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رؤية الشركة 

رسالة الشركة 

استراتيجية الشركة 

ملتزمــون بالحفــاظ علــى مســيرتنا روادًا فــي تصنيــع الســجاد والموكيــت والتــي أوصلتنــا 

للعالميــة، مــن خــال إنتشــار شــبكة أعمالنــا علــى المســتويين المحلــى والعالمــي. 

تســعى الشــركة جاهــدة لتقديــم منتجاتهــا وخدماتهــا بجــودة ُمثلــى تضمــن تحقيــق معاييــر رضــا 

العمــاء، وذلــك تماشــيا مــع قيمهــا نحــو موظفيهــا ومســاهميها.

التركيــز علــى صناعــة الســجاد ذو الجــودة العاليــة والمنتجــات ذات الربحيــة والتركيــز علــى 	 

الجانــب التجــاري عــن طريــق اســتيراد الســجاد وبيعــه لتغطيــة كافــة األذواق ونمــو حصتهــا 

فــي الســوق المحلــي وذلــك مــن خــال:  

زيادة الطاقة اإلنتاجية في نشاط تصنيع الموكيت.	 

جعل مصنع الخيوط كيان مستقل مدر لألرباح.	 

التوســع فــي القطــاع التجــاري فــي كل مــا يخــص حلــول األرضيــات والتــى يوجــد لهــا طلــب 	 

عالــي مــن األســواق المحليــة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين  والصالة والسالم على سيد المرسلين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن  مجلــس اإلدارة  يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لشــركة نســيج لســنة 2020م، 

والــذي يســتعرض  أهــم التطــورات التــى حدثــت بأنشــطة الشــركة والنتائــج الماليــة الســنوية واإلفصاحــات حســب اللوائــح 

واألنظمــة الخاصــة بــوزارة التجــارة وهيئــة الســوق الماليــة.

تتواصــل التحديــات التــى تواجههــا الشــركات فــي ظــل الظــروف اإلقتصاديــة العالميــة واالزمــة الراهنــة  مــن خــالل انتشــار 

فيــروس »كوفيــد - ١٩ » والــذي  ندعــو اللــه عــز وجــل أن يرفــع الغمــة عــن االمــة، إال أن الشــركة والحمــد للــه  قــد اتخــذت 

جميــع االجــراءات الالزمــة والتــي مــن شــأنها الحفــاظ علــى الصحــة والســالمة لموظفيهــا وعمالئهــا ، كمــا أتخــذت العديــد 

ــع القطاعــات  ــرت علــى جمي ــج عــن هــذه الجائحــة والتــي أث ــر الســلبي النات ــل االث مــن القــرارات التــي ســاهمت فــي تقلي

فــي العالــم ، فقــد قامــت الشــركة فــي إعــادة الهيكلــة والتماشــي مــع أوضــاع الســوق المتغيــرة، والتركيــز علــى اإلبتــكار 

فــي منتجاتهــا وأعمالهــا ذو الربحيــة  العاليــة ، وتحســين األداء والتركيــز علــى قطــاع األرضيــات وترشــيد المصروفــات 

وزيــادة اإلنتاجيــة علــى جميــع المســتويات، للتمكــن مــن الحفــاظ علــى ميزاتهــا التنافســية كمــا أن الطاقــة االنتاجيــة كانــت 

منخفضــة ممــا اثــر  ســلبًا علــى النتائــج الماليــة للشــركة  وقــد قامــت اإلدارة بجميــع الســبل الممكنــة للتحســين فــي جميــع 

ــق  ــا بالتوفي ــل جهودن ــه أن تكل ــا، ونســأل الل ــا وموظفين الحــاالت و النهــوض بالشــركة لمــا يخــدم مســاهمينا وعمالئين

والنجــاح.

ــر ألعضــاء مجلــس اإلدارة، لمــا قدمــوه مــن توجيهــات حكيمــة ودعــم  ختامــًا يســرني أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقدي

مســتمر إلدارة شــركة نســيج وكذلــك إلدارة الشــركة وموظفيهــا علــى إخالصهــم وتفانيهــم، كمــا يســعدنى وبإســم شــركة 

نســيج أن أعبــر عــن عمــق إمتنانــي لعمالئنــا ومســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم بالشــركة ومنتجاتهــا.

                                                                                                      رئيس  مجلس اإلدارة

                                                                                              صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع
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الفصل األول
مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين
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أواًل: أعضاء مجلس اإلدارة

أ / صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع
)رئيس مجلس اإلدارة – غير تنفيذي(

أ /  عبدالله بن حمدان عبدالله السريع  
)عضو مجلس إدارة سابقًا  -  تنفيذي(                  

م / منصور بن صالح الحمد الخربوش 
)نائب رئيس مجلس اإلدارة  - مستقل(

د / وائل بن سعد عبدالعزيز الراشد
)عضو مجلس إدارة  - مستقل(

المؤهات: بكالوريوس إدارة أعمال محاسبة.
الوظيفة الحاليه: رئيس مجلس إدارة  شركة سناسكو.

الوظيفة السابقه:  مدير عام اإلدارة المالية واإلدارية لشركة عبدالله وناصر السريع رئيس تنفيذي وعضو منتدب في مجموعة السريع.
الخبرات: خبرة  في مجال اإلدارة المالية وإنشـاء أنظمة المحاسـبة وإعادة هيكلة الشـركات وإصدار السياسـات واإلجراءات  وإدارة الشـركات وتحويلها من 

عائلية وذات مسـئولية محدودة إلى شـركات مسـاهمة عامة مدرجة اضافة لعضويته  في مجالس إدارات عدد من الشـركات و اللجان.

المؤهات: الثانوية العامة ودورات في التسويق والمبيعات 
الوظيفة الحالية: مدير عام القطاع التجاري مجموعة السريع

الوظيفــة الســابقة: مديــر منتــج الموكيــت ومديــر اول منتجــات األرضيــات ومديــر علميــات التســويق ومبيعــات كبــار العمــالء ومديــر مبيعــات المحليــة و 
التصديــر بمجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة.

الخبــرات:  شــغل عــدة مناصــب إداريــة قياديــة كمديــر لمنتــج الموكيــت ومديــر أول منتــج األرضيــات ومديــر عمليــات التســويق ومبيعــات كبــار العمــالء 
ومديــر مبيعــات التصديــر ومديــر المبيعــات المحليــة ومديــر القطــاع التجــاري بشــركة نســيج العالميــة التجاريــة. 

المؤهات: ماجستير الهندسة الكهربائية
الوظيفة الحالية: مستشار إداري للرئيس التنفيذي  لشركة المياه الوطنية

الوظيفة السابقة: مهندس لدي شركة كيميا وشركة سابك ورئيس تنفيذي لمجموعة الراجحى القابضة
الخبــرات: خبــرة فــي مجــال التشــغيل والصيانــة والتغليــف والشــحن والمشــتريات ونظــم التحكــم والحاســب اآللــي وأنظمــة الســالمة والجــودة الشــاملة 
وقيــادة وحــدات العمــل اإلســتراتيجية وقيــادة مشــاريع تطويــر أعمــال الشــركات وتخطيــط المــوارد والتطويــر العقــاري والصناعــات الكيماويــة والتحويليــة 

والتجهيــزات الطبيــة وخبــرات فــي عضويــة وقيــادة مجالــس اإلدارات واللجــان وهيكلــة الشــركات.

االلمؤهات: دكتوراه إدارة التغيير – نظم المعلومات
الوظيفة الحالية: مستشار الشركات العائلية – عضو مجلس إدارة شركة اليتكو .

الوظيفــة الســابقة: رئيــس تنفيــذي لشــركات متعــددة فــي مجــال الصناعــة والتجــارة والخدمــات ونائــب الرئيــس بشــركة اتحــاد مصانــع األســالك ورئيــس 
تنفيــذي لمجموعــة الســريع.

الخبــرات: خبــرة تزيــد عــن ســتة وعشــرين ســنة منهــا ١5 ســنة كرئيــس تنفيــذي لشــركات متعــددة فــي مجــال الصناعــة والتجــارة والخدمــات واإلشــراف علــى 
المشــاريع  وعضويــة فــي مجالــس إدارات عــدد مــن الشــركات المســاهمة المقفلــة و المدرجــة و مستشــار للعديــد مــن المجموعــات العائلّيــة .
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م / عصام بن عبداللطيف عبدالباري المجلد 
)عضو مجلس إدارة  - مستقل(

أ / عبدالكريم بن ابراهيم عبدالكريم النافع 
)عضو مجلس إدارة –مستقل(

أ / حمدان بن على حمدان مطر  
)عضو مجلس إدارة –مستقل(               

أ / نادر بن راشد محمد الناصر
)عضو مجلس إدارة سابقًا – مستقل(    

أ / منذر بن محمد عبدالله السريع
)عضو مجلس إدارة سابقًا  - غير تنفيذي(

المؤهات: بكالوريوس علوم الهندسة الصناعية
الوظيفة الحالية:  نائب رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة الحارثي.

الوظيفــة الســابقة : مديــر تصنيــع ومديــر العمليــات والمديــر التنفيــذي لمجموعــة صافــوال، رئيــس تنفيــذي لمجموعــة ســويتز ومديــر عــام تنفيــذي لشــركة 
اوتوســتار  ومستشــار  ورئيــس تنفيــذي لمجموعــة العيســى.

الخبــرات: خبــره فــي مجــال المشــاريع وتطويــر األعمــال حيــث شــغل عــدة مناصــب قياديــة منهــا مديــر  التعبئــة والتغليــف ومديــر اول اإلنتــاج ومســاعد مديــر 
العمليــات ومديــر عــام التصنيــع ومديــر  تنفيــذي بمجموعــة صافــوال ،والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ســويتز ، والمديــر العــام التنفيــذي لشــركة اوتوســتار 

والرئيــس التنفيــذي ومستشــار  لمجموعــة العيســى 

المؤهات: بكالوريوس إدارة – محاسبة.
الوظيفة الحالية:  رجل أعمال 

الوظيفة السابقة : مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي - الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية .
الخبــرات : خبــرة فــي العديــد مــن المناصــب القياديــة كمديــر عــام لصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي وكرئيــس تنفيــذي وعضــو منتــدب لشــركة الخــزف 

الســعودية ، كمــا تقلــد عضويــة فــي مجالــس إدارات واللجــان فــي عــدد مــن الشــركات المســاهمة 

المؤهات: بكالوريوس علوم ادارية – محاسبة.
الوظيفة الحالية: المدير التنفيذي المالي لشركة تطوير القطاع الصحي القابضة.

الوظيفة السابقة : مدير مراجعة بمكتب الدار لتدقيق الحسابات ، مدير تنفيذي بشركة سارا القابضة.
الخبــرات : خبــرة فــي مجــال تقديــم خدمــات المراجعــة وتدقيــق الشــركات ومجــال االدارة الماليــة وتطويــر األعمــال واالســتثمارات واالســتحواذ علــى حصــص 
فــي شــركات قائمــة وتأســيس شــركات، وتقلــد عــدة مناصــب قياديــة فــي الشــركات التــي عمــل بهــا باالضافــة إلــى تمثيــل تلــك الشــركات مــن خــال 

عضويــات فــي مجالــس إداراتهــا واللجــان المنبثقــة.

المؤهات :  بكالوريوس إدارة األعمال والتسويق.
الوظيفة الحاليه : العضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية  )شمس(

ــر  ــر عــام شــركة وال ســتريت واوتوســتار مدي الوظيفــه الســابقه : رئيــس تنفيــذي وعضــو منتــدب لشــركة باتــك ، رئيــس مجلــس مديريــن امنكــو   ومدي
ــر شــركة المســتقبل–، تســويق لشــركة طومســون ومدي

الخبرات :  خبرة في العديد من المناصب القيادية كرئيس تنفيذي وعضو منتدب ومدير عام  وله خبرة وإنجازات بالشركات المساهمة  .

المؤهات : بكالوريوس إدارة أعمال و إقتصاد.
الوظيفه الحالية : أعمال خاصه 

الوظيفة السابقة:  ومدير مصنع جدة للخيوط الصناعية ومدير عام اإلمدادات والمشتريات ،مدير عام إدارة التصنيع بمجموعة السريع 
ــر عــام  ــع  ومدي ــر عــام التصني ــة كمدي ــع حيــث شــغل مناصــب قيادي ــع وإدارة المصان ــرة  فــي مجــال إدارة المشــاريع والمشــتريات والتصني ــرات : خب الخب

ــة. ــة الصناعي ــة بمجموعــة الســريع التجاري ــوط الصناعي ــع جــدة للخي ــر عــام مصن المشــتريات ومدي
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ثانيًا: أعضاء اللجان

لجنة المراجعة 

الخبراتالمؤهاتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإٍلسمم

حمدان على حمدان مطر1
المدير التنفيذي المالي 

لشركة تطوير القطاع الصحي 
القابضة

مدير مراجعة مكتب الدار 
لتدقيق الحسابات

مدير تنفيذي بشركة سارا 

بكالوريوس علوم 
ادارية - محاسبة

- ١١ سنة ) الدار لتدقيق الحسابات – جرانت 
ثورنتون(

- ١0 سنوات ) شركة سارا القابضة(
-  ٩ سنوات )شركة تطوير القطاع الصحي القابضة(

منصور  صالح الحمد 2
الخربوش               

مستشار إداري للرئيس 
التنفيذي  لشركة المياه 

الوطنية 

رئيس تنفيذي لمجموعة 
الراجحى القابضة – مناصب 

قيادية في شركة سابك 
وشركة كيميا

ماجستير الهندسة 
الكهربائية

- ١6 سنة  )شركة الجبيل للبتروكيماويات
- ١2 سنة  )شركة سابك( 

- 5 سنوات الرئيس التنفيذي )مجموعة الراجحى 
القابضة(/ عضو  لجنة مراجعة )شركة كيان(

عصام عبداللطيف 3
عبدالباري المجلد

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
لمجموعة الحارثي

مدير تصنيع ومدير العمليات 
والمدير التنفيذي لمجموعة 

صافوال، رئيس تنفيذي 
لمجموعة سويتز ومدير عام 

تنفيذي لشركة اوتوستار  
ومستشار  ورئيس تنفيذي 

لمجموعة العيسى.

بكالوريوس علوم 
الهندسة الصناعية

-١2 سنة )مجموعة صافوال ( 
- 3 سنوات  ) مجموعة سويتز (

- ١١ سنة )مجموعة العيسى( 
- 5 سنة  )مجموعة الحارثي(

لجنة المكافآت والترشيحات

الخبراتالمؤهاتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإٍلسمم

عبدالكريم ابراهيم 1
رجل أعمال عبدالكريم النافع

مدير عام صندوق التنمية 
الصناعية السعودي - 

الرئيس التنفيذي لشركة 
الخزف السعودية 

بكالوريوس إدارة 
و محاسبة

-  25 سنة ) صندوق التنمية  الصناعية 
السعودي(

-١5 سنة )شركة الخزف السعودية(

وائل سعد عبدالعزيز 2
الراشد

مستشار الشركات العائلية 
– عضو مجلس إدارة 

شركة اليتكو

رئيس تنفيذي لشركات 
متعددة في مجال الصناعة 
والتجارة والخدمات ونائب 

الرئيس بشركة اتحاد 
مصانع األسالك ورئيس 
تنفيذي لمجموعة السريع

دكتوراه إدارة 
التغيير – نظم 

المعلومات

- سنتين ) شركة مجموعة السريع التجارية 
الصناعية (

- سنتين ) شركة اتحاد مصانع األسالك (
- سنتين ) شركة الدريس للتجارة والصناعة

)اليتكو(
- 4 سنوات ) شركة االحماض الحيوية 

السعودية (
- ١5 سنة ) شركات متعددة في مجال 

الصناعة والتجارة( 

نضال خزاع كلوب 3
الرئيس التنفيذي  – شركة 
األسواق لتقييم القدرات 

الرئيس  التنفيذي – شركة 
خط المطابخ السعودية 

الصناعية و التجارية 
بكالوريس ادراة 
نظم و تسويق 

-١4سنة ) شركة األسواق لتقييم القدرات ( 
-3 سنوات ) شركة خط المطابخ السعودية(
-5 سنوات ) شركة المنتجعات السياحية و 

العقارية(
-3 سنوات )شركة الجمال السريعة 

للخدمات  اللوجستية( 

4
عصام عبداللطيف 

عبدالباري المجلد
)عضو لجنة سابق(

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
لمجموعة الحارثي

مدير تصنيع ومدير 
العمليات والمدير التنفيذي 
لمجموعة صافوال، رئيس 
تنفيذي لمجموعة سويتز 

ومدير عام تنفيذي لشركة 
اوتوستار  ومستشار  

ورئيس تنفيذي لمجموعة 
العيسى.

بكالوريوس 
علوم الهندسة 

الصناعية

-١2 سنة )مجموعة صافوال ( ، 3 سنوات 
)مجموعة سويتز(

- ١١ سنة )مجموعة العيسى(، 5 سنة 
)مجموعة الحارثي(

5
صالح ناصر عبدالعزيز 

السريع
)عضو لجنة سابق(

رئيس مجلس إدارة – 
شركة نسيج العالمية 

التجارية

مدير عام اإلدارة المالية 
واإلدارية لشركة عبدالله 

وناصر السريع رئيس 
تنفيذي وعضو منتدب  

بكالوريوس إدارة 
أعمال محاسبة 

- 25  سنة ) شركة عبدالله وناصر السريع(
- ١5 سنة )شركة مجموعة سناسكو 

لإلستثمار(
- ٩ سنوات  )مجموعة السريع التجارية 

الصناعية (
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الخبراتالمؤهاتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإٍلسمم

مدير عام )BIG(  بلجيكاالرئيس التنفيذيمارك هنري فيرلين1
خبرة  37 سنة متعددة في مختلف ماجستير إقتصادمستشار مجموعة السريع

مجاالت صناعة السجاد

خبرة 27 سنة في مجال اإلدارة زمالة المحاسبين القانونيينمدير ماليمدير عام اإلدارة الماليةسيد نديم الدين احمد2
المالية والتخطيط

مدير عام الموارد البشرية محمد أسامة مبارك3
وتطوير األعمال

مدير عام مصنع الخيوط
لمجموعة السريع

بكالوريوس االهندسة 
الكيميائية

خبرة 11 سنين في مجال المبيعات 
والتخطيط واإلنتاج والجودة واإلدارة

مدير عام التسويق وسام محمد سرماني4
والمبيعات

مدير عام تطوير 
األعمال لشركة الزوردي 

للمجوهرات

بكالوريوس هندسة 
معلوماتية  )ِنظم وشبكات(

خبرة  13 سنة في مجال التسويق، 
المبيعات، تطوير األعمال، وتطوير 

المنتجات

مدير  عام إدارة سلسلة عبدالله يحي فتيحي 5
اإلمداد

مدير عام إدارة سلسلة 
االمداد مصنع الريف 

لتكرير السكر

بكالوريوس هندسة صناعية 
وماجستير إدارة األعمال

خبرة 20 سنة في مجال ساسل 
اإلمداد والعمليات

اللجنة التنفيذية 

  الخبراتالمؤهاتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإٍلسمم

عبدالكريم ابراهيم 1
رجل أعمال عبدالكريم النافع

مدير عام صندوق التنمية 
الصناعية السعودي - 

الرئيس التنفيذي لشركة 
الخزف السعودية

بكالوريوس إدارة 
و محاسبة

-  25 سنة ) صندوق التنمية  الصناعية 
السعودي (

-15 سنة  )شركة الخزف السعودية(

2
عصام عبداللطيف 

نائب رئيس مجلس اإلدارة عبدالباري المجلد
لمجموعة الحارثي

مدير تصنيع ومدير 
العمليات والمدير التنفيذي 
لمجموعة صافوال، رئيس 
تنفيذي لمجموعة سويتز 

ومدير عام تنفيذي لشركة 
اوتوستار  ومستشار  

ورئيس تنفيذي لمجموعة 
العيسى.

بكالوريوس 
علوم الهندسة 

الصناعية

-12 سنة )مجموعة صافوال ( 
- 3 سنوات ) مجموعة سويتز (

- 11 سنة )مجموعة العيسى(
- 5 سنوات )مجموعة الحارثي(

محمد حامد علي 3
الكليبي

الرئيس التنفيذي – شركة 
إبداع وطن لتجارة االغذئية

مستشار  ومشرف عام 
-كبير المدراء التنفيذييين 

– نائب رئيس)صافوال 
لاغذية (

بكالوريوس 
الهندسة 
الصناعية

-سنتين ) المتحدة للسكر ( 
- 8 سنوات )صافوال لألغذئية (

-5 سنوات مستشار  ومشرف عام

1- فريق اإلدارة التنفيذية
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2- الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية 
والسابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون إسم العضو 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها أو من 

مديريها

داخل 
المملكة/ 

خارج 
المملكة

الكيان القانوني
مساهمة مدرجة/ 

مساهمةغير 
مدرجة/

ذات مسؤولية
محدودة

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
مجالس إداراتها السابقة أو من 

مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان القانوني 
مساهمة   مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية محدودة

صالح ناصر 
عبدالعزيز السريع 

شركة الفارابي	 
شركة كربونات الكالسيوم	 
مجموعة سناسكو	 
شركة ماتكس	 

داخل
داخل
داخل
داخل

مساهمة مغلقة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة مغلقة

شركة عبدالله وناصر السريع	 
مصنع سمارا – بلجيكا	 
سوق مكة الدولي	 
شركة الشامية -شركة أديم	 

داخل
خارج
داخل
داخل

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

منصور  صالح 
الحمد الخربوش              

داخلشركة تطوير للنقل التعليمي	 
داخل
داخل
داخل

ذات مسؤولية محدودة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مغلقة

شركة الجبيل للبتروكيماويات	 
شركة سابك	 
مجموعة الراجحي القابضة	 
شركة كيان	 

داخل
داخل
داخل
داخل

ذات مسؤولية محدودة
مساهمة مدرجة

شركة مساهمة مغلقة
مساهمة مدرجة

عبدالله حمدان 
شركة مساهمة داخلشركة نماء للكيماوياتعبدالله السريع

------------------مدرجة

وائل سعد 
عبدالعزيز 

الراشد
االحماض الحيوية السعودية	 مساهمة مقفلةداخلشركة الدريس ) اليتكو (

شركة اتحاد مصانع االساك	 
داخل
داخل

مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة

عصام 
عبداللطيف 

المجلد
ذات مسؤولية داخلشركة الهاء السبعة القابضة	 

محدودة

مجموعة صافوال )مديريها(	 
مجموعة سويتز	 
مجموعة العيسي	 

داخل
داخل
داخل

مساهمة مدرجة
ذات مسئولية محدودة

مساهمة مغلقة

حمدان على 
حمدان مطر

شركة سدير لألدوية	 
شركة الوثيقة المعتمدة 	 

للتأمين
شركة الرعاية للتخطيط	 

داخل
داخل
داخل

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

------
------
------

------
------
------

------
------
------

عبدالكريم 
ابراهيم 

عبدالكريم 
النافع

شركة الخزف السعودية	 
شركة الخزف لألنابيب	 
شركة توزيع الغاز الطبيعي	 
شركة اسمنت المتحدة	 
شركة استرا – شركة بوان	 

داخل
داخل
داخل
داخل
داخل

مساهمة مدرجة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
مساهمة مدرجة

داخل شركة الخزف السعودية	 
داخل

--
مساهمة مدرجة

نادر  راشد 
محمد الناصر

شركة شمس	 
شركة مجموعة سكاب	 
شركة ناتبت	 

داخل
داخل
داخل

شركة مساهمة مدرجة
شركة مساهمة مغلقة
شركة مساهمة مغلقة

شركة باتك لإلستثمار واألعمال	 
الشركة العربية لخدمات االمن -	 
شركة أوتوستار	 

داخل
داخل
داخل

مساهمة مدرجة
ذات مسؤولية محدودة
شركة مساهمة مغلقة

منذر  محمد 
ذات مسؤولية داخلشركة كربونات الكالسيوم           	 -------------------عبدالله السريع

محدودة
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3- تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه : عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- 
عضو مجلس إدارة مستقل.

تصنيف العضويةاالسم
)تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل (

عضو مجلس  إدارة  غير تنفيذيأ. صالح ناصر عبدالعزيز السريع

عضو مجلس إدارة مستقلم . منصور صالح الحمد الخربوش              

عضو مجلس إدارة تنفيذيأ . عبدالله حمدان عبدالله السريع )عضو سابق(

عضو مجلس  إدارة مستقلد . وائل  سعد عبدالعزيز الراشد

عضو مجلس إدارة مستقلم . عصام عبداللطيف عبدالباري المجلد

عضو مجلس إدارة مستقلأ . حمدان على حمدان مطر                

عضو مجلس إدارة مستقلأ . عبدالكريم  ابراهيم عبدالكريم النافع               

عضو مجلس إدارة مستقلأ . نادر راشد محمد الناصر  )عضو سابق(

عضو مجلس إدارة  غير تنفيذيأ.  منذر محمد عبدالله السريع )عضو سابق( 

• بتاريــخ 2018/09/10م وافــق المجلــس علــى اســتقالة المهنــدس منصــور بــن صالــح الخربــوش )نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة /عضــو 
مســتقل( وتــم بتعييــن األســتاذ/حمدان بــن علــي حمــدان مطــر )عضــو لجنــة المراجعــة الحالــي( عضــوًا بمجلــس إدارة الشــركة )عضــو 
مســتقل( بــداًل عــن العضــو المســتقيل اعتبــارًا مــن 2018/09/10م وحتــى نهايــة الــدورة الحاليــة لمجلــس اإلدارة التــي تنتهــي بتاريــخ 
2021/07/15م. وتــم اعتمــاد التعييــن مــن قبــل الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( بتاريــخ 2019/06/11م. كمــا وافــق مجلــس اإلدارة فــي 
إجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 10 ســبتمبر 2018م علــى تعييــن عضــو المجلــس األســتاذ / نــادر راشــد محمــد الناصــر نائبــًا لرئيــس مجلــس 

اإلدارة
• بتاريــخ 2020/02/26م وافــق المجلــس علــى تعييــن المهنــدس/ منصــور بــن صالــح الحمــد الخربــوش )عضــوًا مســتقل( بديــًا عــن 
األســتاذ/ منــذر بــن محمــد عبداللــه الســريع الــذي تقــدم باســتقالته مــن المجلــس بتاريــخ 02/25/ 2020م وتــم اعتمــاد التعييــن مــن 

قبــل الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( بتاريــخ 2020/04/26م. 
• بتاريــخ 10 يونيــو 2020م تغيــرت صفــة عضويــة عضــو مجلــس اإلدارة الدكتــور / وائــل ســعد عبدالعزيــز الراشــد مــن عضــو غيــر تنفيــذي 

الــى عضــو مســتقل وذلــك نظــرًا لمــرور اكثــر مــن عاميــن لعمــل الدكتــور وائــل كرئيــس تنفيــذي بالشــركة . 
• بتاريــخ 2020/08/26م وافــق المجلــس علــى تعييــن االســتاذ/ عبدالكريــم بــن ابراهيــم النافــع )عضــوًا مســتقل( بديــًا عــن األســتاذ / نــادر 
بــن راشــد الناصــر )نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، عضــو مســتقل( الــذي تقــدم باســتقالته مــن المجلــس بتاريــخ 08/24/ 2020م.  وتــم 
اعتمــاد التعييــن مــن قبــل الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( بتاريــخ 2020/12/20م. وبتاريــخ 2020/08/26م وافــق المجلــس علــى تعييــن 

المهنــدس/ منصــور بــن صالــح الحمــد الخربــوش نائبــًا لرئيــس مجلــس اإلدارة
• بتاريخ 23 ديسمبر 2020م وافق المجلس على استقالة األستاذ /  عبدالله حمدان السريع  )عضو تنفيذي(
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4- اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علمًا بمقترحات المساهمين 
وملحوظاتهم حيال  الشركة وأدائها.

5- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خال السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس 
اإلدارة الحاضرين .

يهتم مجلس اإلدارة  بمقترحات وماحظات المساهمين حيال الشركة وأدائها التى ترد لهم عبر إجتماعات الجمعية العامة 
للمساهمين وتدوينها  والرد عليها أثناء الجمعية، كما تمثل إدارة عاقات المساهمين حلقة الوصل بين مجلس اإلدارة ومقترحات 

المساهمين وماحظاتهم، كما يستقبل مركز اإلتصال مقترحات واستفسارات المساهمين ويتم دراستها من خال أمين سر 
مجلس اإلدارة وعاقات المساهمين  وإطاع مجلس اإلدارة على المقترحات والماحظات المهمة بصورة منتظمة وأيضًا 

مقترحات المساهمين الواردة من خال البريد اإللكتروني والتفاعل معها. كما يحيط رئيس مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة 
بخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين في إجتماعات المجلس إن وجدت. 

إجتماع الجمعية اإلسمم
22 يناير 2020م

إجتماع الجمعية 
26 ابريل 2020م

إجتماع الجمعية 
6 مايو  2020م 

إجتماع الجمعية 
20 ديسمبر 2020م

حاضرحاضرحاضرحاضرأ. صالح ناصر عبدالعزيز السريع1

إستقالة 26 أغسطسحاضرحاضرحاضرأ . نادر  راشد محمد الناصر2

استقالة بتاريخ 26 فبراير 2020مإعتذرأ. منذر  محمد عبدالله  السريع3

إعتذرحاضرحاضرحاضرأ . عبدالله حمدان عبدالله السريع4

حاضرحاضرحاضرإعتذرد . وائل سعد عبدالعزيز الراشد5

حاضرحاضرحاضرحاضرم . عصام عبداللطيف المجلد6

حاضرحاضرحاضرحاضرأ . حمدان على حمدان مطر7

حاضرحاضرحاضرتعيين 26 فبرايرم . منصور صالح الحمد الخربوش8

حاضرتعيين بتاريخ 26 أغسطس 2020مأ . عبدالكريم  ابراهيم عبدالكريم النافع               9

انعقــد إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 26 ابريــل 2020م )اإلجتمــاع الثالــث( لعــدم إكتمــال النصــاب لإلجتماعيــن األول والثانــي للجمعيــة العامــة غيــر 
ــة بتاريــخ 24 مــارس 2020م . العادي
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6- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:- 

7- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التى 
قامت بالتقييم وعاقتها بالشركة.

8- إجتماعات مجلس اإلدارة

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

للتواصل مع المساهمين ألغراض الجمعية والتصويت20 – 1 – 2020م1

إجراءات الجمعية العامة  غير العادية )اإلجتماع األول(22 – 1 – 2020م2

 إجراءات الشركة لتحديث سجل المساهمين  )مكرر(1 – 3 – 2020م3

للتواصل مع المساهمين ألغراض الجمعية والتصويت19 – 3 – 2020م4

إجراءات الجمعية العامة غير العادية )اإلجتماع األول(24 – 3 – 2020م5

إجراءات الجمعية العامة غير العادية )اإلجتماع الثالث(26 – 4 – 2020م6

إجراءات الجمعية العامة  العادية )اإلجتماع األول(6 – 5 – 2020م7

إجراءات الشركة لتحديث سجل المساهمين20 – 7 -  2020م8

إجراءات الشركة لتحديث سجل المساهمين30 – 9 – 2020م9

للتواصل مع المساهمين ألغراض الجمعية والتصويت15 – 12 – 2020م10

إجراءات الجمعية العامة غير العادية )اإلجتماع األول(20 – 12 – 2020م 11

ــة المكافــآت  ــه ، كمــا تقــوم لجن ــه وأعضائ ــم أداء مجلــس اإلدارة ولجان ــة لتقــوم بتقيي ــم اإلســتعانة بجهــة خارجي ــم يت ــى تاريخــه ل حت

والترشــيحات بتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة ولجانــه وإقتــراح معالجتهــا حســب اســتراتيجية ومصلحــة الشــركة .

عقــد مجلــس اإلدارة )9(  إجتماعــات خــال عــام 2020 م ، ويبحــث المجلــس فــي إجتماعاتــه الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال 
موثــق ومحــدد وفقــًا لصاحياتــه،  لــم يتلــق رئيــس مجلــس اإلدارة أي طلــب مكتــوب بعقــد إجتماعــات طارئــة مــن إثنيــن مــن األعضــاء 
أو أكثــر خــال الســنة الماليــة المنتهيــة 2020م، يلتــزم مجلــس اإلدارة اعتمــاد القوائــم الماليــة فــي اجتماعاتــه الدوريــة وفــي حالــة عــدم 
تزامــن إجتمــاع مجلــس اإلدارة مــع إصــدار القوائــم يتــم إعتمادهــا عــن طريــق التمريــر  وخــال عــام 2020م إتخــذ مجلــس اإلدارة عــدد 
مــن  القــرارت بالتمريــر وعبــر وســائل التقنيــة الحديثــة وذلــك ضمــن دعــم الجهــود واإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة مــن قبــل الجهــات 
الصحيــة المختصــة وذات العاقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية للتصــدي لفايــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19( ،وامتــدادًا للجهود 
المتواصلــة التــي تبذلهــا كافــة الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة الازمــة لمنــع انتشــاره.  

وكان حضوراالجتماعــات لألعضــاء  حضوريــًا أوعبــر وســائل التقنيــة عــن بعــد علــى النحــو التالــي :-
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9- وصف مختصر الختصاصات،ومهام لجان المجلس،ورؤسائها،وأعضائها،وعدد اجتماعاتها،وتواريخ 
انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء 

لجان الشركة

لجنة المكافأت لجنة المراجعة
اللجنة التنفيذيةوالترشيحات

إجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2020م

اإلسمم
االول
 26
فبراير

الثاني
14

مارس

الثالث
21

 أبريل

الرابع
 17
يونيو

الخامس
 15
يوليو

السادس
 26

أغسطس

السابع
 28

سبتمبر

الثامن
 12

نوفمبر

التاسع
15

 ديسمبر
إجمالي
الحضور

9√√√√√√√√√صالح ناصر  السريع1

3إستقالةإعتذرإعتذرإعتذر√√√نادر  راشد الناصر2

-إستقالةإعتذر منذر  محمد السرّيع3

8√إعتذر√√√√√√√عبدالله حمدان  السرّيع4

9√√√√√√√√√وائل سعد الراشد5

9√√√√√√√√√عصام عبداللطيف المجلد6

9√√√√√√√√√حمدان علي مطر7

8إعتذر√√√√√√√√منصور صالح الخربوش8

تعيينعبدالكريم ابراهيم النافع               9 3إعتذر  √√√  
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•  تشــكيل اللجنــة إعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2020م مكــون مــن المهنــدس / عصــام عبداللطيــف المجلــد  )رئيســًا للجنــة( وعضويــة االســتاذ / 
صالــح ناصــر الســريع واالســتاذ / نضــال خــزاع كلــوب .

• بتاريــخ 1 ســبتمبر 2020م تــم إعــادة تشــكيل لجنــة المكافــآت والترشــيحات بدخــول األعضــاء االســتاذ / عبدالكريــم ابراهيــم النافــع 
)رئيســًا للجنــة(  والدكتــور / وائــل ســعد الراشــد  بديــًا لألســتاذ / صالــح ناصــر الســريع والمهنــدس / عصــام عبداللطيــف المجلــد  .

أ . لجنة المكافآت والترشيحات 
 تكوين لجنة المكافآت والترشيحات 2020م الحالي 

الصفةاالسم

رئيس اللجنة  عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم النافع

عضو لجنة  وائل سعد عبدالعزيز الراشد

عضو لجنة  نضال خزاع كلوب 

الجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خال عام 2020م 

اختصاصات ومهام اللجنة

األولاإلسمم 
15 يونيو

الثاني
29 أغسطس

الثالث
16 نوفمبر

إجمالي
الحضور

1حضرعبدالكريم  إبراهيم النافع1

1حضر وائل سعد الراشد2

3حضرحضرحضر نضال خزاع كلوب3

2حضرحضر صالح  ناصر السريع4

2حضرحضر عصام عبداللطيف المجلد5

تختص لجنة المكافآت والترشيحات فيما يخص المكافآت

• إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر 
فيهــا تمهيــدًا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، علــى أن يــراع فــي تلــك السياســات اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح، والتحقــق 

مــن تنفيذهــا.
• توضيح العاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. 

• المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المتوخــاة منهــا، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة 
بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــا للسياســة المعتمــدة. 

• التوصية لمجلس اإلدارة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة

تختص لجنة المكافآت والترشيحات فيما يخص الترشيحات 
• اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أى 
شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة. 

• إعداد وصف للقدرات والمؤهات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. 
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• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للماحظات الواردة فيها .
• الرقابــة واإلشــراف  )فــي نطــاق مهامهــا وصاحيتهــا( علــى مــدى فاعليــة آليــات الحوكمــة والرقابــة التــي تنظــم العاقــة بيــن الشــركة 

وشــركاتها التابعــة، وبمــا ال يتعــارض مــع مهــام وصاحيــة أي لجنــة أخــري تشــرف علــى تطبيــق آليــات الحوكمــة  بالشــركة.
• مراجعــة وإعــادة تقييــم مــدى كفايــة المهــام والقواعــد والضوابــط التــي الئحــة عمــل اللجنــة مــن وقــت آلخــر والتوصيــة بــأي تغييــرات 

ــة العامــه للمســاهمين. ــة بشــأنها للجمعي ــذي يقــوم بدراســتها والتوصي مقترحــة حولهــا لمجلــس اإلدارة وال
• مراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا وتشــمل مهــام اللجنــة 

بصفــة خاصــة مايلــي :

ب . لجنة المراجعة
 تكوين لجنة المراجعة 2020م: 

الجدول المرفق يبين اجتماعات لجنة المراجعة خال عام 2020م 

اختصاصات ومهام اللجنة

الصفةاالسم

رئيس اللجنة حمدان على حمدان مطر

عضو اللجنة  منصور بن صالح الخربوش

عضو اللجنةعصام بن عبداللطيف المجلد

االولاإلسم
30  مارس

الثاني
17 يونيو

الثالث
19 أغسطس

الرابع
4 نوفمبر

إجمالي
الحضور

4حضرحضرحضرحضر حمدان علي حمدان مطر1

4حضرحضرحضرحضر منصور بن صالح الخربوش2

3إعتذرحضرحضرحضرعصام بن عبداللطيف المجلد3

•  تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. 
• المراجعة السنوية لاحتياجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. 

• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة في شأن التغييرات التى يمكن إجراؤها.
• التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقال األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس 

إدارة شــركة أخــرى. 
• وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

• وضع اإلجراءات الخاصة في حالة شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. 
• تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

• القيــام بأعمــال المراجعــة الدوريــة لائحــة الحوكمــة ورفــع التوصيــات والمقترحــات لمجلــس اإلدارة فــي شــأن إجــراء تعديــات عليهــا بمــا 
يتفــق مــع التشــريعات واللوائــح المنظمــة لهــا وبمــا ينطبــق علــى أغــراض وطبيعــة أنشــطة الشــركة
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• اإلشــراف علــى خطــط إدارة المراجعــة الداخليــة وأعمالهــا والتحقــق مــن فاعليتهــا بمــا يتماشــي مــع األنظمــة والقوانيــن واألعــراف المهنيــة 
بهــذا الخصوص.

• مراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة، وإعــداد تقريــر مكتــوب يتضمــن توصياتهــا ورأيهــا فــي مــدي كفايــة 
هــذه النظــم ومــا أدتــه مــن أعمــال أخــري تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا وذلــك فــي ضــوء مــا تقتضيــه األنظمــة والقوانيــن واألعــراف 
ــر فــي مركــز الشــركة الرئيســي قبــل  المهنية،وتقديمــه للجمعيــة العامــة، وعلــى مجلــس اإلدارة أن يــودع نســخًا كافيــة مــن هــذا التقري
موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة بعشــرة أيــام علــى األقــل لتزويــد كل مــن رغــب مــن المســاهمين بنســخة منــه ويتلــى التقريــر أثنــاء انعقــاد 

الجمعيــة وفقــًا إلحــكام المــادة )104( مــن نظــام الشــركات.
ــة فــي الشــركة، للتحقــق مــن توافــر المــوارد الازمــة  ــي وإدارة المراجعــة الداخلي ــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخل ــة واإلشــراف عل • الرقاب

ــا. ــوط به ــام المن ــا فــي أداء األعمــال والمه وفعاليته

المراجعة الداخلية

التقارير المالية 
• النظــر فــي القوائــم الماليــة األوليــة الربــع ســنوية والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة فــي شــأنها 
وذلــك للتحقــق مــن نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها وأي متطلبــات أخــري تقتضيهــا األنظمــة والقوانيــن واألعــراف المهنيــة بهــذا 

الشــأن.
• إبــداء الــرأي الفنــي بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة فيمــا إذا كان التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة 

ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن
• المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.

• دراســة أيــة مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا التقاريــر الماليــة والحســابات، والبحــث بدقــة فــي أيــة مســائل يثيرهــا المديــر 
المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات.

• النظــر فــي الموازنــة التقديريــة الســنوية للشــركة وإبــداء أي ماحظــات عليهــا لمجلــس اإلدارة إن وجدت،والتحقــق مــن التقديــرات 
المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة الــواردة فــي التقاريــر الماليــة 

• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها .

مراجع الحسابات 
• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد التأكــد مــن اســتقالهم 

ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.
• التحقــق مــن اســتقال مراجــع الحســابات وموضوعيتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار القواعــد والمعاييــر 

ذات الصلة.
ــن نطــاق أعمــال  ــرج ع ــة تخ ــة أو إداري ــدم تقديمــه أعمــااًل فني ــه، والتحقــق مــن ع ــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمال • مراجع

ــك  ــال ذل ــا حي ــداء مرئياته ــة ، وإب المراجع
•  النظر في تقارير مراجع الحسابات وماحظاته على القوائم المالية وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ومتابعة ما أخذ بشأنها.

• النظــر فــى خطــاب اإلدارة المقــدم مــن قبــل مراجــع الحســابات بعــد عمليــة المراجعــة الســنوية ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحية 
للماحظــات الــواردة فيــه من قبــل اإلدارة.
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تكوين اللجنة التنفيذية 2020م

الجدول ادناه يبين اجتماعات اللجنة التنفيذية خال عام 2020م 

الصفةاالسم

رئيس اللجنة عبدالكريم إبراهيم النافع

عضو لجنة عصام عبداللطيف المجلد

عضو لجنة محمد حامد الكليبي

األولاإلسمم
6 سبتمبر

الثاني
13 سبتمبر

الثالث
21 سبتمبر

الرابع
5 اكتوبر

الخامس
22 اكتوبر 

السادس
11 نوفمبر

السابع
26 نوفمبر

الثامن
8 ديسمبر

التاسع
23 ديسمبر

إجمالي
الحضور

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعبدالكريم إبراهيم النافع1

8اعتذرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر عصام عبداللطيف المجلد2

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر محمد حامد الكليبي3

إدارة مخاطر المنشأة 
• مراجعــة سياســة وإطــار عمــل إدارة المخاطــر بمــا يتوافــق مــع أهــداف الشــركة والتوصيــة بشــأنها للمجلــس  العتمادهــا، وتقديــم 

التوصيــات للمجلــس حــول المســائل المتعلقــة بــإدارة المخاطــر.
• اإلشــراف عــل نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليــة نظــم وآليــات تحديــد وقيــاس ومتابعــة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا 

الشــركة؛ وذلــك لتحديــد أوجــه  القصــور بهــا .
• التحقــق مــن أهــم المخاطــر التــى يتعــرض لهــا وحــدات أعمــال الشــركة وأنشــطتها ومــدى اســتجابة اإلدارة للتعامــل معهــا بشــكل 

مناســب.

التحقق من االلتزام
• مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الازمة بشأنها.

• التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العاقة بنطاق عملها .
• مراجعــة العقــود والتعامــات المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العاقــة وحــاالت تعــارض المصالــح المحتملــة إن 

وجــدت، وتقديــم مــا تــراه بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة .
ــا  ــداء توصياته ــراءات بشــأنها، وإب ــاذ إج ــراه مــن مســائل تشــكل ضــرورة باتخ ــا بمــا ت ــس اإلدارة فــي نطــاق عمله ــى مجل ــع إل • الرف

ــا ــزام به ــي يجــب االلت بالخطــوات الت

ج . اللجنة التنفيذية 
قــام مجلــس اإلدارة بتاريــخ 30 -8- 2020م  بتشــكيل اللجنــة التنفيذيــة علــى أن تباشــر أعمالهــا إبتــداءُا مــن 1 ســبتمبر 2020م: وذلــك بعــد 

أن تــم حلهــا ســابقًا بتاريــخ 3 ينايــر 2020م
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اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية
• متابعة وتنفيذ مشاريع الشركة ورفع التوصيات الازمة لمجلس اإلدارة.

• وضع األهداف اإلستراتيجية والخطط الرئيسية للشركة والتأكد من تطبيقها بالجودة الازمة والتكلفة المقبولة.
• متابعة خطط الشركة االستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة األجل وتحديثها ومراجعتها من حين آلخر.

• متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية واإلدارية والرقابية واقتراح التعديل عليها لمجلس اإلدارة.
• مراجعة سياسات الشركة الخاصة بالموارد البشرية وجدول الصاحيات والهيكل التنظيمي كلما دعت الحاجة لذلك. 

• دعم االدارة التنفيذية بما تحتاجه من مجلس االدارة من قرارات وتسهيات.
• متابعــة المعاييــر المعتمــدة مــن المجلــس )KPI’s( مــع االدارة التنفيذيــة والتأكــد مــن تنفيذهــا حســب الخطــط والوقــت الزمنــي مــع 

كل جهــة ذات عاقــة.
ــات  ــم التوصي ــل أســباب اإلنحرافــات  إن وجــدت وتقدي ــة  للشــركة وتحلي ــة مــع الفعلي ــة مقارن ــات التقديري ــذ الموازن • متابعــة تنفي

بشــأنه للمجلــس.
• دراسة ومراجعة المبادرات من االدارة التنفيذية واقتراحها للمجلس.

• متابعــة تنفيــذ التوصيــات مــن مجلــس اإلدارة وكذلــك مــن المدقــق الداخلــي ومراقــب الحســابات إذا تطلــب األمــر. أي مهــام آخــرى 
يوكلهــا مجلــس اإلدارة للجنــة.

10- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة  في 
مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

11- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة 
والتسعين من الئحة حوكمة الشركات

ــى تعتمــد  ــم المخاطر،والت ــى تقيي ــاءًا عل ــى الخطــة المعــدة بن ــاءًا عل ــق بن ــات المراجعــة والتدقي ــة تقــوم بعملي إدارة المراجعــة الداخلي
ــة  ــم تظهــر عملي ــة، ول ــة الداخلي ــم إجــراءات الرقاب ــى تقيي ــة المراجعــة إل ــة المراجعــة، وتهــدف عملي ــل لجن وتراقــب بإســتمرار مــن قب
المراجعــة التــي تقــوم بهــا إدارة المراجعــة الداخليــة والمراجعــون الخارجيــون عــن فعاليــة وكفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة ضعفــًا 
جوهريــًا فــي نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة يســتدعى اإلشــارة عنــه ، وتقــوم لجنــة المراجعــة بدراســة التقاريــر الدوريــة عــن تقييــم و 
تطويــر ودعــم أنظمــة الرقابــة والضبــط الداخلــي بشــكل مســتمر، وتعتقــد لجنــة المراجعــة  أن نظــام الرقابــة الداخلــي فعــال ومناســب 

للشــركة بشــكل معقــول نســبيًا. 

يســتحق أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه، مكافــآت بنــاءًا علــى سياســة ووفــق معاييــر وضوابــط تــم إعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة 
بتاريــخ 28 ديســمبر 2017م  ويجــوز أن تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة  مبلغــًا ماليــًا معينــًا أو بــدل حضــور 

عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا . 
• تتضمــن سياســة المكافــآت أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤوليات التــي 
يقــوم بهــا ويتحملهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وأن تكــون مائمــة لطبيعــة أعمــال الشــركة ونشــاطها وحجمهــا والمهــارات والخبــرات 
ــز  ــة لتعزي المطلوبــة وأن تكــون عامــًا لجــذب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن ذوي الخبــرات والمؤهــات العلميــة والعمليــة المطلوب

ودعــم قــدرات الشــركة لتحقيــق أهدافهــا وأن تكــون المكافــأة مبنيــة علــى توصيــة لجنــة المكافــآت. 
• يجــوز للجنــة المكافــآت فــي الشــركة وضــع معاييــر وسياســات أخــرى مفصلــة تحــدد بنــاًء عليهــا مقــدار مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة 

ومــدى اســتحقاقهم للحصــول علــى هــذه المكافآت .
•  ال يشــترط أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة متســاوية، بــل يمكــن أن تتفــاوت تلــك المكافــآت وفقــًا للمعاييــر الموضحــة 
فــي هــذه المــادة أو أي معاييــر أخــرى يمكــن علــى أساســها تحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ، فــي جميــع األحــوال اليتجــاوز 
مجمــوع مايحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ ) 500,000 خمــس مائــة ألــف ريــال 

ســعودي(. 
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يحــق للشــركة مطالبــة عضــو مجلــس اإلدارة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي يلحــق بســمعتها وإســترداد مــا صــرف لــه مــن مكافــآت 
وتعويضــات وأي تكاليــف أخــرى تحملتهــا الشــركة وذلــك فــي األحــوال األتيــة

العاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أى إنحراف جوهري عن السياسة 

• إرتــكاب عضــو مجلــس اإلدارة عمــل مخــل بالشــرف واالمانــة أو التزويــر أو بمخالفــة األنظمــة واللوائــح فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية.

• اخال عضو مجلس اإلدارة في القيام بمسؤوليته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه اإلضرار بمصلحة الشركة.
• إنهــاء العضويــة لعضــو مجلــس اإلدارة – بقــرار مــن الجمعيــة العامــة – بســبب التغيــب عــن ثــاث إجتماعــات متتاليــة خــال ســنة 
واحــدة دون عــذر يقبلــه مجلــس اإلدارة فــا يســتحق هــذا العضــو أي مكافــآت عــن الفتــرة التــي تلــي أخــر إجتمــاع حضــره، ويجــب عليــه 

إعــادة جميــع المكافــآت التــي صرفــت لــه عــن تلــك الفتــرة.
• إذا تبيــن للجنــة المراجعــة  أو هيئــة الســوق الماليــة أن المكافــآت التــي صرفــت ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مبنيــة علــى 

معلومــات غيــر صحيحــة أو مضللــة تــم عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة أو تضمنهــا تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي

تــدرس لجنــة المكافــآت والترشــيحات العاقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا ، وتــدرس أيضــًا 
اإلنحرافــات عــن السياســة، ولــم يتبيــن للجنــة وجــود أى إنحــراف جوهــري عــن السياســة، 

•  يجــب أال ترتبــط مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين بربحيــة الشــركة وذلــك لكــى ال يؤثــر ارتبــاط مكافآتهــم بــأداء الشــركة 
أو أي عوامــل أخــرى فــي إســتقالية قراراتهــم.

• يستحق أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ محدد وقدره ) 150,000ريال( مائة وخمسون ألف ريال كمكافأة سنوية. 
• يســتحق رئيــس لجنــة المكافــآت والترشــيحات مبلــغ محــدد وقــدره ) 60,000  ريــال( ســتون ألــف ريــال. ويســتحق عضــو لجنــة 

المكافــآت والترشــيحات مبلــغ محــدد وقــدره )40,000 ريــال( أربعــون ألــف ريــال ، كمكافــأة ســنوية.
•  يســتحق رئيــس لجنــة المراجعــة مبلــغ محــدد وقــدره ) 100,000ريــال( مائــة ألــف ريــال. ويســتحق عضــو لجنــة المراجعــة مبلــغ محــدد 

وقــدره  ) 60,000 ريــال( ســتون ألــف ريــال لعضــو اللجنــة كمكافــأة ســنوية.
• يســتحق رئيــس اللجنــة التنفيذيــة مبلــغ محــدد وقــدره ) 100,000ريــال( مائــة ألــف ريــال. ويســتحق عضــو اللجنــة التنفيذيــة مبلــغ محــدد 

وقــدره ) 60,000  ريــال( ســتون ألــف ريــال كمكافــأة ســنوية.
• يكون بدل الحضور )2,500( ريال إلجتماعات مجلس االدارة  أو إجتماعات اللجان المنبثقة منه.

ــه ضمــن مكافــأة أعضــاء  ــى مــا يحصــل علي ــال( إضافــة ال ــغ محــدد وقــدره ) 100,000 ري ــأة رئيــس مجلــس اإلدارة مبل • تكــون مكاف
مجلــس اإلدارة 
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ت
صروفا

بدل الم

ي
المجموع الكل

مكافأة نهاية الخدمة

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة ) بالريال (

المنصب التصنيف / 
اسم العضو م

المجموع

سهم الممنوحة )يتم إدخال القيمة(
األ

طويلة األجل
ط تحفيزية 

ط
خ

صيرة األجل
ط تحفيزية ق

ط
خ

ت دورية
مكافآ

سبة األرباح
ن

المجموع

سر إن كان من 
ب أو أمين ال

ضو المنتد
س أو الع

س المجل
مكافأة رئي

ضاء
األع

شارية
ست

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واال

مزايا عينية

ت اللجان
سا

ضور جل
مجموع بدل ح

س
ت المجل

سا
ضور جل

بدل ح

مبلغ معين

األعضاء غير التنفيذيين 

- - - - - - - - - - - - - - - - رئيس 
المجلس

أ . صالح ناصر 
السريع 1

- 23,014 - - - - - - - 23,014 - - - - - 23,014 عضوًا أ . منذر محمد 
السريع 2

األعضاء المستقلين

- 156,986 - - - - - - - 156,986 - - - 10,000 20,000 126,986 نائب 
الرئيس

 م . منصور 
صالح الخربوش 1

- 175,000 - - - - - - - 175,000 - - - 2,500 22,500 150,000 عضوًا  د. وائل سعد 
الراشد 2

- 105,308 - - - - - - - 105,308 - - - - 7,500 97,808 عضوًا أ . نادر  راشد 
الناصر 3

- 205,000 - - - - - - - 205,000 - - - 32,500 22,500 150,000 عضوًا م. عصام 
عبداللطيف مجلد 4

- 182,500 - - - - - - - 182,500 - - - 10,000 22,500 150,000 عضوًا أ . حمدان على 
مطر  5

- 84,692 - - - - - - - 84,692 - - - 25,000 7,500 52,192 عضوًا  أ.عبدالكريم 
ابراهيم النافع 6

األعضاء  التنفيذيين

- 170,000 - - - - - - - 170,000 - - - - 20,000 150,000 عضوًا  أ . عبدالله 
حمدان السريع 1

1,102,500 1,102,500 80,000 122,500 900,000 المجمــــــوع
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مكافآت أعضاء اللجان  

المجموع

بدل حضور الجلسات 
)بالريال(

)بواقع 2,500 ريال 
للجلسة(

المكافآت الثابتة 
السنوية )ريال(

)عدا بدل حضور 
الجلسات(

المنصب اللجنة / اسم العضو م

أعضاء لجنة المراجعة 

110,000 10,000 100,000 رئيس اللجنة 1 حمدان على حمدان مطر

70,000 10,000 60,000 عضو 2 منصور صالح الخربوش

67,500 7,500 60,000 عضوًا 3 عصام بن عبداللطيف المجلد

247,500 27,500 220,000 المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

55,925 22,500 33,425 رئيس اللجنة 1 عبدالكريم إبراهيم النافع

40,055 20,000 20,055 عضو 2 عصام عبداللطيف المجلد

تنازل عن مكافآت اللجنة التنفيذية والبدالت عضوًا 3   محمد حامد الكليبي

95,980 42,500 53,480 المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

22,555 2,500 20,055 رئيس اللجنة 1  عبدالكريم  عبدالكريم النافع

47,500 7,500 40,000 عضو 2 نضال خزاع كلوب

15,870 2,500 13,370 عضوًا 3  وائل سعد الراشد

- - - عضوًا 4  صالح  ناصر السريع

44,945 5,000 39,945 عضوًا 5  عصام عبداللطيف المجلد

130,870 17,500 113,370 المجموع

	 مكافآت كبار التنفيذيين 
1- يحدد مجلس اإلدارة – بناءًا على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت – مكافآت كبار التنفيذيين وفقا للمعايير التالية:-

2- أن تكــون المكافــآت والتعويضــات متوافقــة مــع أهــداف الشــركة اإلســتراتيجية، وعامــًا لتحفيــز كبــار التنفيذييــن علــى تحقيــق تلــك 
األهــداف، وتعزيــز قــدرة الشــركة علــى تنميــة أعمالهــا وإســتدامتها ونموهــا. 

3- أن تكون مائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة. 
ــن الشــركة مــن  ــارات والمؤهــات الازمــة لتمكي ــن مــن ذوي القــدرات والمه ــار التنفيذيي 4- أن تمكــن الشــركة مــن إســتقطاب كب

ــا.  ــق أهدافه تحقي
5- األخذ في اإلعتبار ممارسات الشركات األخري في تحديد المكافآت.

6- أن تحــدد المكافــآت بنــاءًا علــى مســتوي الوظيفــة والمهــام والمســئوليات والمهــارات ومســتوى األداء والمؤهــات العلميــة 
والخبــرات العمليــة.
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مكافآت كبار التنفيذيين

ي
المجموع الكل

ت
س إن  وجد

مجموع مكافآة التنفيذيين عن المجل

مكافأة نهاية الخدمة

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة ) بالريال (

وظائف كبار التنفيذيين م

المجموع

سهم الممنوحة )يتم إدخال القيمة(
األ

طويلة األجل
ط تحفيزية 

ط
خ

صيرة األجل
ط تحفيزية ق

ط
خ

أرباح

ت دورية
مكافآ

المجموع

مزايا عينية

ت
بدال

ب
روات

1,792,032 66,252 - - - - - - 1,725,780 165,780 312,000 1,248,000 الرئيس التنفيذي 1

860,794 - 27,403 - - - - - - 833,391 104,941 157,850 570,600 الرئيس المالي  2

748,396 - 56,052 - - - - - - 692,344 118,344 142,800 431,200 مدير عام الموارد البشرية 
وتطوير االعمال 3

363,086 - 10,819 - - - - - - 352,267 89,017 64,650 198,600 مدير عام سلسلة االمدادات 4

693,797 - 24,768 - - - - - - 669,029 86,057 145,392 437,580 مدير عام المبيعات والتسويق 5

4,458,105 - 185,294 - - - - - - 4,272,811 564,139 822,692 2,885,980 المجمـــــــــــوع

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

نســبة ملكيــة أعضــاء مجلــس االدارة وكبــار التنفيذييــن بمــا فيهــا أســهم أقاربهــم فــي الشــركة وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة خــال 
العــام المالــي 2020م فــي أســهم الشــركة، علمــًا بأنــه اليوجــد لهــم أى مصلحــة بــأدوات الديــن  

• إحتساب عدد األسهم في نهاية السنة 31 ديسمبر 2020م  بعد تخفيض رأس المال

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

نسبة التغير
االختاف 
للتخفيض

صافي
 التغير

    نهاية  العام 31 ديسمبر  
2020م 

    بداية العام 1 يناير  
2020م

المنصب أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات 

الدين عدد األسهم 

 % 95.7 385,718 اليوجد  17.296 اليوجد  403,014 رئيس مجلس االدارة أ/ صالح بن ناصر السريع 

 % 65.5 114 60     اليوجد اليوجد 174 نائب رئيس مجلس اإلدارة م. منصور بن صالح الخربوش

 % 0 0 اليوجد  0 اليوجد  0 عضو مجلس االدارة أ . نادر بن راشد  الناصر )سابق(

 % 100 239 اليوجد  0 اليوجد  239 عضو مجلس االدارة أ/منذر بن محمد السريع  )سابق(

 % 0 0 اليوجد  0 اليوجد  0 عضو مجلس االدارة أ / عبدالله بن حمدان السريع )سابق(

 % 0 0 اليوجد  0 اليوجد  0 عضو مجلس االدارة د / وائل بن سعد الراشد

 % 0 0 اليوجد  0 اليوجد  0 عضو مجلس االدارة م / عصام بن عبداللطيف المجلد

 % 0 0 اليوجد  0 اليوجد  0 عضو مجلس االدارة أ / حمدان بن على مطر 

 % 0 0 اليوجد  0 اليوجد  0 عضو مجلس االدارة أ. عبدالكريم ابراهيم النافع
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين  وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

13- المساهمات اإلجتماعية

إن شــركة نســيج العالميــة التجاريــة تحــرص علــى أهميــة المشــاركة االجتماعيــة، فقــد ســاهمت الشــركة  فــي توظيــف وتدريــب عــدد 
مــن أبنــاء الوطــن إلثبــات جدارتهــم   حســب التخصصــات وإعطائهــم الفرصــه للتعليــم والتطويــر وصقــل المهــارات ، وتماشــيًا مــع 
رؤيــة المملكــة 2030 فخــال العــام الماضــي 2020 م قامــت الشــركة بتوظيــف خريجــي كليــة التقنيــة بجــدة و المســاهمة فــي إتاحــة 
فــرص وظيفيــة للعنصــر النســائىي فــي كافــة المجــاالت ، كمــا قامــت الشــركة بتكريــم الموظفيــن الذيــن تزيــد  خدمتهــم فــي الشــركة 

عــن 15 ســنة 

• ال توجد مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين  وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

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

نسبة 
التغير

صافي
التغير

   بداية العام 1 يناير  نهاية  العام 31 ديسمبر 2020م
2020م

المنصب أسماء األعضاء وكبار 
التنفيذيين

أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين عدد 
األسهم

%0 0 اليوجد 0 اليوجد  0 الرئيس التنفيذي مارك هنري فيرلين 

%0 0 اليوجد 0 اليوجد  0 مدير عام اإلدارة المالية )الحالي( سيد نديم الدين احمد 

%0 0 اليوجد 0 اليوجد  0 مدير عام اإلدارة المالية )السابق(  عبدالرحمن صالح باجبع 

%0 0 اليوجد 0 اليوجد  0 مدير عام  المراجعة الداخلية
أمين سر مجلس اإلدارة محمود عبدالله شمس الدين 
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الفصل الثاني
النشاط والتخطيط واألداء



29التقرير السنوي لشركة نسيج العالمية التجارية  -  2020م

النشاط الصناعي: 
يتمثــل النشــاط الصناعــي فــي مجــال صناعــة الســجاد والموكيــت عبــر مصنــع  الســجاد والــذي لديــه رخصتــي تشــغيل لمصنــع الســجاد 

ومصنــع الموكيــت، ويتمثــل النشــاط الصناعــي كذلــك فــي مجــال الخيــوط الصناعيــة عبــر مصنــع جــدة للخيــوط الصناعيــة  .
مصنع السجاد: 

مصنــع الســجاد تــم تشــييده بتاريــخ ١405/07/30هـــ، يقــع فــي مدينــة جــدة – المنطقــة الصناعيــة المرحلــة الرابعــة حيــث ينتــج مصنــع 
الســجاد تصاميــم متنوعــة مــن الســجاد تغطــي احتياجــات الســوق، كالســجاد عالــي الجــودة منخفــض الســعر إلــى األنــواع المســتخدمة 

فــي المكاتــب والمســاجد ، وُتبــاع هــذه المنتجــات فــي الســوق المحلــي كمــا ُتصــدر إلــى العديــد مــن الــدول حــول العالــم .

مصنع الموكيت  :
مصنــع الموكيــت  يقــع فــي مدينــة جــدة – المنطقــة الصناعيــة المرحلــة الرابعــة، حيــث يقــوم بتصنيــع جميــع متطلبــات الســوق ســواء 

فــي الوحــدات الســكنية أو المستشــفيات أو المســاجد أو الردهــات أو الفنــادق أو المكاتــب.
ينتــج المصنــع قطــع مــن الموكيــت عالــي الجــودة بمواصفــات خاصــة بمــا فــي ذلــك الموكيــت المصنــوع مــن الصــوف واألكريليــك 

والحريــر وكذلــك الموكيــت المقــاوم للحــرارة عالــي الجــودة وذلــك لتلبيــة جميــع طلبــات الســوق المحليــة والدوليــة. 

مصنع جدة للخيوط الصناعية:
تــم إنشــأ  مصنــع إلنتــاج الخيــوط النايلــون والبولــي بروبيليــن فــي جــدة ُيعــرف باســم مصنــع جــدة للخيــوط والــذي تــم تشــييده بتاريــخ 

١4١7/0١/23هـــ. وتعتبــر خيــوط النايلــون والبولــي بروبيليــن مــن العناصــر الرئيســية فــي تصنيــع الموكيــت والســجاد.
النشاط التجاري :

يتمثــل فــي التجــارة الداخليــة )البيــع بالجملــة والتجزئــة( لمنتجــات الشــركة وهــي الســجاد والموكيــت، وتــزاول الشــركة نشــاطها مــن 
خــالل  عــدة فــروع عبــارة عــن معــارض ومخــازن ومراكــز توزيــع . كمــا يتضمــن نشــاط الشــركة التجــاري تصديــر منتجــات الشــركة إلــى 
ــات   ــع البطاني ــع ونوزي ــك لبي ــة  وذل ــزاول الشــركة نشــاط الخدمــات التجاري ــك، ت ــى ذل ــة إل ــا. باإلضاف ــة وأفريقي ــدول العربي بعــض ال

االســبانية 

14- التكوين والنشاط

تعتبــر الشــركة  مــن الشــركات الرائــدة فــي الشــرق األوســط فــي مجــال صناعــة وتجــارة الســجاد والموكيــت والخيــوط الصناعيــة والتــي 
ــى شــركة مســاهمة  ــا ال ــم تحويله ــام 2007م  وت ــة فــي  الع ــام ١٩53، وأصبحــت شــركة مســاهمة ســعودية مقفل تأسســت فــي ع
ســعودية مدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية ) تــداول ( فــي 22 فبرايــر 20١0م  وتقــوم الشــركة بتوزيــع وبيــع منتجاتهــا فــي الســوق 

المحلــي والخارجــي ، ويقــع مقــر الشــركة الرئيســي فــي مدينــة جــدة، 
تنقسم أنشطة الشركة إلى ثالث أنشطة رئيسية:

النشاط االستثماريالنشاط التجاريالنشاط الصناعي
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النشاط االستثماري :
 يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات بمفردهــا ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مقفلــة( بشــرط أال يقــل رأس المــال عــن )5( مليــون 
ريــال كمــا يجــوز لهــا أن تمتلــك األســهم والحصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج معهــا ولهــا حــق االشــتراك مــع الغيــر فــي 
تأســيس الشــركات المســاهمة أو ذات المســئولية المحــدودة وذلــك بعــد اســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة والتعليمــات المتبعــة فــي 

هــذا الشــأن

الجدول التالي يوضح النشاط ونسبته من إجمالي األنشطة كما يلي )المبالغ باالف الرياالت(   

النسبة إيرادات النشاطاسم النشاطالرقم

91%175,363السجاد والموكيت  واألرضيات  والخيوط الصناعية 1

9%16,838األثاث والمفروشات والبطانيات   2

100%192,201اإلجمالي

األنشطة الرئيسية للشركات التابعة 

الجدول التالي يوضح النشاط للشركات التابعة ونسبته من إجمالي األنشطة كما يلي   )المبالغ باالف الرياالت( 

يتلخــص نشــاط الشــركة التابعــة ذا هــوم ســتايلز فــي تجــارة تجزئــة الســجاد واألرضيــات واألثــاث والبطانيــات وأقشــمة الســتائر 
واإلكسســوارات. وشــركة ملينيــوم ويفــرز )أمريــكا( فــي تجــارة الجملــة فــي الموكيــت واألرضيــات ، علمــا بــأن الشــركات التابعــة 

متوقفــة عــن النشــاط حاليــًا لدمــج عملياتهــا بالشــركة األم.

النسبة إيرادات النشاطاسم النشاطالرقم

ال يوجدال يوجدالشركات التابعة1

175,363 

16,838 
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اواًل - أبرز اإلعانات واإلحداث الهامه : 

خطط وقرارات الشركة المهمة  (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها،   -15
أو وقف علمياتها( والتوقعات المستقبلية 

31-12-2019م 
الى      

27-02-2020م 

27-02- 2020م
الى 

27-04-2020م

13-04- 2020م
الى 

07-05-2020م

26 فبراير 2020م

09-04-2020م  

في الفترة 
ما بين

في الفترة 
ما بين

في الفترة 
ما بين

دعــوة المســاهمين للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لتصويــت علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس المــال بقيمــة 
)112,660,000( ريــال ســعودي – بدايــة التصويــت اإللكترونــي – إعــان نتائــج الجمعيــة العامــة غيــر علــى العاديــة  بالموافقــة 
علــى زيــادة رأس المــال – إعــان تحديــد وبــدء فتــرة تــداول حقــوق االولويــة واالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة – اإلعــان عــن 
نتائــج تــداول حقــوق األولويــة واالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة بنســبة تغطيــة % 82.83  وتفاصيــل عمليــة بيــع األســهم 
ــث بلغــت  ــة، حي ــص أســهم حقــوق األولوي ــرة الطــرح المتبقــي وتخصي ــج فت ــن نتائ ــان ع ــا -  اإلع ــب فيه ــم يكتت ــي ل الت
نســبة التغطيــة بنهايــة فتــرة الطــرح المتبقــي 858.1% -اإلعــان توزيــع مبالــغ التعويــض لحملــة حقــوق االولويــة الذيــن لــم 

يمارســوا حقهــم فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة .

دعــوة الســادة المســاهمين لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة اإلجتمــاع األول والثانــي للتصويــت علــى تعديــل 
المــادة )2( مــن نظــام الشــركة األســاس المتعلقــة بإســم الشــركة،التصويت علــى تعديــل المــادة )3( مــن نظــام الشــركة األســاس 
المتعلقــة بإغــراض الشــركة ،التصويــت علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتعييــن المهنــدس / منصــور صالــح الحمــد الخربــوش عضــوًا 
) مســتقل ( – دعــوة المســاهمين للتســجيل فــي تداوالتــي وبدايــة التصويــت االلكترونــي لبنــود الجمعيــة عــن بعــد – كإجــراء وقائــي 
وإحتــرازي – ثــم اإلعــان عــن عــدم انعقــاد إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ) االجتمــاع األول والثانــي بعــد ســاعة مــن األول( 
لعــدم إكتمــال النصــاب القانونــي -اإلعــان عــن دعــوة مســاهميها إلــى حضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة )اإلجتمــاع 
الثالــث( – اإلعــان عــن بدايــة التصويــت اإللكترونــي لإلجتمــاع الثالــث – اإلعــان عــن نتائــج الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة )اإلجتمــاع 

الثالــث  بالموافقــة علــى تغييــر مســمي الشــركة وعــدم الموافقــة علــى البنــد الثانــي والموافقــة علــى البنــد الثالــث .

ــود  ــى بن ــت عل ــة ) االجتمــاع األول ( للتصوي ــة العادي ــة العام ــى حضــور اجتمــاع الجمعي ــوة مســاهميها إل ــن دع ــان ع اإلع
الجمعيــة الســنوية )تقريــر مجلــس اإلدارة-تقريــر مراجــع الحســابات-القوائم الماليــة- تعييــن مراجــع حســابات الشــركة-إبراء 
الذمــة – األعمــال والعقــود( – اإلعــان عــن بدايــة التصويــت اإللكترونــي – اإلعــان عــن نتائــج الجمعيــة بالموافقــة علــى 

جميــع البنــود .

اإلعــان عــن موافقــة مجلــس اإلدارة  علــى إســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ / منــذر محمــد عبداللــه الســريع )عضــو 
غيــر تنفيــذي( مــن عضويتــه بمجلــس إدارة الشــركة وذلــك لظروفــه الخاصــة ،كمــا وافــق مجلــس اإلدارة فــي نفــس اإلجتماع 
وبنــاءًا علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات علــى تعييــن المهنــدس / منصــور بــن صالــح الحمــد الخربــوش كعضــو 

مجلــس إدارة )مســتقل( إعتبــارًا مــن تاريــخ التعييــن وحتــى نهايــة دورة المجلــس الحالــي المنتهيــة فــي 15 يوليــو 2021م.. 

اإلعان عن تأثير القرارات الصادرة موخرًا بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد  
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14- 05- 2020م

31-05-2020م

26 فبراير 2020م

اإلعان عن تغيير مسمي الشركة من مجموعة السريع التجارية الصناعية إلى شركة نسيج العالمية التجارية. 

ــه الســريع عضــو مجلــس  ــر علــى إســتقالة األســتاذ / عبداللــه حمــدان عبدالل اإلعــان عــن موافقــة مجلــس اإلدارة بالتمري
ــه الخاصــة. ــك لظروف ــس اإلدارة، وذل ــه بمجل ــذي( مــن عضويت اإلدارة )عضــو تنفي

إعــان شــركة نســيج العالميــة التجاريــة عــن آخــر التطــورات لتأثــر أعمالهــا بالقــرارات الصــادرة موخــرًا بشــأن الحــد مــن انتشــار 
فيــروس كورونــا المســتجد 

26-08- 2020م

28-09- 2020م
الى 

29-12-2020م

23 -12- 2020 م

اإلعــان عــن إســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ / نــادر بــن راشــد الناصــر )عضــو مســتقل – نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة( 
مــن عضويتــه بمجلــس إدارة الشــركة وذلــك لظروفــه الخاصة،واإلعــان كمــا عــن موافقــة مجلــس اإلدارة  بنــاءًا علــى توصيــة 
لجنــة المكافــآت والترشــيحات علــى تعييــن األســتاذ / عبدالكريــم بــن إبراهيــم النافــع كعضــو مجلــس إدارة )مســتقل( فــي 
المركــز الشــاغر.كما تــم تعييــن عضــو مجلــس اإلدارة الحالــي المهنــدس / منصــور بــن صالــح الخربــوش )عضــو مســتقل( 

نائبــًا لرئيــس مجلــس اإلدارة إعتبــارًا مــن تاريخــه.

ــق طــرح أســهم  ــادة رأس مــال الشــركة عــن طري ــم زي ــة مجلــس اإلدارة بتخفيــض رأس مــال الشــركة ومــن َث  اإلعــان عــن توصي
حقــوق األولويــة ، ونظــرًا لمــا طــرأ مــن خســائر تــم تســجيلها وفقــًا للقوائــم الماليــة للربــع الثالــث مــن العــام 2020م ببلــوغ الخســائر 
ــر  ــس إدارة الشــركة بالتمري ــرر مجل ــد ق ــا ، فق ــراءت الواجــب إتخاذه ــن اإلج ــا واإلعــان ع المتراكمــة نســبة )65.4%( مــن رأس ماله
يــوم 10 نوفمبــر 2020م تعديــل التوصيــة المتعلقــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة وفقــًا  للتفاصيــل المتوفــرة فــي اإلعــان – ثــم 
ــى  ــوة مســاهميها إل ــة ، إعــان عــن دع ــة الســوق المالي ــى هيئ ــب تخفيــض رأس مــال الشــركة إل ــف طل ــم مل اإلعــان عــن تقدي
حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المتضمنــة تخفيــض رأس مــال الشــركة  والتصويــت علــى قــرار مجلــس اإلدارة 
ــق وســائل  ــًا وعــن طري ــم النافــع عضــوًا )مســتقل(  ) االجتمــاع األول ( حضوري ــم عبدالكري ــم إبراهي ــدس / عبدالكري ــن المهن بتعيي
التقنيــة الحديثــة - واإلعــان عــن آخــر مهلــة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمعالجــة الخســائر المتراكمــة – اإلعــان عــن بدايــة 
التصويــت اإللكترونــي - اإلعــان عــن نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي تضمنــت الموافقــة علــى التخفيــض وتعييــن 
عضــو مجلــس اإلدارة  )االجتمــاع الثانــي ( – ثــم االعــان  عــن انخفــاض الخســائر المتراكمــة إلــى 0 % مــن رأس المــال – اإلعــان عــن 
تقديــم ملــف طلــب زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق األولويــة إلــى هيئــة الســوق الماليــة ثــم اإلنتهــاء مــن 
إيــداع المبالــغ العائــدة مــن بيــع كســور األســهم الناتجــة عــن تخفيــض رأس مــال الشــركة فــي حســابات المســاهمين المســتحقين. 

في الفترة 
ما بين
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إعانات النتائج المالية 

ثانيًا:  خطط وقرارات الشركة ووقف عملياتها والتوقعات المستقبلية 

ثالثًا : نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 

•  31 مارس 2020م :  النتائح المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر2019  
•  21 يونيو  2020م : النتائح المالية االولية  للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م

•  24 أغسطس 2020م : النتائح المالية االولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020م     
•  09  نوفمبر 2020م :النتائح المالية االولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م

ــًا وخصوصــًا الموكيــت. وعلــى ســبيل التفصيــل مــن نواحــي  ــز شــركة نســيج بجــودة منتجاتهــا المصنعــة فــي مصانعهــا محلي تتمي
ــي: ــزات التنافســية لهــا كالتال القــوة  والممي

1- تستخدم  شركة نسيج أحدث التكنولوجيات المتاحة في صناعة الخيوط المستخدمة لصناعة السجاد والموكيت.
2- تعتمد على أعلى المعايير في استخدام أجود المواد الخام حسب المعايير الدولية.

3- لدى شركة نسيج شبكة منتشرة وموزعين لتلبية احتياجات عمائها في جميع مناطق المملكة

ــراءات  ــددًا مــن اإلج ــس إدارة  الشــركة ع ــة اتخــذ مجل ــرة الحالي ــات الفت ــة  وبمــا يتماشــى مــع تحدي ــادة الهيكل تماشــيًا مــع  خطــة إع
ــي:  ــى النحــو التال ــرارات عل والق

•  قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا بتاريــخ 1441/05/27هـــ )الموافــق 2020/01/22م( مــن )65,500,000( خمســة وســتون مليــون 
وخمســمائة ألــف ريــال ســعودي إلــى )178,160,000( مائــة وثمانيــة وســبعون مليــون ومائــة وســتون ألــف ريــال ســعودي وذلــك عــن 
طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة )112,660,000(  مائــة واثنــي عشــر مليــون وســتمائة وســتين ألــف ريــال ســعودي . كمــا 
تــم تغييــر اســم الشــركة مــن شــركة مجموعــة الُســرّيع التجاريــة الصناعيــة إلــى شــركة نســيج العالميــة التجاريــة وذلــك بعــد موافقــة 
الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة بتاريــخ  1441/09/03ه )الموافــق 2020/04/26م(. كمــا قامــت الشــركة بتخفيــض رأس مالهــا مــرة أخــرى 
إلطفــاء الخســائر المتراكمــة بتاريــخ 1442/05/05ه )الموافــق 2020/12/20ه( مــن )178,160,000( مائــة وثمانيــة وســبعون مليــون ومائــة 

وســتون ألــف ريــال ســعودي إلــى )61.632,010( واحــد وســتون مليــون  وســتمائة واثنــان وثاثــون ألــف وعشــرة ريــال ســعودي.

•  مجلــس اإلدارة يهتــم بإعــداد الخطــط المســتقبلية للتوســع فــي أعمــال الشــركة والتركيــز علــى العمليــات والمخرجــات والمتابعــة 
والرقابــة ومتابعــة معاييــر األداء الرئيســية لجميــع اإلدارات، وإعــداد خطــط للتركيــز علــى الجانــب التجــاري  وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة 
فــي نشــاط الســجاد لتعظيــم الربحيــة ،  وتســتمر الشــركة فــي أخــذ الحيطــة والحــذر مــن التقلبــات التــى تطــرأ وأيضــًا عدم التأثــر الكبير 
فــي حالــة ارتفــاع األســعار أو تكلفــة العمالــة الازمــة لمزاولــة النشــاط، وقــدرة الشــركة علــى إســتيفاء العناصــر الرئيســية بفريــق 
العمــل والمنافســة بنجــاح وســط متغيــرات األوضــاع السياســية واإلقتصاديــة والقانونيــة واإلجتماعيــة ،والتوقعــات المســتقبلية 

والتــي توضــح احتماليــات تقلــب األســعار وظــروف الســوق والتكيــف مــع هــذه التقلبــات بأســرع وقــت ممكــن.

إن المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن أي نشــاط تجــاري وصناعــي ، وتتــم إدارة المخاطــر فــي  الشــركة بعــد تعريفهــا و تحديــد نطاقاتهــا وتقييــم 
احتماليــة حدوثهــا وتقديــر مــا قــد يترتــب عليهــا مــن آثــار ومــن ثــم أخــذ التدابيــر الازمــة للحــد مــن تلــك المخاطــر وتجنبهــا واحتوائهــا قــدر 
اإلمــكان لتافــي أو تخفيــض أثــر أي أضــرار قــد تتســبب فــي حــال وقوعهــا ، وتتنــاول الشــركة المخاطــر المتأصلــة فــي إســتراتيجيتها 
مــن أجــل إنجــاز أهــداف الشــركة ، وقامــت الشــركة بتطويــر وتطبيــق سياســة وإطــار عمــل معتمــد إلدارة المخاطــر ،وهــذا المســلك 
يرفــع مــن مــدى الوعــى تجــاه المخاطــر  فــى كل مســتويات اإلدارة ويضمــن إدارة للمخاطــر بشــكل مائــم ويجعــل مامــح وحــدات 
األعمــال أكثــر فعاليــة و شــفافية ، وبالتالــي يســمح بمقارنــة وتجميــع المخاطــر ويتيــح الفرصــة لإلنخــراط فــي مســلك جماعــي فــي 

إدارتهــا 

16- إدارة المخاطر 
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تتركز األعمال الرئيسية للشركة في تصنيع السجاد والموكيت والتي قد تتأثر بالمخاطر التالية 

تعمــل الشــركة علــى بيــع  منتجاتهــا  فــي أســواق تنافســية تخضــع لقــوى العــرض والطلــب 
والباركيــه  الفينيــل  مثــل  أخــرى  ومنتجــات  تنافســية  مخاطــر  الــى  الشــركة  يعــرض  ممــا 
والســيراميك وتســعى وحــدات المبيعــات المختلفــة علــى التعامــل مــع هــذه المخاطــر 
وإدارتهــا بشــكل يتناســب مــع إمكانياتهــا ومــا قــد يترتــب مــن حدوثهــا و مــدى تأثيــره علــى 

أداءهــا ونتائــج أعمالهــا .

واالضطرابــات  االقتصــاد  فــي  والركــود  واإلنكمــاش  العالمــى  اإلقتصــادي  الوضــع   إن 
السياســية فــي أجــزاء مــن العالــم قــد يؤثــر بــدوره فــى خفــض الطلــب علــى المنتجــات  وينتــج 

ــًا  . ــًا وخارجي مــن ذلــك  إنخفــاض أســعار البيــع محلي

المخاطر المتعلقة بالمواد الخام 
فــي حــال عــدم توفــر المــواد الخــام والمــواد األوليــة للتصنيــع أو حصــول أي توقــف لتوريدهــا 
ــر ذلــك علــى  ــة كليــة أو جزئيــة أو بســبب الكــوارث الطبيعيــة ممــا يؤث ألي أســباب اقتصادي
ــر مــواد خــام لتشــغيل  ــق توفي ــإدارة هــذا الخطــر عــن طري أعمــال الشــركة، تقــوم الشــركة ب

مصانعهــا بمســتويات الحــد األدنــى المطلوبــة لفتــرات زمنيــة مســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بسوق التصدير
 وذلــك ألن عوائــد الشــركة مــن ســوق التصديــر تخضــع إلــى وفــرة األســواق الخارجيــة التــى 
تســتوعب منتجــات الشــركة ، وأي تغيــرات فــي المواقــف السياســية بيــن الحكومــات أو 

حظــر التصديــر.

مخاطر الحوادث غير المتوقعة
تتألــف المصانــع التابعــة للشــركة مــن عــدة خطــوط إنتــاج وآالت، وفــي حالــة حــدوث أي خلــل 
أو عطــل أو إنقطــاع مفاجيــئ فــي عمــل هــذه الخطــوط أو اآلالت، فــإن مــن شــأن ذلــك التأثيــر 
بصــورة ســلبية علــى إنتــاج الشــركة طيلــة مــدة الخلــل أو العطــل أو اإلنقطــاع ، وبالتالــي 
التأثيــر ســلبًا علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا طيلــة فتــرة توقــف اإلنتــاج ، 
ســواء ألســباب فنيــة )كإنقطــاع إمــدادات الكهربــاء أو الطاقــة أو الميــاه( أو تعرضــه ألي حــادث 

أو طــارئ ، أو أي مــن الكــوراث الطبيعيــة فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبًا بشــكل جوهــري

مخاطر التقنية
تــم تطويــر النظــام التقنــي المســتخدم فــى الشــركة بمــا يتماشــى مــع أعمالهــا حيــث تعتمــد 
الشــركة بدرجــة كبيــرة علــى أنظمــة الحاســب اآللــي والتطــور التقني في إدارة أصولهــا والرقابة 
علــى أنشــطتها وســجاتها الماليــة، وبالتالــي فــإن اســتمرار الشــركة فــي أداءأنشــطتها علــى 
وجــه مــرٍض مرتبــط بإســتمرار عمــل تلــك األنظمــة بكفــاءة، حيــث تقــوم الشــركة بــإدارة 
مخاطــر التقنيــة باســتمرار مــن خــال إعــداد خطــط مناســبة واحترازيــة يتــم العمــل بهــا لتقليــل 

خطــر تأثــر اســتمرارية األعمــال.

المخاطر التنافسية

المخاطر اإلقتصادية
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مخاطر عدم توفر الموارد المالية
قــد ال تتمكــن الشــركة مــن توفيــر المــوارد الماليــة الازمــة الســتغال الطاقــة اإلنتاجيــة التــي 
ــة. إن عــدم توفــر  ــدة تســاهم فــي تحســين هامــش الربحي ــاج منتجــات جدي تمكنهــا مــن إنت

المــوارد الماليــة الازمــة يمكــن أن يؤثــر ســلبًا علــى أداء الشــركة المالــي ونتائــج عملياتهــا

مخاطر تضخم وبطء حركة المخزون
 إن تضخــم وبــطء حركــة المخــزون قــد تجبــر الشــركة علــى بيــع جــزء مــن منتجاتهــا بخصومــات 

تؤثــر علــى هوامــش الربحيــة المســتهدفة األمــر الــذي يؤثــر ســلبًا علــى أداء الشــركة المالــي

مخاطر أسعار العمولة
 تنشــأ مخاطــر أســعار العمولــة مــن إحتمــال تذبــذب أســعار العمولــة ممــا ســيؤثر علــى الربحيــة 
المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة ، الشــركة معرضــة لمخاطــر أســعار العمولــة 
علــى مطلوباتهــا التــى تدفــع عليهــا عمولــة ، وتحديــدًا المبالــغ المســتحقة للبنــوك وصنــدوق 
التنميــة الصناعيــة الســعودى ، وتعمــل اإلدارة علــى الحــد مــن مخاطــر أســعار العمولــة علــى 
الشــركة مــن خــال مراقبــة التغيــرات علــى أســعار العمولــة للعمــات المتعلقــة بالمطلوبــات 

التــى تدفــع الشــركة عليهــا عمولــة

مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة وعدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
الشــركة كغيرهــا مــن المنشــآت والشــركات المســجلة والتــي تعمــل فــي المملكــة ملزمــة 
بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة خــال 120 يــوم مــن انتهــاء الســنة الماليــة وذلــك لغــرض 
ــة   ــزكاة والدخــل. حيــث أن الربــوط الزكوي ــة العامــة لل ــد الشــهادة التــي تصــدر عــن الهيئ تجدي
لســنوات للشــركة لــم تصبــح نهائيــة حتــى اآلن، فــإن هنــاك خطــر بــأن تكــون الشــركة ملزمــة 
بدفــع مبالــغ للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تزيــد عمــا تــم تخصيصــه لتلــك الســنوات األمــر 

الــذي ســيؤثر ســلبًا علــى ربحيــة  ونتائــج الشــركة.

مخاطر االئتمان
تشــير إلــى مخاطــر عــدم قــدرة الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة ممــا يــؤدي 
إلــى خســارة ماليــة للشــركة. تنشــأ مخاطــر االئتمــان علــى الموجــودات الســائلة والموجــودات 

الماليــة غيــر المتداولــة وموجــودات المشــتقات والذمــم المدينــة التجاريــة واألخــرى،
تهــدف الشــركة إلــى الحــد مــن مخاطــر االئتمــان المالــي مــن خــال تطبيــق سياســات إدارة 
المخاطــرذات الصلة،بحيــث يتــم تحديــد حــدود االئتمــان بنــاء علــى حجــم كل عميــل ومخاطــر 
ــار  ــد الحــد االئتمانــي تأخــذ فــي االعتب ــة المســتخدمة لتحدي ــر فــي الســداد. إن المنهجي التعث
األطــراف األخــرى والتصنيفــات االئتمانيــة ونســب المخاطــر واحتمــاالت التخلف عن الســداد 
ــة هــذه  ــم مراقب ــي. تت ــده االئتمان ــد ح ــذا الطــرف لتحدي ــي له ــاري وفن ــم تج ــراء تقيي ــد إج عن
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مخاطر السيولة
تتمثــل فــي عــدم القــدرة علــى توفيــر التمويــل الــآزم للوفــاء بإلتزامــات الشــركة المتعلقــة 
ــي بســرعة  ــع أصــل مال ــى بي ــدم القــدرة عل ــد ع ــج مخاطــر الســيولة عن ــة. تنت ــا المالي بأدواته
وبمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة .وضعــف التحصيــل مــن العمــاء، تــدار مخاطــر الســيولة 
وذلــك مــن خــال مراقبتهــا باســتمرار للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة للوفــاء بالتزامــات 

الشــركة المســتقبلية

مخاطر العمات األجنبية
ــم إدارة هــذه  ــة مــن المعامــات والترجمــة. يت تتعــرض الشــركة لمخاطــر العمــات األجنبي
المخاطــر ضمــن سياســة تحوطيــة ومنهجيــة وفقــًا الحتياجــات األعمــال المحــددة للشــركة 

مــن خــال اســتخدام اتفاقيــات مقايضــات مــع البنــوك

القيمة العادلة
هــي القيمــة التــي يتــم بموجبهــا تبــادل أصــل بســداد إلتــزام مــا بيــن أطــراف راغبــة فــي 
ــم  ــداد القوائ ــم إع ــث يت ــرى ،  وحي ــم بنفــس شــروط التعامــل مــع األطــراف األخ ــك ويت ذل
الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة ، فإنــه يمكــن أن تنتــج فروقــات بيــن القيمــة الدفتريــة 
وتقديــرات القيمــة العادلــة ، بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى تــرى اإلدارة 

ــًا عــن قيمتهــا الدفتريــة أن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة االخــري ال تختلــف جوهري

مخاطر رأس المال
تتمثــل أهــداف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال فــي الحفــاظ على قدرة الشــركة على االســتمرار 
كمنشــأة مســتمرة، بحيــث يمكنهــا االســتمرار فــي الحفــاظ علــى هيــكل رأس المــال األمثــل 
ــه، يجــوز  ــكل رأس المــال أو تعديل ــى هي ــل تكلفــة رأس المــال. ومــن أجــل الحفــاظ عل لتقلي

للشــركة الحصــول علــى / ســداد التمويــل مــن / إلــى المؤسســات الماليــة المختلفــة.

مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية
إن الشــركة قــد تتعــرض فــي ســياق ممارســة أعمالهــا لقضايــا ودعــاوى تتعلــق بعملياتهــا، 
وال تضمــن الشــركة عــدم وقــوع نــزاع بينهــا وبيــن أطــراف أخــرى تتعامــل معهــم كالمورديــن 
والموزعيــن وســواهم، ممــا قــد يــؤدي إلــى رفــع قضايــا لــدى الجهــات القضائيــة المختصــة. 
ونتيجــة لذلــك، قــد تكــون الشــركة ُعرضــة لمطالبــات قضائيــة مــن هيئــات وإدارات حكوميــة 

وتحقيقــات

الحــدود ومــدى االلتــزام بهــا بانتظــام، مــع األخــذ فــي االعتبــار تطــور المعلومــات المذكــورة أعــاه، ونتیجــة لھــذه الرقابــة المســتمرة، 
یتــم إجــراء تغییــرات علــی حــدود االئتمــان. تتجنــب الشــركة تركيــز مخاطــر االئتمــان علــى موجوداتهــا المتداولــة مــن خــال توزيعهــا علــى 
عــدة عمــاء وقطاعــات. نظــرًا ألن قاعــدة عمــاء الشــركة الجغرافيــة كبيــرة ومنتشــرة، فــإن الشــركة غيــر معرضــة لمخاطــر االئتمــان 
ــر  ــة للتقاري ــر الدولي ــق سياســة محاســبية تتفــق مــع المعايي ــإن الشــركة تطب ــة ومــع ذلك،ف ــة التجاري ــا المدين ــى ذممه ــة عل الجوهري

الماليــة لتكويــن مخصــص مقابــل أي ذمــم تجاريــة مشــكوك فــى تحصيلهــا.
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إدارة الموارد البشرية 

إدارة المــوارد البشــرية وتطويراألعمــال هــي اإلدارة التــي تركــز علــى العنصــر البشــري بإعتبــاره أثمــن المــوارد لــدى شــركة نســيج 
العالميــة التجاريــة، 

مهام إدارة الموارد البشرية وتطوير األعمال :
ــف،  ــات العمــل: كالتوظي ــة إحتياج ــة لتلبي ــام واألنشــطة الضروري ــد مــن المه ــر األعمــال بالعدي ــوم إدارة المــوارد البشــرية وتطوي تق
التدريــب، التوجيــه، تقييــم األداء، توفيــر االســتحقاقات، دعــم اإلبــداع واإلبتــكار، التطويــر، تعزيــز العاقــات بيــن الموظفيــن، التنســيق 
بيــن اإلدارات، دعــم الموظفيــن وتحفيزهــم، ضمــان اإلمتثــال لقانــون العمــل، تحديــث السياســات واإلجــراءات ذات العاقــة، التحليــل 
ــرز مهــام إدارة المــوارد البشــرية التخطيــط للتغلــب علــى المشــاكل واألزمــات  ــة، ومــن أب والتوصيــف، تخطيــط المســارات الوظيفي

وتحقيــق األهــداف بنــاءًا علــى أســس علميــة.

إدارة التسويق 

وتســعى الشــركة دائمــا إلــى تتطويــر وتحســين سياســتها فــى إدارة المخاطــر المختلفــة والخطــوات الرئيســية لتتطبيقهــا بشــكل 
مناســب) تحديــد المخاطــر ، تقييــم المخاطــر إدارة المخاطــر ، مراجعــة المخاطــر (  ومــدى توافقهــا مــع أهــداف الشــركة ومراقبــة مــدى 

تحمــل الشــركة للمخاطــر والتركيــز علــى أهــم المخاطــر تأثيــرًا  فــي كافــة األعمــال ومــدى قــدرة خطــة اإلدارة 
ــى تحمــل المخاطــر  لإلســتجابة ومواجهــة المخاطــر المدرجــة فــي ســجل المخاطــر والنظــر إليهــا فــي ضــوء مــدى قــدرة الشــركة عل

ــدات العمــل .  ــق المناســب إلطــار عمــل إدارة المخاطــر ضمــن وح ــة وضمــان التطبي ومراقب

تحديث وتطوير 
سياسة الموارد 
البشرية ورفعها 
لمجلس االدارة 

لاعتماد

تدريب فريق 
اإلدارة في 

الشركة ، إنشاء 
غرف تدريب في 

المنشأة وتحسين 
بيئة العمل

توطين بعض 
الوظائف القيادية 

في الشركة

تحسين 
التأمين الطبي 

للموظفين

زيادة توظيف 
العنصر النسائي 

في الشركة

إنجازات إدارة الموارد البشرية وتطوير األعمال لعام 2020م :

إدارة التســويق هــي واحــدة مــن أهــم  اإلدارات . ويتــم تحقيــق األهــداف الرئيســية للشــركة مــن خــال وضــع الخطــط و االســتراتيجات 
التســويقية الخاصــة بالشــركة و إدارة عمليــات التســويق والترويــج  للمنتجــات والتــي تنــدرج تحــت بعــض الحمــات التســويقية  و 
ــة للشــركة و لفروعهــا المختلفــة، وتحافــظ الشــركة علــى حضورهــا فــي مختلــف وســائل اإلعــام  الخصومــات والحمــات اإلعاني
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إدارة تقنية المعلومات 

تهتــم شــركة نســيج بــإدارة تقنيــة المعلومــات لإلســتفادة مــن كل المعطيــات والمســتجدات التقنيــة وتوظيفهــا لتحســين بيئــة العمــل 
وتحســين كفــاءة أدائهــا وخدمــة عمائهــا ومنســوبيها فــي كل المجــاالت، فقــد اهتمــت بالعديــد مــن األنظمــة علــى النحــو التالــي : -

  
:MES مشروع 	

بــدأت شــركة نســيج فــي تطبيــق نظــام تنفيــذ التصنيــع )MES( لمصانــع الســجاد و الموكيــت. مــن خــال تطبيــق هــذا النظــام ، يمكــن 
االطــاع علــى عمليــات التصنيــع فــي الوقــت الفعلــي ، وتســليط الضــوء علــى نقــاط الضعــف فــي عمليــة اإلنتــاج ، مــا بيــن 3 إلــى 
10% زيــادة فــي الكفــاءة ، تحســين جــدول اإلنتــاج، تقليــل األعمــال الورقيــة بســبب جمــع البيانــات التلقائــي والمعلومــات لتحســين 

دعــم اتخــاذ القــرار.

	 برنامج الخدمة الذاتية:
خدمــة تمكــن موظفيــن الشــركة مــن رفــع طلباتهــم ذاتيــًا مثــل االجــازات بمختلــف انواعهــا، اإلطــاع علــى المعلومــات الشــخصية 

للموظــف و غيرهــا مــن الطلبــات التــي تمــر بسلســلة مــن الموافقــات مــن اإلدارات المعنيــة .
:RPA مشروع 	

تــدرس شــركة نســيج فائــدة و قــوة مشــروع أتمتــة العمليــات لتوفيــر التكاليــف حيــث أن التكلفــة اإلجمالية للمشــروع مقارنــة باالعمال 
التقليديــة تعتبــر منخفضــة. سيســمح ذلــك باكتســاب ميــزة تنافســية وتحقيــق مســتويات أعلى مــن الدقة واإلنتاجيــة والكفاءة.

:Power BI برنامج 	
و هــو أحــد أنجــح برامــج ذكاء األعمــال حيــث أنــه مصمــم بشــكل و اجهــات تحليليــة إبداعيــة تمكــن المســتخدمين )اإلدارة العليــا( مــن 

مراقبــة االعمــال و تحليــل النتائــج.

:WMS مشروع 	
تقــوم شــركة نســيج بدراســة تنفيــذ نظــام إدارة المســتودعات  WMSالــذي يوفــر رؤيــة غيــر مســبوقة للمخــزون والطلبــات والمعــدات 

مــن خــال ابــراز إنجازاتهــا واألخبــار التــي تهــم المســتثمر والعميــل المحلــي والدولــي.  وربــط فريــق التســويق بيــن األقســام المختلفــة 
فــي الشــركة مــن خــال فهــم جميــع احتياجاتهــم ومــن ثــم التخطيــط وتنفيــذ الحمــات التــي صممــت لمســاعدتهم علــى الترويــج 

لمنتجاتهــم، حيــث أنــه يشــكل الجســر الرابــط بيــن األقســام المختلفــة فــى الشــركة.

عاقات العماء:-
إدارة عاقــات العمــاء  عبــارة عــن قاعــدة بيانــات كبيــره  للعمــاء  يتــم عليهــا تخزيــن بياناتهــم بســرية تامــة وهــي األداة التــي تســاعد 
فــي إدارة االتصــال، وإدارة المبيعــات، واإلنتاجيــة، و شــبكات مواقــع التواصــل االجتماعــي )تويتــر و فيــس بــوك و انســتقرام و ســناب 

شــات ( جــاءت الســتكمال بقيــة أنشــطة إدارة التســويق ولاســتماع و اســتقبال  آراء العمــاء والعمــل علــى حــل مشــاكلهم  

التجارة اإللكترونية :-
التجــارة اإللكترونيــة هــي مجــرد عمليــة بيــع وشــراء المنتجــات بالوســائل اإللكترونيــة مثــل تطبيقــات الهاتــف المحمــول واإلنترنــت 
وزادت شــعبيه التجــاره االلكترونيــه بشــكل كبيــر خــال االعــوام الماضيــه فــي المملكــه العربيــة الســعودية والعالــم أجمــع، لــذا فــإن 
الشــركة واكبــت هــذا التطــور  و قامــت بإنشــاء منصــة  بيــع  للتجــارة االلكترونيــة لعــرض اخــر منتجاتهــا ، باالضافــة إلــى ذلــك فقــد 

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مــع مجموعــة مــن الشــركات مثــل أمــازون الســعودية ،وشــركة نــون.
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الصحة والسامة والبيئة 

تلتــزم شــركة نســيج العالميــة التجاريــة بتحقيــق األداء المتميــز والتنميــة المســتدامة للبيئــة الطبيعيــة كمــا نحــرص علــى خفــض 
مســتوى اإلصابــات لدينــا وذلــك لتحقيــق أهــداف إدارة الصحــة والســامة والبيئــة حيــث أننــا نهتــم بالحفــاظ علــى ســامة وصحــة 
اإلنســان وذلــك بتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة وخاليــة مــن مســببات الحــوادث أو اإلصابــات أو األمــراض المهنيــة والحفــاظ علــى الممتلكات 
مــن خطــر التلــف والضيــاع، وذلــك بإتبــاع اعلــى معاييــر الســامة المتبعــة محليــا ودوليــا وتوفيــر بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة وخاليــة 
مــن المخاطــر كمــا نحــرص علــى تنفيــذ أعمالنــا بأســلوب يمنــع وقــوع الحــوادث ومــا تســببه مــن وفيــات وإصابــات بدنيــة أو أمــراض 
أو تلــف ممتلــكات وأصولهــا أو ضــرر للبيئــة جاهديــن فــي ذلــك مــن أجــل اإلســتدامة فــي أدوارنــا كســلطة للتخطيــط واإلنفــاذ علــى 

النحــو التالــي : 
• القيام بتحديد اإللتزامات القانونية ذات الصلة ومتطلبات األطراف المعنية واألمتثال لها.

• التأكد من أن المنتج يلبي المتطلبات التنظيمية الضرورية أو المحددة من حيث الجودة واألداء.
• ضمان سامة موظفي الشركة وحماية األصول.

• ضمــان اإلمتثــال للقوانيــن البيئيــة وإلتــزام الصحــة والســامة للوائــح اآلخــرى واإلمتثــال القانونــي ) الوطنــي والدولــي ( التــي تنطبــق 
علــى عمليــات وخدمات الشــركة.

• ضمان أقصى قدر من السيطرة على المخاطر وتقييم المخاطر المناسبة لآثار السلبية على الصحة والسامة والجودة.
• الـتأكد من منع الحوادث وحاالت العمل المتعلقة بالصحة.

• تســعى إدارة الصحــة والســامة والبيئــة بالشــركة إلــى دمــج اعتبــارات الجــودة والبيئــة والصحــة والســامة فــي األنشــطة اليوميــة 
 45001 ISO  14001 : 2018 ) البيئــة ( ، تماشــيا مــع ISO  فــي ســياق المنظمــة وبذلــك نســتطيع تلبيــة متطلبــات المعاييــر الدوليــة

: 2018 ) الصحــة والســامة المهنيــة ( وانظمــة ISO 9001 : 2015  ) الجــودة (.
• العمل مع األطراف المعنية لدينا لضمان عاقات متبادلة بين العماء والموردين.

• تحقيق مكان عمل خالي من الحوادث وجعل الصحة والسامة جزءًا ال يتجزأ من جميع مستويات الموظفين.
• ضمــان الصحــة والســامة يعتبــر فــي جميــع أنشــطة التخطيــط والعمــل وإشــراك موظفينــا والمتطوعيــن فــي عمليــات صنــع القــرار 

مــن خــال اإلتصــاالت  والتشــاور والتدريــب.
• التشــاور ومشــاركة العمــال وممثلــي العمــال ، ومراقبــة الجوانــب الهامــة إلســتخدام المــوارد وتقليــل النفايــات إلــى الحــد األدنــى 

ومنــع التلــوث.
• توفير برنامج مستمر للتعليم والتدريب للتأكد من أن موظفينا يعملون بأكثر الطرق الممكنة أمانًا.

• تلتــزم إدارة الصحــة والســامة والبيئــة بالتحســين المســتمر ألنظمــة اإلدارة المتكاملــة والفائــدة التــي ســتوفرها لألطــراف المهتمــة 
باألعمال.

• وضع الخطط السليمة للوقاية من الحرائق والتأكد من فعالية خطة اإلخاء في أوقات الطوارئ. 

واألفــراد لتمكيــن الشــركة مــن زيــادة كفــاءة الخدمــة و ســرعة وصــول المنتــج للعميــل.

	 تطوير موقع الشركة اإللكتروني :
ــى  ــاء مــا يشــاء ووصــول اســرع للمنتجــات  المعروضــة عل ــر. باقتن ــة رائعــة للزائ ــي، ليوفــر تجرب ــر موقــع الشــركة اإللكترون ــم تطوي ت
الموقــع و اختيــار طــرق الدفــع و التوصيــل المرغوبــة.  و مــن المهــم التنويــه أننــا نولــي اهتمامــًا خاصــًا بالمســاهمين ، حيــث 
ــذي يعــرض المعلومــات الخاصــة بالشــركة و وصــول أســهل  ــر موقــع الشــركة الرســمي أيضــًا ال ــى تطوي ــم العمــل باســتمرار عل يت

للمعلومــات مــن خــال عاقــات المســتثمرين.
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يوضح الجدول والرسم البياني التاليين األصول والخصوم للسنوات المالية الخمس األخيرة
17- األصول والخصوم ونتائج األعمال للسنوات المالية الخمس االخيرة

األصول والخصوم للسنوات الخمس األخيرة ) المبلغ بأالف الرياالت (

الموجودات العام
المتداولة

الموجودات 
غير المتداولة

إجمالى 
الموجودات

المطلوبات 
المتداولة

المطلوبات 
غير المتداولة

إجمالى 
المطلوبات

2020295,904215,639511,543205,472250,638456,110م

2019281,999237,349519,348285,645200,608486,253م

2018439,898241,797681,695435,06496,579531,643م

2017504,456273,679778,135514,35550,006564,361م

2016602,657311,793914,450536,51875,733612,251م
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يوضح الجدول والرسم البياني التاليين نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة

192,201

-169,714

22,487

-83,417

232,351

-247,196

-14,845

-116,207

401,052
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500,571

-422,226
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-88,340

567,322
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اإليرادات تكاليف اإليرادات مجمل الربح صافي الربح

م2020 م2019 م2018 م 2017 م 2016

نتائج أعمال السنوات الخمس األخيرة  ) المبلغ باآلف  الرياالت (

صافي الربحمجمل الربحتكاليف اإليراداتاإليراداتالعام

)83,417(22,487)169,714(2020192,201م

)116,207()14,845()247,196(2019232,351م

)55,431(47,850)353,202(2018401,052م

)88,340(78,345)422,226(500,571 2017م 

)96,195(98,114)469,208(567,322 2016م 
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أ( التحليل الجغرافي إليرادات الشركة

ب( التحليل الجغرافي إليرادات الشركات التابعة                                                          

18- التحليل الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة 

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة ) المبالغ باآلف الرياالت(  

المنطقة إجمالى اإليراداتالسنة
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الشمالية

المنطقة 
الجنوبية

المنطقة 
المجموعالغربية

2020192,20123,97114,05713,14325,726115,304192,201م

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة  ) المبلغ بأالف الرياالت (

الشركات التابعةاجمالي االيراداتالسنة

ال يوجدال يوجد2020م

23,971 
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يعــود ســبب االنخفــاض فــي صافــي الخســائر خــال العــام الحالــي مقارنــة بالعــام الماضــي إلــى أن الشــركة  تمكنــت مــن تحســين تكلفــة 
 COVID المبيعــات إلــى جانــب نفقــات التشــغيل ، وأيضــًا تحســن إجمالــي الربــح بنســبة 251% مقارنــة بالعــام الماضــي علــى الرغــم مــن تأثيــر جائحــة

علــى األســواق.
هــذه اإلجــراءات ، باإلضافــة إلــى التركيــز علــى خلــق القيمــة مــن خــال التطويــر الشــامل للمنتجــات ، وخلــق قــوة جــذب للســوق مــع تحســين 

الفعاليــة التشــغيلية ، قــد ســاهمت بشــكل إيجابــي فــي النتائــج الماليــة.

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي المعتمــدة في المملكة العربية الســعودية والمعايير والتفســيرات 
األخــرى التــي أقرتها الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين

19-إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة  
) المبلغ بأالف الرياالت (

20-  إيضاح ألي اختاف عن معايير المحاسبة

نسبة التغييرالتغيرات +/-عام 2019م2020مالبيان

-17%)40,150(192,201232,351المبيعات / اإليرادات

31%77,482)247,196()169,714(تكلفة المبيعات/ اإليرادات

251%37,341)14,854(22,487مجمل الربح

2%1,916)104,076()102,160(مصروفات العمليات التشغيلية

-32%)9,547(19,91629,463االيرادات ) المصروفات ( االخري

33%29,701)89,458()59,757(الربح )الخسارة( من العمليات

12%2,757)23,972()21,215(أخرى وأعباء مالية مصروفات

29%32,458)113,430()80,972(قبل الزكاة )الخسارة(  

12%332)2,777()2,445(يخصم : الزكاة و ضريبة الدخل

28%32,790)116,207()83,417(صافي خسارة السنة بعد الزكاة

21- الشركات التابعة: فيما يلي قائمة بالشركات التابعة لشركة نسيج العالمية التجارية 

نسبة التملكرأس المالالدولة محل العملياتمكان التأسيسنشاطها الرئيسياسم الشركة

شركة ذا هوم ستايلز
)ذات مسئولية 

محدودة(

تجارة التجزئة بالسجاد 
والموكيت واألرضيات 

واألثاث والبطانيات
واقمشة الستائر 
واإلكسسوارات

االمارات العربية 
المتحدة - دبي

المملكة العربيه السعودية
100%100 الف ريال سعودي– جدة

شركة ميلينيوم ويفرز 
القابضة المحدودة 

-  أمريكا

توزيع وبيع السجاد 
والموكيت ومنتجات 

االرضيات االخري

الواليات المتحدة 
االمريكية – دالتون

الواليات المتحدة االمريكية 
100%100 الف دوالر امريكي– دالتون

شركة السريع للتشغيل 
والصيانة المحدودة
) ذات مسئولية 

محدودة (

خدمات الصيانة للمصانع 
والشركات والمؤسسات 

الحكومية والخاصة

المملكة العربيه 
السعودية – جدة

المملكة العربيه السعودية
100%100 الف ريال سعودي– جدة

شركة السريع 
للمشاريع

) ذات مسئولية 
محدودة(

خدمات المشاريع 
الحكومية والخاصة 

بمفروشات الموكيت 
والسجاد

المملكة العربيه 
السعودية – جدة

المملكة العربيه السعودية
100%100 الف ريال سعودي– جدة
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22- القروض والمديونية االجمالية على الشركة 

23- المدفوعات النظامية 

• الشركات التابعة متوقفة النشاط نظرًا إلعادة هيكلة الشركة

فيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خال العام المالي 2020م : ) المبالغ بأالف الرياالت (  

قيمة  أصل الجهات المانحة للقرضتسلسل
القرض

مدة 
القرض

المسدد 
خال عام 
2020 م

المبلغ المتبقي 
من القرض

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها 

التابعة

823,64728,35728,357  سنوات52,004صندوق التنمية الصناعي السعودي1

364,184206,309206,309متعدد215,067قروض طويلة األجل2

130,061104,839104,839متعدد106,790قرض مرابحة من بنوك محلية3

البيان
2020م                  ) المبالغ باآلف الرياالت (                    

المستحق حتى نهاية الفترة المالية المسدد
السنوية ولم يسدد

3,6114,432الزكاة

2,501233المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

1,02828تكاليف تأشيرات وجوازات

2,714105رسوم مكتب العمل 

24- عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أومن أي جهة إشرافية 
أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لهاوسبل عاجها وتفادي وقوعها في 

المستقبل

وسبل عاجها تفادي وقوعها
في المستقبل

الجهة الموقعة
للمخالفة

أسباب
المخالفة

العقوبة/ الجزاء/
التدبير االحترازي/ القيد

االحتياطي

تم التوجيه باإللتزام وتعديل آلية اإلستبعاد مؤسسة التأمينات اإلجتماعية مخالفة أنظمة مؤسسة التأمينات 
اإلجتماعية  10,000 ريال

التوجيه باإللتزام والمعالجة مكتب العمل مخالفة أنظمة مكتب العمل  13,000 ريال 

25- سياسة الشركة في  توزيع األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
• يجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب 

متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور)30%(  مــن رأس المــال المدفــوع . 
• للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاءًا علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب )5%(  مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي إتفاقــي يخصــص 

لـــغرض أو أغــراض معينــة .
•  للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى ، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة 
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26- الصفقات بين الشركة وأطراف ذي عاقة  ) المبالغ بالرياالت (   

27- المصالح في أعمال العقود

قيمتهامدتهانوع الصفقةنوع  العاقة بالشركةالطرف ذو العاقة

شركة مجموعة السريع لإلستثمار 
الصناعي المحدودة 

صالح ناصر السريع – 
رئيس مجلس اإلدارة

توريد مواد خام للمصانع         
غراء- ورق مقوي- مواد كيميائية 

– وبضاعة جاهزة     )أثاث- ، 
فوم ، لباد ( بموجب  اوامر شراء 
معتمدة وبسعر السوق السائد

توريدات مستمرة بموجب 
اوامر شراء معتمدة بسعر 

السوق السائد
3,085,185

الشركة السعودية لصناعة السجاد 
المحدودة ) ماتكس ( 

صالح ناصر السريع – 
رئيس مجلس اإلدارة 

توريد مواد خام )بطانة السجاد 
الداخلية والخارجية( بموجب اوامر 

شراء معتمدة وبسعر السوق 
السائد

توريدات مستمرة بموجب 
اوامر شراء معتمدة بسعر 

السوق السائد
11,454,199

شركة الحكمة الدولية للتطوير 
العقاري 

صالح ناصر السريع – 
رئيس مجلس اإلدارة      

عقود ايجار المعارض 
والمستودعات والمكاتب حسب 

سعر السوق السائد

عقود سنوية تتجدد تلقائيا

 
2,152,500

لــدى الشــركة خــال العــام المالــي 2020م  تعامــات مــع اطــراف ذي عاقــة وأن أســعار التعامــات بالســعر الســائد فــي الســوق  وتجــدد مــن 
الجمعيــة ســنويًا :  ) المبالــغ بالريــاالت (

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي 
شخص ذوي عاقة بأي منهم

شروط العمل 
والعقد مدة العمل أو العقد

مبلغ 
العمل أو 

العقد
طبيعة العمل أو العقد

صالح ناصر السريع – رئيس مجلس اإلدارة  ال توجد شروط
توريدات مستمرة بموجب 
اوامر شراء معتمدة بسعر 

السوق السائد
3,085,185

 السريع لإلستثمار الصناعي : توريد مواد 
خام للمصانع ) غراء- ورق مقوي- مواد 

كيميائية – وبضاعة جاهزة ) أثاث- ، فوم ، 
لباد ( بموجب  اوامر شراء معتمدة وبسعر 

السوق السائد

صالح ناصر السريع – رئيس مجلس اإلدارة  ال توجد شروط
توريدات مستمرة بموجب 
اوامر شراء معتمدة بسعر 

السوق السائد
11,454,199

ماتكــس : توريــد مــواد خــام ) بطانــة الســجاد 
الداخليــة والخارجيــة ( بموجــب اوامــر شــراء 

معتمــدة وبســعر الســوق الســائد

صالح ناصر السريع – رئيس مجلس اإلدارة   ال توجد شروط تتجــدد  ســنوية  عقــود 
ئيــا تلقا 2,152,500

المعــارض  ايجــار  عقــود   : الحكمــة  دار 
ســعر  حســب  والمكاتــب  والمســتودعات 

الســائد الســوق 

قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين ، وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة 
لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات .

• يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل)5%( من رأس مال الشركة المدفوع .
•  مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي ) المــادة العشــرون(  مــن هــذا النظــام ، و ) المــادة السادســة والســبعون ( مــن نظــام الشــركات 
يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة التزيــد عــن )10%( مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــة مــن أربــاح 

الشــركة  ، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو .
- يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ 

التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجات المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لاســتحقاق.
- لم تصرف شركة نسيج العالمية التجارية أرباح للمساهمين عن العام المالي 2020م.
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الفصل الثالث
متطلبات اإلفصاح - الحوكمة
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28- إقرار مجلس اإلدارة 

قيود االستثمار

• أن سجات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

• أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها . 
• ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو إكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل  أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب  أو حقــوق 

مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــال عــام 2020 م.
• التوجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو 

قضائيــة خــال العــام 2020م عــدا ماذكــر .
• ليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت.

• ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد.
• ال توجد خال عام 2020 م أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في األرباح.

• ال يوجــد خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر2020 م أيــة مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت ألي أشــخاص 
) عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر( أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق ، وأي تغييــر فــي تلــك 

الحقــوق خــال الســنه الماليــة األخيــرة.
• اليوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

ــازل رئيــس مجلــس اإلدارة االســتاذ  ــازل بموجبــه أعضــاء مجلــس اإلدارة  عــن مكافــآت  العــام المالــي 2020م ماعــدا تن • اليوجــد اتفــاق تن
صالــح الســريع وعضــو اللجنــة التنفيذيــة محمــد حامــد الكليبــي عــن المكافــآت والبــدالت  للعــام 2020م ماعــدا ذلــك ال توجــد أي ترتيبــات 

أو إتفــاق تنــازل تــم بموجبــه تنــازل  أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو تعويضــات.
• ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين أو أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.

• ال توجــد أيــة أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأى أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق إكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة 
أو منحتهــا خــال الســنة الماليــة المنتهية فــي 2020/12/31م.

• التوجد شركة تابعة لشركة نسيج العالمية التجارية قد أصدرت أسهم أو أدوات دين. 
• ولم يتضمن تقرير مراجع حسابات للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية  .

• لــم يوصــي مجلــس اإلدارة خــال العــام بإســتبدال المحاســب القانونــى الســادة / العيوطــي قبــل إنتهــاء الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا منــذ 
إعتمــاده مــن الجمعيــة العامــة  العاديــة  .

ــة المراجعــة علــى الحاجــة إلــى تعييــن مراجــع داخلــى للشــركة بتعاقــد خارجــي لوجــود إدارة مراجعــة داخليــة قائمــة داخــل  • لــم توصــي لجن
الشــركة.

ــة  ــا الموظفيــن لنهاي • اليوجــد أى اســتثمارات أو إحتياطــات أنشــئت لمصلحــة موظفــى الشــركة خــال عــام2020م ماعــدا مخصــص مزاي
الخدمــة.

• التوجــد توصيــات للجنــة المراجعــة يوجــد فيهــا تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة أو التــى رفــض المجلــس باإلخــذ بهــا بشــأن 
تعييــن مراجــع حســابات وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي.

• لم تقدم الشركة أي قرض ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ولم تضمن أي قرض يبرمه أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة مع الغير .

ــة  ــة األجنبي ــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات المالي ــى أســهم الشــركة حســب مــا ورد فــي كل مــن القواع ــود عل اليوجــد قي
المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة والتعليمــات المنظمــة لتملــك المســتثمرين االســتراتيجيين األجانــب حصصــًا اســتراتيجية 
فــي الشــركات المدرجــة وذلــك وفقــًا للنظــام األســاس للشــركة والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة والتــي 

تخضــع لهــا الشــركة.
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29- ما ُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطَبق وأسباب ذلك.

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء األحكام الواردة أدناه 

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة)39( 

التدريب

2( وضــع اآلليــات الازمــة لحصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة علــى برامــج ودورات تدريبيــة بشــكل مســتمر 
،بغــرض تنميــة مهاراتهــم ومعارفهــم فــي المجــاالت ذات العاقــة 

بأنشــطة الشــركة.

مــادة لــم يتــم تطبيقهــا كونهــا مــادة إسترشــادية 
ــا  ــم تطبيقهــا جزئي ــة الزامهــا، وت ســتتطبق فــي حال

بمنــح فريــق اإلدارة التنفيذيــة دورات تدريبيــة .

المادة )41(

التقييم

اقتــراح لجنةالترشــيحات – بنــاءًا علــى  اإلدارة –  أ(يضــع مجلــس 
ــه واإلدارة  ــه ولجان ــس وأعضائ ــم أداء المجل ــات الازمــة لتقيي اآللي
التنفيذيــة ســنويًا وذلــك مــن خــال مؤشــرات قيــاس أداء مناســبة 
ترتبــط بمــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وجــودة 
ــى أن  ــة وغيرهــا، عل ــة الداخلي ــة أنظمــة الرقاب إدارة المخاطــر وكفاي
تحــدد جوانــب القــوة والضعــف واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع 

ــرات )ب،ج،د،هـــ ، و ( ــة الشــركة . والفق مصلح

مــادة لــم يتــم تطبيقهــا كونهــا مــادة إسترشــادية 
تطبيــق  يتــم  ولــم  الزامهــا،  حالــة  فــي  ســتتطبق 
الحصــول علــى جهــة خارجيــة للتقييم.تقــوم لجنــة 
المكافــآت والترشــيحات بمتابعــة وتقييــم رئيــس 

دوريــًا. المجلــس 

المادة )70( -)71( – )72( 

تشكيل لجنة إدارة المخاطر

تشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة تســمى )لجنــة إدارة 
المخاطــر( يكــون رئيســها وغالبيــة أعضائهــا مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة غيــر التنفيذييــن، ويشــترط أن يتوافــر فــي أعضائهــا مســتوى 

مائــم مــن المعرفــة بــإدارة المخاطــر والشــؤون الماليــة.

مــادة لــم يتــم تطبيقهــا كونهــا مــادة إسترشــادية 
ســتتطبق فــي حالــة الزامهــا، حيــث تدخــل حاليــًا 
مراقبــة المخاطــر  )إسترشــاديًا( ضمــن إختصاصــات 

لجنــة المراجعــة .

المادة )85(

تحفيز العاملين

1-تشــكيل لجــان أو عقــد ورش عمــل متخصصــة لإلســتماع إلــى أرآء 
العامليــن فــي الشــركة ومناقشــتهم فــي المســائل والموضوعــات 

محــل القــرارات المهمــة. 

2-برنامــج منــح العامليــن أســهمًا فــي الشــركة أو نصيــب مــن 
صنــدوق  وتأســيس  التقاعــد،  وبرامــج  تحققهــا  التــى  األربــاح 

البرامــج.. تلــك  علــى  لإلنفــاق  مســتقل 

3-إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة.

إسترشــادية  مــادة  كونهــا  تطبيقهــا  يتــم  لــم 
الزامهــا حالــة  فــي  ســتتطبق 

المادة )87(

المسؤولية اإلجتماعية

تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة – بنــاءًا علــى إقتــراح مجلــس اإلدارة 
سياســة تكفــل إقامــة التــوزان بيــن أهدافهــا واألهــداف التــى يصبــو 
اإلجتماعيــة  األوضــاع  بغــرض تطويــر  تحقيقهــا،  إلــى  المجتمــع 

ــة للمجتمــع.  واإلقتصادي

إسترشــادية  مــادة  كونهــا  تطبيقهــا  يتــم  لــم 
الزامهــا  حالــة  فــي  ســتتطبق 

المادة )88(

مبادرات العمل اإلجتماعي
الازمــة لطــرح  الوســائل  البرامــج ويحــدد  يضــع مجلــس اإلدارة 

مبــادرات الشــركة فــي مجــال العمــل اإلجتماعــي.
إسترشــادية  مــادة  كونهــا  تطبيقهــا  يتــم  لــم 

الزامهــا حالــة  فــي  ســتتطبق 

المادة )89(
3-أن يتضمــن الموقــع اإللكترونــي للشــركة جميــع المعلومــات 
المطلــوب اإلفصــاح عنهــا،وأي بيانــات أو معلومــات أخــرى تنشــر 

مــن خــال وســائل اإلفصــاح األخــرى

الشــركة  موقــع  يتضمــن   – إسترشــادية  مــادة 
وتعمــل  عنهــا  اإلفصــاح  المطلــوب  المعلومــات 
الشــركة حاليــًا علــى تحديــث موقعهــا اإللكترونــي 

مســتمرة. بصفــة 

المادة )95(

تشكيل لجنة حوكمة الشركات

بحوكمــة  مختصــة  لجنــة  اإلدارة  مجلــس  تشــكيل  حالــة  فــي 
الشــركات،فعليه أن يفــوض إليهــا اإلختصاصــات المقــررة بموجــب 
أى  متابعــة  اللجنــة  هــذه  علــى  الائحــة،  هــذه  مــن   )94( المــادة 
ــد مجلــس اإلدارة،  موضوعــات بشــأن تطبيقــات الحوكمــة، وتزوي
ســنويًا علــى األقــل بالتقاريــر والتوصيــات التــى تتوصــل إليهــا.

الزامهــا،   حالــة  فــي  ســتتطبق  إسترشــادية  مــادة 
ــة حوكمــة الشــركات  ــًا اختصاصــات لجن تدخــل حالي
ــة المكافــآت  )إسترشــاديًا( ضمــن إختصاصــات لجن

والترشــيحات.
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فــي الختــام يســر مجلــس إدارة شــركة نســيج العالميــة التجاريــة  بهــذه المناســبة أن يتقــدم بالشــكر والعرفــان لمقــام هيئــة الســوق 
الماليــة والســوق الماليــة الســعودية )تــداول( ووزارة التجــارة واإلســتثمار  والدوائرالحكوميــة ذات العاقــة علــى تعاونهــم الدائــم 
، وإلــى الســادة المســاهمين الكــرام علــى ثقتهــم الغاليــة كمــا نشــكر الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع 

العامليــن علــى الدعــم المســتمر ومجهوداتهــم وتفانيهــم وإخاصهــم فــي العمــل .       

مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية 
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
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