخيرةنتائج األعمال للسنوات األصول والخصوم و  -19

 للسنوات املالية الخمس األخيرة: م البياني التاليين األصول والخصوموالرس يوضح الجدول 

 

 
 

 والرسم البياني التاليين نتائج األعمال للسنوات املالية الخمس األخيرة: وضح الجدول ي

 باآلف  الرياالت ( نتائج أعمال السنوات الخمس األخيرة  ) المبلغ

 صافي الربح مجمل الربح تكاليف اإليرادات اإليرادات العام

م 2017   500,571 (422,226) 78,345 (88,340) 

م 2016   567,322 (469,208) 98,114 (96,195) 

م 2015    812,369 (648,512)  163,857 (54,572)  

م 2014   844,668 (670,798)  173,870 (29,520)  

م 2013   866,222 (654,148)  212,074 (13,071)  
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األصول المتداولة األصول غير 
المتداولة

إجمالى األصول الخصوم المتداولة الخصوم غير 
المتداولة

إجمالى الخصوم

Chart Title

م2017

م2016

م2015

م2014

م2013

 ت (الرياال ) المبلغ باآلف                          األصول والخصوم للسنوات الخمس األخيرة                                                         

 العام
األصول 
 المتداولة

األصول غير 
 المتداولة

إجمالى 
 األصول

الخصوم 
 المتداولة

الخصوم غير 
 المتداولة

إجمالى 
 الخصوم

 564,361 50,006 514,355 778,135 273,679 504,456 م2017

 612,251 75,733 536,518 914,450 311,793 602,657 م2016

 671,379 118,889 552,490 1,069,572 342,114 727,458 م2015 

 681,144 84,985 596,159 1,132,209 315,106 817,103 م2014

 671,787 83,751 588,036 1,171,122 308,091 863,031 م2013
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  ت الشركة وشركاتها التابعةإليرادالجغرافي ا حليلالت -20

 لتحليل الجغرافي إليرادات الشركةا (أ

 ) املبالغ باآلف الرياالت(                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرادات الشركةإالتحليل الجغرافي إلجمالي   

 املنطقة الوسطى إجمالى اإليرادات السنة
املنطقة 

 الشرقية

املنطقة 

 الشمالية

املنطقة 

 الجنوبية
 املجموع املنطقة الغربية

م2017  500,571 93,349 46,818 33,605 44,738 278,730 497,240 

,  الوسطى
93,349

46,818, الشرقية

33,605, الشمالية

44,738, الجنوبية

,  الغربية
278,730
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 ت الشركات التابعةالتحليل الجغرافي إليرادا  (ب
 ف الرياالت(   املبالغ باآل  )                                                                                                                           

يرادات الشركات التابعةإالتحليل الجغرافي إلجمالي   

 السنة
إجمالى 

 اإليرادات

 -سعودية ال - ز هوم ستايلذا 

 جده

 ملنيوم ويفرز 

 ) امريكا (

 ملنيوم ويفرز 

 ) اوروبا (
 املجموع

م2017  30,540 3,331 12 27,197 30,540 

 

 

 -الشركة: أعلنتها توقعات يأ أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح -21
 ف الرياالت() املبالغ باآل 

 نسبة التغيير -+/التغيرات  2016عام  م2017عام  البيان

 %12- (66,751) 567,322 500,571 اإليرادات /المبيعات 

 %10- (46,982) 469,208 422,226 تكلفة المبيعات/ اإليرادات

 %20- (19,769) 98,114 78,345 مجمل الربح

 %23- (39,803) 176,534 136,731 مصروفات االعمال التشغيلية

 %78- 3,537 (4,538) (1,001) االيرادات ) المصروفات ( االخري

 %26- 23,506 (90,126) (66,620) قبل الزكاة  الربح ) الخسارة( التشغيلي

 %31- (1,887) 6,000 7,887 يخصم : الزكاة و ضريبة الدخل

 %8- 7,855 (96,195) (88,340) صافي ربح السنة بعد الزكاة

 إلي أدت والتي املصروفات لترشيد فاعلة سياسة الشركة لتطبيق أساس ي بشكل السابق العام مع مقارنة الحالي العام خالل الخسارة صافي انخفاض

 من بالرغم وذلك ؛% 10 بنسبة التمويلية واألعباء ،%10 بنسبة والعمومية االدارية واملصاريف ،%27 بنسبة والتوزيع البيع مصروفات انخفاض

 ذا التابعة الشركة عمليات دمج عن نتجت وخسارة الخارجية، املنتجات من القوية واملنافسة الطلب ضعف بسبب% 12 بنسبة املبيعات انخفاض

 . ريال مليون  12.9 بواقع بفروعها الخاصة األصول  من جزء استبعاد بسبب ستايلز هوم
 
 غير العمليات من متكررة غير خسائر النتائج تضمنت أيضا

 م2017 يونيو شهر فى أمريكا-ويفرزاملحدودة ميلينيوم شركة نشاط وتوقف بلجيكا - أوروبا ويفرز  ميلينيوم شركة أصول  من للتخارج نتيجة  املستمرة

 . ريال مليون  13.8 بواقع

 -:املحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح -22

 للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية
 
رات األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية يالسعودية واملعايير والتفس تم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا

 .للمحاسبين القانونيين

-ذا هوم ستايلز 
جده-السعودية 

11%
)ملنيوم ويفرز 

(امريكا 
0%

) ملنيوم ويفرز 
(اوروبا 

89%

التحليل الجغرافي إليرادات الشركات التابعة 
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   -مجموعة السريع التجارية الصناعية:لشركة ائمة بالشركات التابعة فيما يلي ق :  التابعة الشركات -23

 التملكنسبة  املال رأس الدولة محل العمليات مكان التأسيس نشاطها الرئيس ي اسم الشركة

 زشركة ذا هوم ستايل

بيع االثاث والفرش 

والاكسسورات واملستلزمات 

 املنزلية

 االمارات العربية املتحدة

 دبي -

 اململكة العربيه السعودية

 جدة – 
 %100 الف ريال سعودي 100

شركة ميلينيوم ويفرز 

 وروباأ

توزيع وبيع السجاد 

واملوكيت ومنتجات 

 االرضيات االخري 

مدينة  –بلجيكا  –اوروبا 

 رونس ي
 %99 يورو الف 718 600, مدينة رونس ي –بلجيكا  –اوروبا 

شركة ميلينيوم ويفرز 

  - ضة املحدودةالقاب

 مريكاأ

توزيع وبيع السجاد 

واملوكيت ومنتجات 

 االرضيات االخري 

الواليات املتحدة 

 دالتون  –االمريكية 

 –الواليات املتحدة االمريكية 

 دالتون 
 %100 الف دوالر امريكي  100

  -شركة ميلينيوم ويفرز 

  أمريكا

) ذات مسئولية 

 محدودة (

توزيع وبيع السجاد 

واملوكيت ومنتجات 

 االرضيات االخري 

الواليات املتحدة 

 دالتون  –االمريكية 

 –الواليات املتحدة االمريكية 

 دالتون 

تابعة لشركة ملينيوم ويفرز 

 امريكا  –القابضة املحدودة 
100% 

                                                                                                                                                                      

 -:الشركة في  توزيع األرباح سياسة -24

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

 ( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذ%10يجنب )(30كور%  )

 املال املدفوع .  رأسمن 

 ( على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب 
 
 لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لـغرض أو أغراض معينة .(  من صافي األرباح %5للجمعية العامة العادية بناءا

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

 من هذه املؤسسات .، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قا
 
 ئما

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

  م نسبة التزيد عن مع مراعاة األحكام املقررة في ) املادة العشرون(  من هذا النظام ، و ) املادة السادسة والسبعون ( من نظام الشركات يخصص بعد ما تقد

 مع عدد ال%( من ال10)
 
جلسات التي باقي ملكافأة مجلس اإلدارة إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة  ، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 يحضرها العضو .

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق -
 
وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح ملالكي  يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

 ي نهاية اليوم املحدد لالستحقاق.االسهم املسجلين في سجالت املساهمين ف

 م.2017أرباح للمساهمين عن العام املالي  مجموعة السريع التجارية الصناعية لم تصرف -
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 -:الشركة أسهم في التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء والحقوق  املصالح -25

  في أسهم مجموعة السريع ، م2017في الشركة وأي تغيير في تلك املصلحة خالل العام املالي فيها أسهم أقاربهم بما  نسبة ملكية أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين
 
علما

 . لحة بأدوات الدين يوجد لهم أى مصبأنه ال 

 

 الشركة أدوات دين أو أسهم اإلدارة في قارب أعضاء مجلسأل  تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية وأوراق مصلحة ألي وصف

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة أدوات دين أو أسهم في وأقربائهم اإلدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية وأوراق مصلحة ألي وصف 

 نسبة التغير
 صافي

 التغير 

 م2017يناير  1بداية العام      م2017ديسمبر  31نهاية  العام     
 أسماء األعضاء وكبار التنفيذيين املنصب

 عدد األسهم  أدوات الدين عدد األسهم  أدوات الدين 

 أ/ صالح بن ناصر السريع  رئيس مجلس االدارة 2,300,000 اليوجد  2,300,000 اليوجد  0 %  0

 م / منصور بن صالح الخربوش  مجلس اإلدارةنائب رئيس  1,000 اليوجد  1,000 اليوجد  0 %  0

 م/عدنان بن محمود متبولي  عضو مجلس االدارة 1,000 اليوجد  1,000 اليوجد  0 %  0

 مؤيد بن ابراهيم املزروع /م عضو مجلس اإلدارة 1,001 اليوجد  1,001 اليوجد  0 %  0

  م / محمد بن أحمد موكلي  عضو مجلس اإلدارة 1,000 اليوجد  1,000 اليوجد  0 %  0

 أ / فيصل بن مصطفى الكردي عضو مجلس اإلدارة 1,000 اليوجد  1,000 اليوجد  0 %  0

  أ/منذر بن محمد السريع  عضو مجلس االدارة 1,388 اليوجد  1,388 اليوجد  0 %  0

 الناصر أ . نادر بن راشد  عضو مجلس إدارة 0 اليوجد  0 اليوجد  0 %  0

 الشركة أدوات دين أو أسهم للقارب أعضاء مجلس اإلدارة في  تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية وأوراق مصلحة ألي وصف

 نسبة التغير
 صافي

 التغير 

 م2017يناير  1بداية العام      م2017ديسمبر  31نهاية  العام     
 أسماء أقارب أعضاء مجلس اإلدارة صلة القرابة

 عدد األسهم  أدوات الدين عدد األسهم  أدوات الدين 

 نافع بن ناصر بن عبدالعزيز السريع اخ لرئيس املجلس 3,643,988 اليوجد  3,643,988 اليوجد  0 %  0

 محمد بن ناصر بن عبدالعزيز السريع اخ لرئيس املجلس 3,280,782 اليوجد  3,280,782 اليوجد  0 %  0

 بن ناصر بن عبدالعزيز السريع عبدالعزيز  اخ لرئيس املجلس 1,301,249 اليوجد  1,249 اليوجد  1,300.000 %  99,9

 عصالح ناصر عبدالعزيز السريشهد  ابنه رئيس املجلس 76,250 اليوجد  76,250 اليوجد  0 %  0

 طالل صالح ناصر السريع ابن رئيس املجلس 1,250 اليوجد  1,250 اليوجد  0 %  0

 السريع العزيز  عبد ناصر  شيخه اخت رئيس املجلس 0 اليوجد  45,003 اليوجد  45,003 %  100

 عبدالعزيز السريعجواهر ناصر  اخت رئيس املجلس 0 اليوجد  43,000 اليوجد  43,000 %  100
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 الشركة أدوات دين أو أسهم في وأقربائهم لكبار التنفيذيين  تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية وأوراق مصلحة ألي وصف 

 

  % وأكثر 5مالك ملا نسبته  

 

  -:املديونية االجمالية على الشركةالقروض و   -26

 ف الرياالت (  ) املبالغ باآل   :  م2017فيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات واملعلومات املتعلقة بها خالل العام املالي 

 الجهات المانحة للقرض تسلسل
أصل   قيمة

 القرض
مدة 

 القرض

المسدد 
خالل عام 

 م 2017

المبلغ المتبقي من 
 القرض

المديونية 
للشركة اإلجمالية 

 وشركاتها التابعة

 29,357 29,357 1,100 سنوات 5 53,000 صندوق التنمية الصناعي السعودي 1

 15,561 15,561 19,467 سنوات 3 60,829 قروض طويلة األجل 2

 304,114 304,114 81,173 سنة 1 412,042 قرض مرابحة من بنوك محلية 3
 

  -املدفوعات النظامية املستحقة: -27

 البيان

       ) املبالغ باآلف الرياالت (                                   م2017

 املسدد
املستحق حتى نهاية الفترة املالية 

 السنوية ولم يسدد

 - 2,577 الزكاة

54,27 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية  - 

 - 980 تكاليف تأشيرات وجوازات

 - 2,380 رسوم مكتب العمل 
 وو

 

 

 الشركة أدوات دين أو أسهم في وأقربائهم لكبار التنفيذيين  تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية وأوراق مصلحة ألي وصف

 نسبة التغير
 صافي 

 التغير

 م2017يناير  1بداية العام     م2017ديسمبر  31نهاية  العام  
 أسماء األعضاء وكبار التنفيذيين املنصب

 عدد األسهم  أدوات الدين عدد األسهم  أدوات الدين 

 سرتهأ/طالل بن صالح السريع وأ الحالي أمين سر مجلس اإلدارة 1,250 اليوجد 1,250 اليوجد 0 % 0

 أ/ فازليوس أقابتوس وأسرته الرئيس التنفيذي السابق 0 اليوجد 0 اليوجد 0 0%

 سرتهأ / وائل بن سعد الراشد وأ الرئيس التنفيذي الحالي 0 اليوجد 0 اليوجد 0 % 0

 سرتهأ/ أحمد بن عبدالخالق الغامدي وأ السابق أمين سر مجلس اإلدارة 25 اليوجد  25 اليوجد 0 % 0

 سرتهأ/ عبدالباري محمد وأ الرئيس املالي 0 اليوجد  0 اليوجد 0 0%

 سرته  شمس الدين وأعبدهللا محمود أ /  رئيس املراجعة الداخلية 0 اليوجد  0 اليوجد 0 0%

 % واكثر5مالك  الصفة م10/10/2017 م31/12/2017 صافي التغير نسبة التغير

 أ/ نافع بن ناصر بن عبدالعزيز السريع مؤسس 3,643,988 3,643,988 0 %  0

 أ/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز السريع  مؤسس 3,280,782 3,280,782 0 %  0

 أ/ صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع  رئيس مجلس اإلدارة - مؤسس 2,300,000 2,300,000 0 %  0

 أ / حمدان عبدهللا عبدالعزيز السريع  مؤسس 1,635,000 1,912,657 277,657 16.98 %

 شركة سناسكو  مؤسس 1,875,000 1,875,000 0 %  0
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 ) املبالغ باآلف الرياالت (   -   عالقة يذ صفقات بين الشركة وأطرافال -28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  -املصالح في أعمال العقود: -29

 بأن أسعار التعامالت تعتمد على السعر السائد في 2017لدى الشركة خالل العام املالي 
 
م تعامالت تجارية مع اطراف ذي عالقة كما هو موضح في الجدول ادناه علما

  )بآالف الرياالت( السوق 
 
 ف الرياالت () املبالغ باآل   :وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنويا

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي 

 شخص ذوي عالقة بأي منهم 

 

شروط العمل 

 والعقد
 مدة العمل أو العقد 

مبلغ العمل 

 أو العقد 
 طبيعة العمل أو العقد               

 ال توجد شروط رئيس مجلس اإلدارة  –صالح ناصر السريع 

توريدات مستمرة بموجب 

بسعر  اوامر شراء معتمدة

 السوق السائد

6,037 

توريد مواد خام السريع لإلستثمار الصناعي :  

 –مواد كيميائية  -ورق مقوي  -للمصانع ) غراء

، فوم ، لباد ( بموجب   -وبضاعة جاهزة ) أثاث

 اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد

 ال توجد شروط رئيس مجلس اإلدارة  –صالح ناصر السريع 

بموجب  توريدات مستمرة

اوامر شراء معتمدة بسعر 

 السوق السائد

37,199 

توريد مواد خام ) بطانة السجاد ماتكس : 

الداخلية والخارجية ( بموجب اوامر شراء 

 معتمدة وبسعر السوق السائد

 -رئيس مجلس اإلدارة  –صالح ناصر السريع 

امين سر مجلس اإلدارة –طالل صالح السريع   
 2,456 تتجدد تلقائياعقود سنوية  ال توجد شروط

عبارة عن ايجار مستودعات حسب سناسكو  :  

  سعر السوق السائد

 6,789 عقود سنوية تتجدد تلقائيا ال توجد شروط  رئيس مجلس اإلدارة  –صالح ناصر السريع 
عقود ايجار املعارض واملستودعات دار الحكمة : 

 واملكاتب حسب سعر السوق السائد

 

 قيمتها مدتها نوع الصفقة العالقة بالشركة نوع  الطرف ذو العالقة

شركة مجموعة السريع لإلستثمار 

يمتلكها  – الصناعي املحدودة

% أبناء عبدهللا وناصر 100

 السريع يرحمهم هللا 

رئيس  –صالح ناصر السريع 

 مجلس اإلدارة

توريد مواد خام للمصانع        ) 

مواد كيميائية  -ورق مقوي  -غراء

، فوم  -وبضاعة جاهزة     ) أثاث –

، لباد ( بموجب  اوامر شراء 

 معتمدة وبسعر السوق السائد

توريدات مستمرة بموجب 

اوامر شراء معتمدة بسعر 

 6,037 السوق السائد

الشركة السعودية لصناعة 

السجاد املحدودة ) ماتكس ( 

% أبناء عبدهللا وناصر 48يمتلكها 

 السريع يرحمهم هللا 

رئيس  –صالح ناصر السريع 

 مجلس اإلدارة 

توريد مواد خام )بطانة السجاد 

الداخلية والخارجية( بموجب 

اوامر شراء معتمدة وبسعر 

 السوق السائد

توريدات مستمرة بموجب 

ر شراء معتمدة بسعر اوام

 37,199 السوق السائد

 -شركة سناسكو للتطوير العقاري 

% لألستاذ صالح بن  84مملوكة 

 ناصر السريع

رئيس  –صالح ناصر السريع 

طالل صالح  --مجلس اإلدارة 

امين سر مجلس  –السريع

 اإلدارة

مستودعات  عبارة عن ايجار

 حسب سعر السوق السائد

 تلقائياعقود سنوية تتجدد 

2,456 

 

شركة الحكمة الدولية للتطوير 

مملوكة لورثة عبد هللا  –العقاري 

 وناصر السريع يرحمهم هللا

رئيس  –صالح ناصر السريع 

 مجلس اإلدارة      

عقود ايجار املعارض 

واملستودعات واملكاتب حسب 

 سعر السوق السائد

 عقود سنوية تتجدد تلقائيا

  6,789 
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بالشكر والعرفان  أن يتقدمفي الختام يسر مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية بهذه املناسبة 

على تعاونهم الدائم ،  والدوائرالحكومية ذات العالقة ملقام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية

واإلدارة  سادة أعضاء مجلس اإلدارةهم الغالية كما نشكر العلى ثقتاملساهمين الكرام  وإلى السادة

         .تفانيهم وإخالصهم في العمل هوداتهم و على الدعم املستمر ومج التنفيذية وجميع العاملين

 

 مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية 

 .... والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   

 

شكر وتقدير


