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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين  والصالة والسالم على سيد المرسلين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

ــة التجاريــة تقريــر المجلــس عــن  يســعد أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يقّدمــوا لمســاهمي شــركة نســيج العالمّي
العــام المنصــرم 2021 م.

  
شــهد العــام 2021 م  بدايــة اإلنفــراج الّتدريجــي لجائحــة كورونــا وواجهــت منشــآت األعمــال و التــزال تحّديــات 
الّتعامــل مــع آثــار الجائحــة و محاولــة إرجــاع منظومــة األعمــال إلــى وضعهــا الّطبيعــي و محاولــة تــدارك 

األضــرار التــي تكّبدتهــا الّشــركات منــذ بــدء الجائحــة.

بفضــل مــن اللــه وتوفيقــه ثــّم بدعــم مســاهمي الّشــركة تــّم االنتهــاء مــن عملّيــة رفــع رأس المــال فــي الّربــع 
الّرابــع مــن العــام 2021 م والتــي ســيظهر تأثيرهــا بعــون اللــه بشــكل تدريجــي بــدءا مــن الّربــع األّول مــن العــام 

القــادم 2022م.

شــهد العــام الماضــي كذلــك انتهــاء دورة مجلــس اإلدارة الّســابقة وانطــالق الــّدورة الجديــدة لمجلــس اإلدارة 
اّلــذي يؤّكــد لمســاهمي الّشــركة المضــي قدمــا باّتخــاذ كاّفــة الخطــوات الّضرورّيــة لتحقيــق الّتحســينات 
المســتمّرة فــي األداء بمــا يضمــن نقــل الّشــركة مــن مرحلــة الخســائر إلــى مرحلــة الربحّيــة و زيادتهــا بشــكل 

تدريجــي و المحافظــة عليهــا.

يؤّكــد مجلــس اإلدارة علــى االلتــزام بأعلــى متطلّبــات الّشــفافّية و اإلفصــاح لمســاهمي الّشــركة بجميــع 
ــس. ــا المجل ــي يعمــل عليه ــر والّتحســين الت ــة بخطــط الّتطوي المســتجّدات المتعّلق

وختامــا يشــكر مجلــس اإلدارة مســاهمي الّشــركة علــى دعمهــم المتواصــل وننطلــق معــا لعــام جديــد بتفــاؤل 
منضبــط و عــزم أكيــد علــى الّتحســين المســتمّر.

رئيس مجلس اإلدارة

د / وائل بن سعد عبدالعزيز الراشد

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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الرؤية والرسالة

رؤية الشركة 

رسالة الشركة 

استراتيجية الشركة 

الشــركة مســتمرة بالتزامهــا علــى الحفــاظ علــى ســمعتها كشــركة رائــدة فــي مجــال تصنيــع الســجاد والموكيت 
ــا مــن خــالل  ــه بتوســيع شــبكة تجارته ــا تحقيق ــا يمكنه ــة، وهــو م ــى العالمي ــا إل وتســعى للوصــول بنجاحه

التوزيــع المحلــي والعالمــي لمنتجــات الشــركة.

تســعى الشــركة جاهــدة لتقديــم منتجاتهــا وخدماتهــا بجــودة ُمثلــى تضمــن تحقيــق معاييــر رضــاء العمــالء، 
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 .

زيادة الطاقة اإلنتاجية في نشاط تصنيع الموكيت .	 
جعل مصنع الخيوط كيان مستقل مدر لألرباح .	 
ــي مــن 	  ــب عال ــى يوجــد لهــا طل ــات والت ــول األرضي التوســع فــي القطــاع التجــاري فــي كل مــا يخــص حل

األســواق المحليــة.
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الفصل األول
مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين 
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أواًل : أعضاء مجلس اإلدارة لدورة المجلس الحالي  16-٧-2٠21م الى 15-٧-2٠24م

د. وائل بن سعد عبدالعزيز الراشد

)رئيس مجلس اإلداره - مستقل( * 

م. عبدالله بن يحيى علي فتيحي

)عضو مجلس إداره - تنفيذي(

أ. ناصر بن صالح ناصر السريع

)عضو مجلس إداره - غير تنفيذي(                  

المؤهالت: دكتوراه إدارة التغيير – نظم المعلومات
الوظيفة الحالية:  مستشار للعديد من المنشآت – عضو مجلس إدارة شركة اليتكو.

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

الخبــرات: خبــرة تزيــد عــن ســبعة وعشــرين ســنة منهــا 16 ســنة كرئيــس تنفيــذي لشــركات متعــددة فــي مجــال الصناعــة والتجــارة والخدمــات 
ــد مــن  ــة و المدرجــة و مستشــار للعدي ــدد مــن الشــركات المســاهمة المقفل ــس إدارات ع ــة فــي مجال ــى المشــاريع،  وعضوي واإلشــراف عل

ــة. المجموعــات العائلّي

المؤهالت: بكلوريوس هندسة صناعية - ماجستير إدراة أعمال 
الوظيفــة الحاليــة: المديــر التنفيــذي لسلســلة االمــدادات، التوريــد، التخطيــط، المشــتريات و العمليــات اللوجيســتية بشــركة نســيج العالميــة 

التجاريــة
الوظيفة السابقة: المدير التنفيذي لتخطيط االستراتيجي و إدارة المشاريع بالشركة السعودية للنقل الجماعي

الخبــرات: خبــرة أكثــر مــن 20ســنه فــي مجــال سلســلة اإلمــدادات و التوريــد و الخدمــات المســانده و مستشــار  تطويــر العمليــات و التحويــل و 
العمليــات اللوجســتيه والعديــد مــن المناصــب القياديــة األخــرى.

المؤهالت: ماجستير مالية
الوظيفة الحالية: رئيس تنفيذي لشركة الرائدة لالستثمارات الصناعية 

الوظيفة السابقة: مدير عالقات الخدمات المصرفيه بنك الرياض
الخبــرات: خبــرة  فــي مجــال اإلدارة الماليــة شــغل عــدة مناصــب إداريــه كمديــر عــام و عضــو مجلــس إداره  فــي شــركات مســاهمه و مناصــب 

إداريــه فــي عــدة بنــوك.

أواًل : اعضاء مجلس اإلداره لدورة المجلس الحالي  16-٧-2٠21م الى 15-٧-2٠24م

د. أحمد بن سراج عبدالرحمن خوقير

)نائب رئيس مجلس اإلداره - مستقل( 

أ. رشيد بن سليمان ارشيد الرشيد

)عضو مجلس إداره - مستقل(

أ. عبدالرحمن بن إبراهيم حمد الهدلق

)عضو مجلس إداره - مستقل (

المؤهالت: دكتوراه هندسة كيميائية  - مجاستير إدارة أعمال –دبلوم عالى في التمويل الدولي
ــة الهندســة  ــن - عضــو مجلــس كلي ــات بالمعهــد األمريكــي للمهندســين الكيميائيي ــة:  رئيــس قطــاع الوقــود و البتروكيميائي الوظيفــة الحالي

بجامعــه الملــك عبــد العزيــز
الوظيفة السابقة:  – أرامكو السعودية – عضو مؤسس وكبير مسؤولي مشاريع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية  )كاوسوت(.

الخبــرات: خبــره 30 ســنه فــي أرامكــو الســعودية فــي إدارات المصافــي و تخطيــط المرافــق و األبحــاث و التطويــر وإدارة المشــاريع العمالقــة 
،ومستشــار لــإداره العليــا و عضــو  مؤســس فــي جامعــه الملــك عبداللــه للعلــوم و التقنيــة، وتقلــد مناصــب قياديــة فــي المعهــد االمريكــي 

للمهندســين  الكيميائيــن.

المؤهالت: بكالوريوس محاسبة
الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي للمالية/ شركة بنك أوف نيويورك ميلون المالية السعودية
الوظيفة السابقة:  الرئيس التنفيذي للمالية ومدير المخاطر / شركة أشمور المالية السعودية

الخبــرات: شــغل عــدة مناصــب كرئيــس تنفيــذي  للماليــة لعــدة بنــوك و شــركات ماليــة و مديــر للمخاطــر  و رئيــس لوحــدة التقاريــر الماليــه، 
وعضويــة فــي مجالــس إدارات عــدد مــن الشــركات المســاهمة  المدرجــة والمغلقــة . 

المؤهالت: ماجستير إدراة أعمال
الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية

الوظيفة السابقة:  الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالرحمن الشعالن
الخبــرات: تقلــد العديــد مــن المناصــب القياديــة منهــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة أبنــاء عبدالرحمــن الشــعالن و شــركة صــدر للخدمــات 

اللوجســتية و عضــو مجلــس إدارة للعديــد مــن الشــركات.
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أعضاء مجلس اإلداره لدورة المجلس السابق حتى  15-٧-2٠21م 

م / منصور بن صالح الحمد الخربوش

)نائب رئيس مجلس اإلدارة سابقًا - مستقل( *                 

أ. صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع

)رئيس مجلس اإلدارة سابق – غير تنفيذي(

أ. عبدالكريم بن ابراهيم عبدالكريم النافع

)عضو مجلس إدارة - مستقل( 

المؤهالت: 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.

* أعضاء مجلس إدارة من الدورة السابقة تجددة عضويتهم تاريخ 16-٠٧-2٠21م

المؤهالت: 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.
الخبــرات: خبــرة  فــي مجــال اإلدارة الماليــة وإنشــاء أنظمــة المحاســبة وإعــادة هيكلــة الشــركات وإصــدار السياســات واإلجــراءات  وإدارة 
الشــركات وتحويلهــا مــن عائليــة وذات مســئولية محــدودة إلــى شــركات مســاهمة عامــة مدرجــة إضافــة لعضويتــه  فــي مجالــس إدارات عــدد 

مــن الشــركات و اللجــان.

المؤهالت: بكالوريوس إدارة – محاسبة.
الوظيفة الحالية:  متقاعد

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 العديــد مــن الشــركات المســاهمة المقفلــة و المدرجــة.

أعضاء مجلس اإلداره لدورة المجلس السابق حتى  15-٧-2٠21م 

م. عصام بن عبداللطيف عبدالباري المجلد

)عضو مجلس إدارة - مستقل(

أ / حمدان بن على حمدان مطر

)عضو مجلس إدارة - مستقل(

م. عبدالله بن علي عبدالله الدبيخي

)عضو مجلس إداره سابقًا - مستقل(

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

ــر عــام  ــذي لمجموعــة ســويتز ومدي ــذي لمجموعــة صافــوال، رئيــس تنفي ــر التنفي ــات والمدي ــر العملي ــع ومدي ــر تصني الوظيفــة الســابقة: مدي
ــة العيســى. ــذي لمجموع ــس تنفي ــذي لشــركة أوتوســتار  ومستشــار  ورئي تنفي

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 أوتوســتار والرئيــس التنفيــذي ومستشــار  لمجموعــة العيســى ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لمجموعــة الحارثــي.

المؤهالت: بكالوريوس علوم إدارية – 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 خــالل عضويــات فــي مجالــس إداراتهــا واللجــان المنبثقــة.

المؤهالت: ماجستير إدارة األعمال – بكالوريوس الهندسة الكهربائية

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

الوظيفة السابقة: الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني »سالك«

الخبــرات: خبــرة تزيــد عــن عشــرين ســنة كرئيــس تنفيــذي لشــركات متعــددة فــي مجــال الصناعــه و االســتثمار والتكنولوجيــا وخدمــات االتصــاالت 

ومؤســس للجمعيــة العربيــة لالنترنــت، وعضويــة فــي مجالــس إدارات عــدد مــن الشــركات المســاهمة المقفلــة و المدرجــة.
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لجنة المراجعة للدورة السابقة حتى تاريخ 15-٧-2٠21م
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإٍلسمم

1
حمدان على حمدان 

مطر

المدير التنفيذي 
المالي لشركة تطوير 

القطاع الصحي 
القابضة

مدير مراجعة مكتب الدار 
لتدقيق الحسابات مدير 

تنفيذي بشركة سارا

بكالوريوس 
علوم إدارية - 

محاسبة

- 11 سنة ) الدار لتدقيق الحسابات (
- 10 سنوات ) شركة سارا القابضة(

-  9 سنوات )شركة تطوير القطاع الصحي 
القابضة(

2
منصور صالح الحمد 
الخربوش               

مستشار إداري للرئيس 
التنفيذي  لشركة 

المياه الوطنية

رئيس تنفيذي لمجموعة 
الراجحى القابضة – مناصب 

قيادية في شركة سابك 
وكيميا

ماجستير 
الهندسة 
الكهربائية

- 16 سنة  )شركة الجبيل للبتروكيماويات(
- 12 سنة )شركة سابك(

- 5 سنوات الرئيس التنفيذي )الراجحى 
القابضة( 

3
عصام عبداللطيف 

عبدالباري المجلد

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة لمجموعة 

الحارثي

المدير التنفيذي لمجموعة 
صافوال، رئيس تنفيذي 

لمجموعة سويتز ومدير عام  
لشركة اوتوستار ورئيس 

تنفيذي لمجموعة العيسى.

بكالوريوس 
علوم 

الهندسة 
الصناعية

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

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

لجنة المراجعة للدورة الحالية من تاريخ 16-٧-2٠21م
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإٍلسمم

1
منصور صالح الخربوش

استقالة من اللجنة 
بتاريخ1-12-2021م

مستشار إداري للرئيس 
التنفيذي  لشركة 

المياه الوطنية

رئيس تنفيذي لمجموعة 
الراجحى القابضة – مناصب 

قيادية في شركة سابك 
وكيميا

ماجستير 
الهندسة 
الكهربائية

- 16 سنة  )شركة الجبيل للبتروكيماويات(
- 12 سنة )شركة سابك(

- 5 سنوات الرئيس التنفيذي )الراجحى 
القابضة( 

خالد عبدالعزيز الحوشان 2
مدير المراجعه الداخليه 

للمختبر الوطني 
مدير عام المراجعه الداخليه 

لمجموعه شركه سفاري 

ماجستير   
إدارة أعمال 
و التمويل 
التطبيقي

- 19 سنه خبرة متنوعة في المراجعة الدخلية 
و االلتزام في المؤسسةالعامة للتأمينات 
االجتماعية و  عضوية جمعية المراجعيين 

الداخليين األمريكيه و الهيئه السعوديه 
للمحاسبين القانونيين 

عبدالله سالم الحيقي3
روشن العقارية - 

صندوق االستثمارات 
العامة - المراجعه 

سدكو القابضة - مراجعه و 
حوكمه الشركات 

ماجستير 

 
المحاسبة

المهنية

- 29 سنه خبرة في المحاسية و المراجعة 
للبعثه الجيولوجيه االمريكيه و برايس ووتر 

هاوس كوبرز و سدكو القابضه و روشن 
العقاريه و صندوق االستثمارات العامه

4
رشيد سليمان الرشيد

تعيين في اللجنة بتاريخ                                  
1-12-2021م

الرئيس التنفيذي 
للمالية/ شركة بنك 

اوف نيويورك ميلون 
المالية السعودية

الرئيس التنفيذي للمالية 
ومدير المخاطر / شركة 

اشمور المالية السعودية

بكالوريوس 
محاسبة

-3 سنوات )دويتشه بنك ودويتشة 
السعودية(

-3 سنوات )شركة اشمور المالية السعودية(
- سنه )شركة بنك اوف نيويورك ميلون 

الملية(

لجنة المكافآت والترشيحات للدورة السابقة حتى تاريخ 15-٧-2٠21م
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإٍلسمم

عبدالكريم ابراهيم 1
متقاعدالنافع

مدير عام صندوق التنمية 
الصناعية السعودي - الرئيس 

التنفيذي لشركة الخزف 

بكالوريوس 
إدارة و 

محاسبة

- 25 سنة )صندوق التنمية  الصناعية 
السعودي(

- 15 سنة )شركة الخزف السعودية(

وائل سعد الراشد2

مستشار  للعديد من 
المنشآت – عضو 

مجلس إدارة شركة 
اليتكو

رئيس تنفيذي لشركات 
في مجال الصناعة والتجارة 

والخدمات ونائب الرئيس 
بشركة إتحاد مصانع األسالك 

ورئيس تنفيذي لمجموعة 
السريع

دكتوراه 
إدارة التغيير 

– نظم 
المعلومات

-  سنتين )شركة مجموعة السريع ( 
- سنتين )شركة اتحاد مصانع األسالك(

- سنتين )شركة الدريس للتجارة والصناعة 
)اليتكو(

- 4 سنوات )شركة االحماض الحيوية 
السعودية(

- 15 سنة )شركات متعددة في 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

-14 سنة ) شركة األسواق لتقييم القدرات(
-3 سنوات )شركة خط المطابخ السعودية(
-5 سنوات )شركة المنتجعات السياحية و 

العقارية(
-3 سنوات )شركة الجمال السريعة للخدمات(

لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الحالية من تاريخ 16-٧-2٠21م
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإٍلسمم

رشيد سليمان الرشيد1

الرئيس التنفيذي 
للمالية/ شركة بنك 

اوف نيويورك ميلون 
المالية السعودية

الرئيس التنفيذي للمالية 
ومدير المخاطر / شركة 

اشمور المالية السعودية

بكالوريوس 
محاسبة

- 3 سنوات )دويتشه بنك ودويتشة 
السعودية(

- 3 سنوات )شركة اشمور المالية السعودية(
- سنه )شركة بنك اوف نيويورك ميلون 

المالية(

ناصر صالح السريع2
رئيس تنفيذي لشركة 
الرائدة لالستثمارات 

الصناعية

مدير عالقات الخدمات 
المصرفيه بنك الرياض

ماجستير 
مالية

-5 سنوات )سناسكو القابضه(
-6 سنوات )بنك الرياض(

-3 سنوات )الرائده لإستثمارات الصناعيه(

نضال خزاع كلوب3
الرئيس التنفيذي  – 

شركة األسواق لتقييم 
القدرات

الرئيس  التنفيذي – شركة 
خط المطابخ السعودية 

الصناعية و التجارية

بكالوريس 
إدراة نظم و 

تسويق

-14سنة )شركة األسواق لتقييم القدرات(
-3 سنوات )شركة خط المطابخ السعودية(
-5 سنوات )شركة المنتجعات السياحية و 

العقارية(
-3 سنوات )شركة الجمال السريعة للخدمات(

اللجنة التنفيذية للدورة السابقة حتى تاريخ 15-٧-2٠21م
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإٍلسمم

عبدالكريم ابراهيم 1
متقاعدعبدالكريم النافع

مدير عام صندوق التنمية 
الصناعية السعودي - الرئيس 

التنفيذي لشركة الخزف 

بكالوريوس 
إدارة و 

محاسبة

- 25 سنة )صندوق التنمية الصناعية 
السعودي(

- 15 سنة )شركة الخزف السعودية(

2
عصام عبداللطيف 

عبدالباري المجلد
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة لمجموعة 
الحارثي

المدير التنفيذي لمجموعة 
صافوال، رئيس تنفيذي 

لمجموعة سويتز ومدير عام  
لشركة اوتوستار    ورئيس 
تنفيذي لمجموعة العيسى.

بكالوريوس 
علوم 

الهندسة 
الصناعية

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

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

محمد حامد علي 3
الكليبي

الرئيس التنفيذي 
– شركة إبداع وطن 

لتجارة االغذئية

مستشار  ومشرف عام -كبير 
المدراء التنفيذييين – نائب 

رئيس)صافوال
لالغذئية (

بكالوريوس 
الهندسة 
الصناعية

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

- 5 سنوت مستشار ومشرف عام
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اللجنة التنفيذية للدورة الحالية من تاريخ 16-٧-2٠21
الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإٍلسمم

أحمد سراج خوقير1

رئيس قطاع الوقود 
و البتروكيميائيات 
بالمعهد األمريكي 

للمهندسين 
الكيميائيين- عضو 

مجلس كلية الهندسة 
بجامعه الملك عبد 

العزيز

أرامكو السعودية – عضو 
مؤسس وكبير مسؤولي 

مشاريع جامعة الملك 
عبدالله للعلوم والتقنية  

)كاوسوت(

دكتوراه 
هندسة 

كيميائية 
–ماجستير 

إدارة أعمال 

- 30 سنه )أرامكو(
- 17سنه )المعهد األمريكي للمهندسيين 

الكيميائيين(
- عضو )كود البناء السعودي(

- عضو )كليه الهندسه بجامعه الملك 
عبدالعزيز(

2

وائل سعد الراشد
تم تعينه باللجنة من 

دورة المجلس السابق 
بتاريخ 10 يناير 2021م 

وتجدت عضويته

مستشار للعديد من 
المنشآت – عضو 

مجلس إدارة شركة 
اليتكو

رئيس تنفيذي لشركات 
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(
- 15 سنة )شركات متعددة في  الصناعة 

والتجارة(

ناصر صالح السريع3
الرئيس التنفيذي 

لشركة الرائدة 
لالستثمارات الصناعية

مدير عالقات الخدمات 
المصرفيه بنك الرياض

ماجستير 
مالية

-5 سنوات )سناسكو القابضه(
-6 سنوات )بنك الرياض(

-3 سنوات )الرائده لإستثمارات الصناعيه(

2- الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في 
مجالس إدارتها الحالية والسابقة.

إسم
العضو 

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إداراتها 
الحالية 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 
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 

الخربوش              

- شركة تطوير للنقل 
التعليمي

- ذات مسؤولية - داخل
محدودة

- شركة الجبيل 
للبتروكيماويات
- شركة سابك

- مجموعة الراجحي 
القابضة

- شركة كيان

- داخل

- داخل
- داخل

- داخل

- ذات مسؤولية 
محدودة

- مساهمة مدرجة
- شركة مساهمة 

مغلقة
- مساهمة مدرجة

وائل سعد 
الراشد

- مساهمة مقفلة- داخل- شركة الدريس) اليتكو (

-  االحماض الحيوية 
السعودية

- شركة اتحاد مصانع 
االسالك

- داخل

- داخل

- مساهمة  مغلقة

- مساهمة مدرجة

عصام 
عبداللطيف 

المجلد

- شركة الهاء السبعة 
القابضة

- داخل
- ذات مسؤولية 

محدودة

-  مجموعة صافوال 
)مديريها(

- مجموعة سويتز

- مجموعة العيسي

- داخل

- داخل

- داخل

- مساهمة مدرجة

- ذات مسئولية 
محدودة

- مساهمة مغلقة

حمدان على  
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 

النافع

- شركة الخزف 
السعودية

- شركة الخزف لألنابيب

- شركة توزيع الغاز 
الطبيعي

- شركة أسمنت المتحدة

- شركة إسترا – شركة 
بوان

- داخل

- داخل

- داخل

- داخل

- داخل

- مساهمة مدرجة

- مساهمة مقفلة

- مساهمة مقفلة
 

- مساهمة مقفلة

- مساهمة مدرجة

- شركة الخزف السعودية
- داخل

--
- مساهمة مدرجة

أحمد سراج 
خوقير

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

عبدالله 
علي  

الدبيخي

- اسواق عبدالله العثيم

- العيسى للصناعات

- ملكية لإستثمارات

- شركة طيران المدني 
السعودي

- شركه النقل البحري

- داخل

- داخل

- داخل

- داخل

- داخل

- مساهمه مدرجة
 

- قابضه

- مساهمة مغلقه

- قابضه

 
- مساهمه عامه

- شركه السعوديه 
لألستثمار الزراعي )سالك(

- شركه افواف لإستثمارات

- شركه اول نت

- شركه دوالج

- داخل

- داخل

- داخل

- داخل

- مساهمة مغلقه

- قابضه

- مساهمة مغلقه

- ذات مسؤولية 
محدودة

ناصر صالح 
السريع

-اديم المالية

-شركه عالم المطاعم

-الرائده لإستثمارات 
الصناعية

- داخل

- داخل

- داخل

- مساهمة مغلقه

- ذات مسؤوليه 
محدوده

- مساهمه مفتوحة

- شركه المشروعات 
السياحيه )شمس(

- مساهمة مدرجه- داخل

رشيد 
سليمان  

الرشيد

-شركه المشروعات 
السياحيه )شمس(

- شركة عبدالله 
عبدالعزيز الراجحي

- داخل

- داخل

- مساهمة مدرجه
- مساهمة معلقة

------

عبدالله 
يحيى 
فتيحي

داخل-شركة الحلول المتبصره
ذات مسؤوليه 

محدوده
شركه النهدي للنقل و 

 
 الخدمات اللوجستيه

- مساهمة  مغلقة- داخل

عبدالرحمن 
ابراهيم 
الهدلق 

- شركه دار المركبه 
لتأحير السيارات

- شركه كود العقاريه
- شركه صدر للخدمات 

اللوجستيه 

- داخل

- داخل
- داخل

- مساهمة مقفله

- مساهمة مقفله
- مساهمة مدرجه

- شركه أبناء عبدالرحمن 
 الشعالن 

- مساهمة مقفله- داخل
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3- تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه: عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل.

تصنيف العضويةاالسم
 )تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل(

دورة المجلس الحالي من 16-٧-2٠21م الى 15-٧-2٠24م 

عضو مجلس  إدارة مستقلد. وائل سعد عبدالعزيز الراشد )رئيس مجلس اإلدارة( 

عضو مجلس  إدارة مستقلد. احمد سراج عبدالرحمن خوقير )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

عضو مجلس إدارة مستقلم. منصور صالح الحمد الخربوش *         

عضو مجلس إدارة مستقلم. عبدالله علي عبدالله الدبيخي *  

عضو مجلس إدارة مستقلأ. رشيد سليمان ارشيد الرشيد

عضو مجلس  إدارة  غير تنفيذيأ. ناصر صالح ناصر السريع

عضو مجلس  إدارة  تنفيذيم. عبدالله يحيى على فتيحي

عضو مجلس إدارة مستقلأ. عبدالرحمن ابراهيم حمد الهدلق*

دورة المجلس السابق التي انتهت عضويتهم تاريخ 15-٧-2٠21م

عضو مجلس  إدارة  غير تنفيذيأ. صالح ناصر عبدالعزيز السريع

عضو مجلس إدارة مستقلم. عصام عبداللطيف عبدالباري المجلد

عضو مجلس إدارة مستقلأ. عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم النافع               

عضو مجلس إدارة مستقلأ. حمدان على حمدان مطر                

*بتاريخ 3٠-11-2٠21م وافق المجلس على استقالة عضو المجلس م/ عبدالله علي الدبيخي، وبتاريخ 1-12-2٠21م وافق المجلس على 
استقالة عضو المجلس  م/ منصور الخربوش وفي تاريخ 2-12-2٠21م تم تعيين عضو مجلس اإلدارة أ/ عبدالرحمن ابراهيم الهدلق.

-  فريق اإلدارة التنفيذية

الخبراتالمؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإٍلسمم

مدير  عام إدارة التصنيع الرئيس التنفيذي الحالي منذر  محمد السريع 1
بكالوريوس إدارة أعمال و 

إقتصاد

خبره 26 سنة في إدارة المشاريع 
و المشتريات و التصنيع و إدارة 

المصانع 

ياسر اسامة السباعي2
الرئيس التنفيذي  

السابق 

نائب الرئيس التنفيذي 
لشؤون المشاريع بشركة 

صافوال لألغذية 

بكالوريوس هندسة 
كيميائية

ماجستير إدارة أعمال 

خبره 20 سنه في الصناعات 
الغذائية و شؤون المشاريع و 

الجودة و النوعية

مدير ماليمدير عام اإلدارة الماليةسيد نديم الدين احمد3
زمالة المحاسبين 

القانونيين
خبرة 27 سنة في مجال اإلدارة 

المالية والتخطيط

عبدالله يحيى فتيحي 4
مدير عام إدارة سلسلة 

اإلمداد

مدير عام إدارة سلسلة 
االمداد مصنع الريف 

لتكرير السكر

بكالوريوس هندسة 
صناعية وماجستير إدارة 

األعمال

خبرة 20 سنة في مجال سالسل 
اإلمداد والعمليات

وسام محمد سرماني5
مدير عام التسويق 

والمبيعات
مدير عام تطوير األعمال 

لشركة الزوردي 
بكالوريوس هندسة 

معلوماتية )ِنظم وشبكات(

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

المنتجات

حسن محمود الخضير 6
مدير الموارد البشرية 

والشؤون االدارية 
السابق

مدير الموارد البشرية في 
اكسترا

بكالوريوس موارد بشرية 
خبرة 16 سنه في إدارة الموارد 
البشرية في شركات عالمية و 

محلية

4- اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علمًا 
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يهتـــم مجلـــس اإلدارة  بمقترحـــات ومالحظـــات المســـاهمين حيـــال الشـــركة وأدائهـــا وإحاطـــة اعضائـــه بخاصـــة غيـــر التنفيذييـــن بتلـــك المالحظـــات ومناقشـــتها 
مـــن خـــالل اجتماعـــات المجلـــس الدوريـــة حيـــث يتـــم تلقـــي االستفســـارات والمالحظـــات والمقترحـــات  خـــالل إجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة أو عبـــر إدارة عالقـــات 
ـــن مجلـــس اإلدارة ومقترحـــات المســـاهمين ومالحظاتهـــم بالتنســـيق مـــع  ـــر حلقـــة الوصـــل بي ـــي تعتب ـــز االتصـــال ( الت ـــي – مرك ـــد اإللكترون المســـتثمرين )البري

أميـــن ســـر مجلـــس اإلدارة، حيـــث يتـــم إطـــالع مجلـــس اإلدارة علـــى المقترحـــات والمالحظـــات المهمـــة بصـــورة منتظمـــة والتفاعـــل معهـــا.

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

اإلسمم
إجتماع الجمعية

 )االجتماع الثاني( 
6 مايو 2٠21م

إجتماع الجمعية
)االجتماع الثالث(
4 نوفمبر 2٠21 م

انتهت عضويته تاريخ 15-7-2021محاضرأ. صالح ناصر السريع1

حاضرحاضرد. وائل سعد الراشد2

حاضرحاضرم. منصور صالح الخربوش3

انتهت عضويته تاريخ 15-7-2021محاضرأ. عبدالكريم ابراهيم النافع               4

انتهت عضويته تاريخ 15-7-2021محاضرم. عصام عبداللطيف المجلد5

انتهت عضويته تاريخ 15-7-2021محاضرأ. حمدان على  مطر6

حاضربدأت عضويته تاريخ 16-7-2021مد. أحمد سراج خوقير7

حاضربدأت عضويته تاريخ 16-7-2021مم. عبدالله علي الدبيخي8

حاضربدأت عضويته تاريخ 16-7-2021مأ. رشيد سليمان  الرشيد9

حاضربدأت عضويته تاريخ 16-7-2021مأ. ناصر صالح السريع10

حاضربدأت عضويته تاريخ 16-7-2021مم. عبدالله يحيى فتيحي11

تعيين بتاريخ 2-12-2021معبدالرحمن ابراهيم الهدلق12
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6- طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:
أسباب الطلبتاريخ الطلبتسلسل طلبات الشركة لسجل المساهمين

إجراءات الشركة لتحديث سجل المساهمين27 / 01 / 2021م1

للتواصل مع المساهمين ألغراض الجمعية والتصويت20 / 04 / 2021م2

إجراءات الجمعية العامة  العادية 06 / 05 / 2021م3

إجراءات الشركة بخصوص زيادة راس المال04 / 08 / 2021م4

للتواصل مع المساهمين ألغراض الجمعية والتصويت05 / 10 / 2021م5

للتواصل مع المساهمين ألغراض الجمعية والتصويت10 / 10 / 2021م6

إجراءات الجمعية العامة غير العادية )اإلجتماع األول(12 / 10 / 2021م7

إجراءات الجمعية العامة غير العادية )اإلجتماع الثالث(04 / 11/ 2021م8

إجراءات الشركة بشأن زيادة راس المال08 / 11 / 2021م9

إجراءات الشركة بشأن زيادة راس المال28 / 11 / 2021م10

إلجراءات تقرير مجلس اإلدارة السنوي31 / 12 / 2021م11

٧- الوســائل التــي إعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه، والجهــة 
الخارجيــة التــى قامــت بالتقييــم وعالقتها بالشــركة.

تقـــوم لجنـــة المكافـــآت والترشـــيحات  تحديـــد ومتابعـــة جوانـــب الضعـــف والقـــوة فـــي مجلـــس اإلدارة ولجانـــه وإقتـــراح معالجتهـــا حســـب اســـتراتيجية ومصلحـــة 
الشـــركة، ولـــم يســـتعين المجلـــس بجهـــة خارجيـــة لتقييـــم أداء أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ولجانـــه.

8- إجتماعات مجلس اإلدارة
ـــق ومحـــدد وفقـــًا  ـــه الموضوعـــات المدرجـــة فـــي جـــدول أعمـــال موث عقـــد مجلـــس اإلدارة )5(  إجتماعـــات خـــالل عـــام 2021 م ، وبحـــث المجلـــس فـــي إجتماعات
لصالحياتـــه، يلتـــزم مجلـــس اإلدارة اعتمـــاد القوائـــم الماليـــة فـــي اجتماعاتـــه الدوريـــة وفـــي حالـــة عـــدم تزامـــن إجتمـــاع مجلـــس اإلدارة مـــع إصـــدار القوائـــم، فيتـــم 
إعتمادهـــا عـــن طريـــق التمريـــر  وخـــالل عـــام2021م إتخـــذ مجلـــس اإلدارة عـــدد مـــن  القـــرارت بالتمريـــر وعبـــر وســـائل التقنيـــة الحديثـــة وذلـــك ضمـــن دعـــم الجهـــود 
ـــا المســـتجد  واإلجـــراءات الوقائيـــة واالحترازيـــة مـــن قبـــل الجهـــات الصحيـــة المختصـــة وذات العالقـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية للتصـــدي لفايـــروس كورون
ـــة الالزمـــة  ـــر الوقائي ـــة الســـعودية فـــي اتخـــاذ التدابي ـــة فـــي المملكـــة العربي ـــي تبذلهـــا كافـــة الجهـــات الحكومي ـــة الت ـــدادًا للجهـــود المتواصل ـــد - 19( ،وامت )كوفي

لمنـــع انتشـــاره.  وكان حضـــور االجتماعـــات لألعضـــاء  حضوريـــًا أوعبـــر وســـائل التقنيـــة )عـــن بعـــد( خـــالل عـــام 2021م علـــى النحـــو التالـــي :

االسمم
االجتماع 

االول
24 مارس

األجتماع 
الثاني

15 يونيو 

اإلجتماع الثالث
1٧ يوليو

اإلجتماع 
الرابع

1٩ أغسطس

االجتماع الخامس
الحضور13 ديسمبر

2انتهت عضويته تاريخ 15-7-2021م دورة المجلس السابقصالح ناصر  السريع1

2انتهت عضويته تاريخ 15-7-2021م دورة المجلس السابقعصام عبداللطيف المجلد2

2انتهت عضويته تاريخ 15-7-2021 م دورة المجلس السابقعبدالكريم ابراهيم النافع3

2انتهت عضويته تاريخ 15-7-2021م دورة المجلس السابقحمدان علي مطر4

5وائل سعد الراشد5

4منصور صالح الخربوش6

3بدأت عضويته تاريخ 16-7-2021ماحمد سراج خوقير 7

2بدأت عضويته تاريخ 16-7-2021معبدالله علي الدبيخي 8

3بدأت عضويته تاريخ 16-7-2021مرشيد سليمان الرشيد 9

3بدأت عضويته تاريخ 16-7-2021مناصر صالح السريع 10

3بدأت عضويته تاريخ 16-7-2021معبدالله يحيى فتيحي11

1تعين بتاريخ 2-12-2021معبدالرحمن ابراهيم الهدلق12

٩- وصــف مختصــر الختصاصــات، مهــام لجــان المجلــس، رؤســائها،أعضائها، عــدد اجتماعاتهــا، 
تواريــخ انعقادهــا وبيانــات الحضور:

أ. لجنة المكافآت والترشيحات: تكوين لجنة المكافآت والترشيحات للدورة السابقة حتى 15-7-2021 م:

الصفةاالسم
رئيس اللجنة  عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم النافع

عضو لجنة  وائل سعد عبدالعزيز الراشد

عضو لجنة  نضال خزاع كلوب 

 	 تكوين لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الحالية من تاريخ 16-7-2021 م:

الصفةاالسم
رئيس اللجنة رشيد سليمان الرشيد

عضو لجنة  ناصر صالح ناصر السريع 

عضو لجنة  نضال خزاع كلوب 

	 الجدول التالي يبين اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خالل عام 2021م :  
 

اإلسمم 
االجتماع 

)األول(
1٠ يناير 

االجتماع 
)الثاني(
13 يناير

 االجتماع 
)الثالث(

18 مارس

 االجتماع 
)الرابع(
22 مايو

 االجتماع 
)الخامس(
2 ديسمبر

إجمالي
الحضور

4--حضرحضرحضرحضرعبدالكريم  إبراهيم النافع1

4--حضرحضرحضرحضر وائل سعد الراشد2

5حضرحضرحضرحضرحضر نضال خزاع كلوب3

1حضردورة المجلس الحالي 16-7-2021رشيد سليمان الرشيد4

1حضردورة المجلس الحالي 16-7-2021 ناصر صالح ناصر السريع 5

اختصاصات ومهام اللجنة:
تختص لجنة المكافآت والترشيحات فيما يخص المكافآت:

ــا تمهيـــدًا 	  ــا إلـــى مجلـــس اإلدارة للنظـــر فيهـ ــاء مجلـــس اإلدارة واللجـــان المنبثقـــة عنـــه واإلدارة التنفيذيـــة ورفعهـ  إعـــداد سياســـة واضحـــة لمكافـــآت أعضـ
العتمادهـــا مـــن الجمعيـــة العامـــة، علـــى أن يـــراع فـــي تلـــك السياســـات اتبـــاع معاييـــر ترتبـــط بـــاألداء، واإلفصـــاح، والتحقـــق مـــن تنفيذهـــا.

 توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. 	 
 المراجعـــة الدوريـــة لسياســـة المكافـــآت، وتقييـــم مـــدى فعاليتهـــا فـــي تحقيـــق األهـــداف المتوخـــاة منهـــا، والتوصيـــة لمجلـــس اإلدارة بمكافـــآت أعضـــاء 	 

مجلـــس اإلدارة واللجـــان المنبثقـــة عنـــه وكبـــار التنفيذييـــن بالشـــركة وفقـــا للسياســـة المعتمـــدة. 
 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.	 
ـــاة عـــدم ترشـــيح أى شـــخص ســـبقت 	  ـــر المعتمـــدة، مـــع مراع ـــًا للسياســـات والمعايي ـــادة ترشـــيحهم وفق ـــه وإع ـــة لمجلـــس اإلدارة بترشـــيح أعضـــاء في  التوصي

ـــة.  ـــة باألمان ـــه بجريمـــة مخل إدانت
 إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. 	 
 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. 	 
 المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة 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.	 
 التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 	 
 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.	 
ــا يتفـــق مـــع 	  ــا بمـ ــراء تعديـــالت عليهـ ــأن إجـ ــام بأعمـــال المراجعـــة الدوريـــة لالئحـــة الحوكمـــة ورفـــع التوصيـــات والمقترحـــات لمجلـــس اإلدارة فـــي شـ  القيـ

ــا ينطبـــق علـــى أغـــراض وطبيعـــة أنشـــطة الشـــركة. ــا وبمـ التشـــريعات واللوائـــح المنظمـــة لهـ
آخر إجتماع للجمعية العامة 4 نوفمبر 2021م	 
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ب . لجنة المراجعة:
	 تكوين لجنة المراجعة للدوة السابقة  حتى 15-7-2021 م:

	 تكوين لجنة المراجعة للدورة الحالية  من تاريخ 16-7-2021 م:

ـــه فـــي  ـــح الحمـــد الخربـــوش مـــن عضويت ـــة المراجعـــة المهنـــدس / منصـــور صال ـــى إســـتقالة رئيـــس لجن ـــخ 01 ديســـمبر 2021م وافـــق مجلـــس اإلدارة عل * بتاري
ـــاًل عـــن العضـــو المســـتقيل.  ـــة المراجعـــة بدي ـــن عضـــو مجلـــس اإلدارة )عضـــو مســـتقل( أ/ رشـــيد ســـليمان الرشـــيد رئيســـًا للجن ـــة المراجعـــة، وتعيي لجن

الجدول التالي يبين اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام2٠21م:

الصفةاإلسم
رئيس اللجنةحمدان علي حمدان مطر 

عضو لجنةمنصور صالح الخربوش

عضو لجنةعصام عبداللطيف المجلد

الصفةاالسم
رئيس اللجنة سابقًامنصور صالح الخربوش * 

رئيس اللجنةرشيد سليمان الرشيد * 

عضو لجنةخالد عبدالعزيز الحوشان

عضو لجنةعبدالله سالم الحيقي

اإلسم
االجتماع 

االول
13 يناير

االجتماع 
الثاني

23 مارس

االجتماع 
الثالث

4 مايو 

االجتماع 
الرابع 

18 اغسطس

االجتماع 
الخامس

1٠ نوفمبر

إجمالي
الحضور

3انتهت عضويته بتاريخ 2021/7/15محضرحضرحضرحمدان علي حمدان مطر 1

3انتهت عضويته بتاريخ 2021/7/15محضرحضرحضرعصام عبداللطيف المجلد2

5حضرحضرحضرحضرحضرمنصور صالح الخربوش3

2حضرحضربدأت عضويته بتاريخ 2021/7/16مخالد عبدالعزيز الحوشان4

2حضرحضربدأت عضويته بتاريخ 2021/7/16معبدالله سالم الحيقي5

0بدأت عضويته بتاريخ 2021/12/01مرشيد سليمان الرشيد6

اختصاصات ومهام اللجنة:

المراجعة الداخلية:

1- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
2- الرقابـــة واإلشـــراف  )فـــي نطـــاق مهامهـــا وصالحيتهـــا( علـــى مـــدى فاعليـــة آليـــات الحوكمـــة والرقابـــة التـــي تنظـــم العالقـــة بيـــن الشـــركة وشـــركاتها التابعـــة، 

وبمـــا ال يتعـــارض مـــع مهـــام وصالحيـــة أي لجنـــة أخـــري تشـــرف علـــى تطبيـــق آليـــات الحوكمـــة  بالشـــركة.
3- مراجعـــة وإعـــادة تقييـــم مـــدى كفايـــة المهـــام والقواعـــد والضوابـــط التـــي هـــذه الالئحـــة مـــن وقـــت آلخـــر والتوصيـــة بـــأي تغييـــرات مقترحـــة حولهـــا لمجلـــس 

اإلدارة والـــذي يقـــوم بدراســـتها والتوصيـــة بشـــأنها للجمعيـــة العامـــه للمســـاهمين.
ـــة بصفـــة خاصـــة  ـــة فيهـــا وتشـــمل مهـــام اللجن ـــة الداخلي ـــة وأنظمـــة الرقاب ـــم المالي ـــر والقوائ ـــة أعمـــال الشـــركة والتحقـــق مـــن ســـالمة ونزاهـــة التقاري 4- مراقب

مايلـــي:

ـــن واألعـــراف  ـــة الســـنوية وأعمالهـــا والتحقـــق مـــن فاعليتهـــا بمـــا يتماشـــي مـــع األنظمـــة والقواني ـــى خطـــط إدارة المراجعـــة الداخلي اعتمـــاد و اإلشـــراف عل  -1
ـــذا الخصـــوص. ـــة به المهني

مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية المقترح من قبل إدارة الشركة والتوصية لمجلس اإلدارة بإعتماده.  -2
3- التوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين مدير المراجعة الداخلية أو عزله وتحديد أتعابه وحوافزه.

ـــر مكتـــوب يتضمـــن توصياتهـــا ورأيهـــا فـــي مـــدي كفايـــة هـــذه النظـــم  مراجعـــة نظـــم الرقابـــة الداخليـــة والماليـــة وإدارة المخاطـــر فـــي الشـــركة، وإعـــداد تقري  -4
ومـــا أدتـــه مـــن أعمـــال أخـــرى تدخـــل فـــي نطـــاق اختصاصهـــا وذلـــك فـــي ضـــوء مـــا تقتضيـــه األنظمـــة والقوانيـــن واألعـــراف المهنيـــة، وعلـــى مجلـــس اإلدارة 
أن يـــودع نســـخًا كافيـــة مـــن هـــذا التقريـــر فـــي مركـــز الشـــركة الرئيســـي قبـــل موعـــد انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة بعشـــرة أيـــام علـــى األقـــل لتزويـــد كل مـــن رغـــب 

مـــن المســـاهمين بنســـخة منـــه ويتلـــى التقريـــر إثنـــاء انعقـــاد الجمعيـــة وفقـــًا إلحـــكام المـــادة )104( مـــن نظـــام الشـــركات.
ـــا  ـــة فـــي الشـــركة، للتحقـــق مـــن توافـــر المـــوارد الالزمـــة وفعاليته ـــي وإدارة المراجعـــة الداخلي ـــر المراجعـــة الداخل ـــى أداء وأنشـــط مدي ـــة واإلشـــراف عل الرقاب  -5

ـــا. ـــوط به ـــام المن ـــال والمه ـــي أداء األعم ف

إدارة مخاطر المنشأة:

التقارير المالية:

مراجع الحسابات:

التحقق من االلتزام:

مراجعة سياسة وإطار عمل إدارة المخاطر بما يتوافق مع أهداف الشركة واستراتجيتها والتوصية بشأنها للمجلس قبل اعتمادها.  -1
إبـــداء المشـــورة للمجلـــس بضـــرورة تحديـــد مســـتوى مقبـــول للمخاطـــر )شـــهية المخاطـــر( التـــي قـــد تتعـــرض لهـــا الشـــركة والتحقـــق مـــن عـــدم تجـــاوز الشـــركة   -2

لـــه.
التحقـــق مـــن أهـــم المخاطـــر التـــى يتعـــرض لهـــا وحـــدات أعمـــال الشـــركة وأنشـــطتها ومـــدى اســـتجابة اإلدارة للتعامـــل معهـــا بشـــكل مناســـب، وتقديـــم   -3

التوصيـــات للمجلـــس حـــول المســـائل المتعلقـــة بـــإدارة المخاطرالرئيســـية.
تقييـــم مـــدى فعاليـــة نظـــام إدارة المخاطـــر بالشـــركة متضمنـــًا نظـــم وآليـــات تحديـــد وقيـــاس ومتابعـــة المخاطـــر التـــي قـــد تتعـــرض لهـــا الشـــركة وذلـــك   -4

لتحديـــد أوجـــه القصـــور بهـــا.

النظـــر فـــي القوائـــم الماليـــة األوليـــة الربـــع ســـنوية والســـنوية قبـــل عرضهـــا علـــى مجلـــس اإلدارة وإبـــداء الـــرأي والتوصيـــة فـــي شـــأنها وذلـــك للتحقـــق مـــن   -1
ـــة بهـــذا الشـــأن. ـــن واألعـــراف المهني ـــات أخـــري تقتضيهـــا األنظمـــة والقواني نزاهتهـــا وعدالتهـــا وشـــفافيتها وأي متطلب

إبـــداء الـــرأي الفنـــي بنـــاء علـــى طلـــب مجلـــس اإلدارة فيمـــا إذا كان التقريـــر الســـنوي لمجلـــس اإلدارة والقوائـــم الماليـــة للشـــركة عادلـــة ومتوازنـــة ومفهومـــة   -2
وتتضمـــن المعلومـــات التـــي تتيـــح للمســـاهمين والمســـتثمرين تقييـــم المركـــز أو الوضـــع المالـــي للشـــركة وأدائهـــا ونمـــوذج عملهـــا وإســـتراتيجيتها .

ـــي للشـــركة أو  ـــر المال ـــة مســـائل يثيرهـــا المدي ـــة فـــي أي ـــة والحســـابات، والبحـــث بدق ـــر المالي ـــا التقاري ـــة تتضمنه ـــر مألوف ـــة مســـائل مهمـــة أو غي دراســـة أي  -3
مـــن يتولـــى مهامـــه فـــي الشـــركة أو مراجـــع الحســـابات.

النظر في الموازنة التقديرية السنوية للشركة وإبداء أي مالحظات عليها لمجلس اإلدارة إن وجدت.  -4
والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.  -5

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.  -6

ـــم أدائهـــم بعـــد التأكـــد مـــن اســـتقاللهم ومراجعـــة نطـــاق عملهـــم  ـــد أتعابهـــم وتقيي ـــن مراجعـــي الحســـابات وعزلهـــم وتحدي ـــة لمجلـــس اإلدارة بتعيي التوصي  -1
وشـــروط التعاقـــد معهـــم.

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.  -2
مراجعـــة خطـــة مراجـــع حســـابات الشـــركة وأعمالـــه، والتحقـــق مـــن عـــدم تقديمـــه أعمـــااًل فنيـــة أو إداريـــة تخـــرج عـــن نطـــاق أعمـــال المراجعـــة، وإبـــداء مرئياتهـــا   -3

حيـــال ذلـــك .
4-  النظر في تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ومتابعة ما أخذ بشأنها.

النظـــر فـــى خطـــاب اإلدارة المقـــدم مـــن قبـــل مراجـــع الحســـابات بعـــد عمليـــة المراجعـــة الســـنوية ومتابعـــة تنفيـــذ اإلجـــراءات التصحيحيـــة للمالحظـــات   -5
الـــواردة فيـــه مـــن قبـــل اإلدارة.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.  -1
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة بنطاق عملها .  -2

ـــا  ـــم م ـــدت، وتقدي ـــة إن وج ـــح المحتمل ـــارض المصال ـــاالت تع ـــة وح ـــع األطـــراف ذوي العالق ـــا الشـــركة م ـــرح أن تجريه ـــود والتعامـــالت المقت ـــة العق مراجع  -3
تـــراه بشـــأنها إلـــى مجلـــس اإلدارة .

ـــي يجـــب  ـــا بالخطـــوات الت ـــداء توصياته ـــراءات بشـــأنها، وإب ـــاذ إج ـــراه مـــن مســـائل تشـــكل ضـــرورة بإتخ ـــا بمـــا ت ـــس اإلدارة فـــي نطـــاق عمله ـــى مجل الرفـــع إل  -4
ـــا. ـــزام به االلت

ج  . اللجنة التنفيذية:
	 تكوين اللجنة التنفيذية للدورة السابقة حتى 15-7-2021م:

*وافـــق مجلـــس اإلدرة علـــى  إســـتقالة االســـتاذ / محمـــد حامـــد الكليبـــي مـــن عضويـــة اللجنـــة التنفيذيـــة لظروفـــه الخاصـــه بتاريـــخ 3-1-2021م  وتـــم تعييـــن 
الدكتـــور / وائـــل ســـعد الراشـــد مـــن تاريـــخ 10-1-2021م .

الصفةاالسم

رئيس اللجنة عبدالكريم إبراهيم النافع

عضو لجنة عصام عبداللطيف المجلد

عضو لجنة محمد حامد الكليبي *

عضو لجنة وائل سعد الراشد *
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يســـتحق أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ولجانـــه، مكافـــآت بنـــاءًا علـــى سياســـة ووفـــق معاييـــر وضوابـــط تـــم إعتمادهـــا مـــن الجمعيـــة العامـــة بتاريـــخ 28 ديســـمبر 
2017م  ويجـــوز أن تكـــون مكافـــأة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واللجـــان المنبثقـــة  مبلغـــًا ماليـــًا معينـــًا أو بـــدل حضـــور عـــن الجلســـات أو مزايـــا عينيـــة ويجـــوز الجمـــع 

ـــا ـــر مـــن هـــذه المزاي ـــن أو أكث ـــن اثني بي
تتضمـــن سياســـة المكافـــآت أن تكـــون المكافـــآت عادلـــة ومتناســـبة مـــع اختصاصـــات أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمســـؤوليات التـــي يقـــوم بهـــا ويتحملهـــا   	
ـــاًل لجـــذب أعضـــاء  ـــة وأن تكـــون عام ـــرات المطلوب ـــارات والخب ـــا والمه ـــة أعمـــال الشـــركة ونشـــاطها وحجمه ـــس اإلدارة وأن تكـــون مالئمـــة لطبيع أعضـــاء مجل
ـــة  ـــز ودعـــم قـــدرات الشـــركة لتحقيـــق أهدافهـــا وأن تكـــون المكافـــأة مبني ـــة لتعزي ـــة المطلوب ـــة والعملي ـــرات والمؤهـــالت العلمي مجلـــس اإلدارة مـــن ذوي الخب

ـــة المكافـــآت.  ـــة لجن ـــى توصي عل
يجـــوز للجنـــة المكافـــآت فـــي الشـــركة وضـــع معاييـــر وسياســـات أخـــرى مفصلـــة تحـــدد بنـــاًء عليهـــا مقـــدار مكافـــأة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ومـــدى اســـتحقاقهم   	

للحصـــول علـــى هـــذه المكافـــآت.

	 تكوين اللجنة التنفيذية للدورة الحالية من تاريخ 16-7-2021م:

* )أصـــدر مجلـــس اإلدارة بتاريـــخ 31 مـــارس 2021م قـــرارًا بقبـــول إســـتقالة الرئيـــس التنفيـــذي األســـتاذ / مـــارك هنـــري فيرليـــن وتعيينـــه مستشـــارًا للرئيـــس 
التنفيـــذي )واللجنـــة التنفيذيـــة( حتـــى نهايـــة عقـــده )و حّتـــى انتهـــاء دورة المجلـــس  بتاريـــخ 15-7-2021 م ( .

• الجدول ادناه يبين اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2٠21م:

 متابعة وتنفيذ مشاريع الشركة ورفع التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة.	 
 وضع األهداف اإلستراتيجية والخطط الرئيسية للشركة والتأكد من تطبيقها بالجودة الالزمة 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 الصالحيات والهيكل التنظيمي كلما دعت الحاجة لذلك.	 
 دعم االدارة التنفيذية بما تحتاجه من مجلس االدارة من قرارات وتسهيالت.	 
 متابعة المعايير المعتمدة من المجلس )KPI’s( مع االدارة التنفيذية والتأكد من تنفيذها حسب الخطط والوقت الزمني مع كل جهة ذات عالقة.	 
 متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية مقارنة مع الفعلية  للشركة وتحليل أسباب اإلنحرافات  إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنه للمجلس.	 
 دراسة ومراجعة المبادرات من االدارة التنفيذية واقتراحها للمجلس.	 
 متابعة تنفيذ التوصيات من مجلس اإلدارة وكذلك من المدقق الداخلي ومراقب الحسابات إذا تطلب األمر. أي مهام آخرى يوكلها مجلس  	 

    اإلدارة للجنة.

إدارة المراجعـــة الداخليـــة تقـــوم بعمليـــات المراجعـــة والتدقيـــق بنـــاءًا علـــى الخطـــة المعـــدة بنـــاءًا علـــى تقييـــم المخاطر،والتـــى تعتمـــد وتراقـــب بإســـتمرار 
ـــي تقـــوم بهـــا إدارة المراجعـــة  ـــة المراجعـــة الت ـــم تظهـــر عملي ـــة، ول ـــة الداخلي ـــم إجـــراءات الرقاب ـــى تقيي ـــة المراجعـــة إل ـــة المراجعـــة، وتهـــدف عملي ـــل لجن مـــن قب
الداخليـــة والمراجعـــون الخارجيـــون عـــن فعاليـــة وكفايـــة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة بالشـــركة ضعفـــًا جوهريـــًا فـــي نظـــام الرقابـــة الداخليـــة للشـــركة يســـتدعى 
ـــد  ـــي بشـــكل مســـتمر، وتعتق ـــط الداخل ـــة والضب ـــم أنظمـــة الرقاب ـــر ودع ـــم و تطوي ـــن تقيي ـــة ع ـــر الدوري ـــة بدراســـة التقاري ـــة المراجع ـــه ، وتقـــوم لجن اإلشـــارة عن
لجنـــة المراجعـــة  أن نظـــام الرقابـــة الداخلـــي فعـــال ومناســـب للشـــركة بشـــكل معقـــول نســـبيًا ، كمـــا أن المراجـــع الداخلـــي القائـــم انتهـــى تعاقـــده ومهامـــه فـــي 

ـــة. ـــة الداخلي ـــي او اســـتمرار االســـناد الخارجـــي إلدارة المراجع ـــع داخل ـــن مراج ـــى تعيي ـــه ســـيتم العمـــل عل ـــاءًا علي ـــو 2021م وبن ـــخ 30 يوني تاري

الصفةاالسم

رئيس اللجنة أحمد سراج خوقير 

عضو لجنة وائل سعد الراشد

عضو لجنة ناصر صالح السريع
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11حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضروائل سعد الراشد3

4حضرحضرحضرحضربدأت عضويته 16-7-2021ماحمد سراج خوقير4

4حضرحضرحضرحضربدأت عضويته 16-7-2021مناصر صالح السريع5

اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية: 

1٠- نتائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة، إضافــة إلــى رأي 
لجنــة المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقًا للمعايير والضوابط.  -11

وفقـــًا لسياســـة المكافـــآت فقـــد تزامـــن إجتمـــاع المجلـــس مـــع االجتمـــاع الســـابع للجنـــة التنفيذيـــة بتاريـــخ 15-6-2٠21م فقـــد تـــم صـــرف بـــدل حضـــور واحـــد   •
فقـــط. مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة للعـــام المالـــي 2٠21م

	  ال يشـــترط أن تكـــون مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة متســـاوية، بـــل يمكـــن أن تتفـــاوت تلـــك المكافـــآت وفقـــًا للمعاييـــر الموضحـــة فـــي هـــذه المـــادة أو أي 
ـــه عضـــو مجلـــس اإلدارة  ـــع األحـــوال اليتجـــاوز مجمـــوع مايحصـــل علي ـــد مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ، فـــي جمي ـــى أساســـها تحدي ـــر أخـــرى يمكـــن عل معايي

ـــا ماليـــة أو عينيـــة مبلـــغ ) 500,000 خمـــس مائـــة ألـــف ريـــال ســـعودي(.  مـــن مكافـــآت ومزاي
ـــرى  ـــأداء الشـــركة أو أي عوامـــل أخ ـــم ب ـــاط مكافآته ـــر ارتب ـــك لكـــى ال يؤث ـــة الشـــركة وذل ـــس اإلدارة المســـتقلين بربحي ـــآت أعضـــاء مجل ـــط مكاف 	  يجـــب أال ترتب

ـــم. ـــي إســـتقاللية قراراته ف
يستحق أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ محدد وقدره ) 150,000ريال( مائة وخمسون ألف ريال كمكافأة سنوية.   	

يســـتحق رئيـــس لجنـــة المكافـــآت والترشـــيحات مبلـــغ محـــدد وقـــدره ) 60,000  ريـــال( ســـتون ألـــف ريـــال. ويســـتحق عضـــو لجنـــة المكافـــآت والترشـــيحات مبلـــغ   	
محـــدد وقـــدره )40,000 ريـــال( أربعـــون ألـــف ريـــال ، كمكافـــأة ســـنوية.

	  يســـتحق رئيـــس لجنـــة المراجعـــة مبلـــغ محـــدد وقـــدره ) 100,000ريـــال( مائـــة ألـــف ريـــال. ويســـتحق عضـــو لجنـــة المراجعـــة مبلـــغ محـــدد وقـــدره  ) 60,000 ريـــال( 
ســـتون ألـــف ريـــال لعضـــو اللجنـــة كمكافـــأة ســـنوية.

ـــدره ) 60,000   ـــغ محـــدد وق ـــة مبل ـــة التنفيذي ـــال. ويســـتحق عضـــو اللجن ـــف ري ـــة أل ـــال( مائ ـــدره ) 100,000ري ـــغ محـــدد وق ـــة مبل ـــة التنفيذي ـــس اللجن يســـتحق رئي  	
ـــأة ســـنوية. ـــال كمكاف ـــف ري ـــال( ســـتون أل ري

يكون بدل الحضور )2,500( ريال إلجتماعات مجلس االدارة  أو إجتماعات اللجان المنبثقة منه.  	
تكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مبلغ محدد وقدره ) 100,000 ريال( إضافة الى ما يحصل عليه ضمن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.  	

يحـــق للشـــركة مطالبـــة عضـــو مجلـــس اإلدارة بالتعويـــض عـــن الضـــرر الـــذي يلحـــق بســـمعتها وإســـترداد مـــا صـــرف لـــه مـــن مكافـــآت وتعويضـــات وأي تكاليـــف 
أخـــرى تحملتهـــا الشـــركة وذلـــك فـــي األحـــوال األتيـــة:

إرتكاب عضو مجلس اإلدارة عمل مخل بالشرف واالمانة أو التزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.  	
اخالل عضو مجلس اإلدارة في القيام بمسؤوليته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه اإلضرار بمصلحة الشركة.  	

إنهـــاء العضويـــة لعضـــو مجلـــس اإلدارة – بقـــرار مـــن الجمعيـــة العامـــة – بســـبب التغيـــب عـــن ثـــالث إجتماعـــات متتاليـــة خـــالل ســـنة واحـــدة دون عـــذر يقبلـــه   	
ـــه  ـــي صرفـــت ل ـــع المكافـــآت الت ـــادة جمي ـــه إع ـــر إجتمـــاع حضـــره، ويجـــب علي ـــي أخ ـــي تل ـــرة الت مجلـــس اإلدارة فـــال يســـتحق هـــذا العضـــو أي مكافـــآت عـــن الفت

ـــرة. عـــن تلـــك الفت
إذا تبيـــن للجنـــة المراجعـــة  أو هيئـــة الســـوق الماليـــة أن المكافـــآت التـــي صرفـــت ألي عضـــو مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة مبنيـــة علـــى معلومـــات غيـــر صحيحـــة   	

أو مضللـــة تـــم عرضهـــا علـــى الجمعيـــة العامـــة أو تضمنهـــا تقريـــر مجلـــس اإلدارة الســـنوي.
* العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أى إنحراف جوهري عن السياسة :

ـــدرس أيضـــًا اإلنحرافـــات عـــن السياســـة،  ـــن المكافـــآت الممنوحـــة وسياســـة المكافـــآت المعمـــول بهـــا ، وت ـــة المكافـــآت والترشـــيحات العالقـــة بي ـــدرس لجن  ت
ولـــم يتبيـــن للجنـــة وجـــود أى إنحـــراف جوهـــري عـــن السياســـة ، تـــم تقســـيم المكافـــآت حســـب السياســـة وفقـــًا ألعضـــاء دورة المجلـــس الســـابق وإعضـــاء دورة 

المجلـــس الحالـــي.
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مجموع بدل ح
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سا
ضور جل

بدل ح

مبلغ معين

األعضاء غير التنفيذيين  

- - - - - - - - - - - - - - - عضوا
صالح ناصر السريع

رئيس المجلس السابق
1

89,452 89,452 12,500  7,500  69,452 عضوا ناصر صالح السريع 2

األعضاء المستقلين

- 243,801 - - - - - - 243,801   46,301    - -  35,000  12,500 150,000 عضو
  وائل سعد الراشد

رئيس المجلس الحالي
1

- 86,952 - - - - - - 86,952 - - - 10,000 7,500 69,452 عضو
احمد سراج  خوقير
نائب الرئيس الحالي

2

- 159,760 - - - - - - 159,760 - - - 12,500 10,000 137,260 عضو
منصور صالح الخربوش
نائب الرئيس السابق

3

- 61,712 - - - - - - 61,712 - - - ....... 5,000 56,712 عضوا عبدالله  علي الدبيخي 4

- 79,452 - - - - - - 79,452 - - - 2,500 7,500 69,452 عضوا رشيد سليمان الرشيد 5

- 14,829 - - - - - - 14,829 - - -  ...... 2,500  12,329 عضوا عبدالرحمن الهدلق 6

- 93,048 - - - - - - 93,048 - - - 7,500 5,000 80,548 عضوا حمدان على مطر 7

- 110,548 - - - - - - 110,548 - - - 25,000 5,000 80,548 عضوا عبدالكريم ابراهيم النافع 8

- 103,048 - - - - - - 103,048 - - - 17,500 5,000 80,548 عضوا عصام عبداللطيف مجلد 9

األعضاء  التنفيذيين

- 894,153 - - - - - - 894,153 - 817,201 - - 7,500 69,452 عضوا عبدالله يحيى فتيحي 1

1٫٩36٫٧55 1٫٩36٫٧55   46,3٠1 81٧,2٠1 122,5٠٠ ٧5,٠٠٠ 8٧5,٧53 المجمـــــــــــوع
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	  مكافآت أعضاء اللجان

أعضاء لجنة المراجعة 

المجموع بدل حضور الجلسات )بالريال(
)بواقع 2,5٠٠ ريال للجلسة(

المكافآت الثابتة السنوية )ريال(
)عدا بدل حضور الجلسات( المنصب اللجنة / اسم العضو م

61,199 7,500 53,699 رئيس اللجنة سابقا  1 حمدان على حمدان مطر

82,527 12,500 70,027 رئيس اللجنة سابقًا
 منصور صالح الخربوش 
)عضو لجنة – رئيس لجنة(

2

8,493 -- 8,493 رئيس اللجنة حاليا 3 رشيد سليمان رشيد

39,719 7,500 32,219 عضوًا سابقًا
 عصام بن عبداللطيف 

المجلد
4

32,781 5,000 27,781 عضوًا خالد عبدالعزيز الحوشان 5

32,781 5,000 27,781 عضوًا عبدالله سالم الحيقي 6

25٧,5٠٠ 3٧,5٠٠ 22٠,٠٠٠ المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

المجموع بدل حضور الجلسات )بالريال(
)بواقع 2,5٠٠ ريال للجلسة(

المكافآت الثابتة السنوية )ريال(
)عدا بدل حضور الجلسات( المنصب اللجنة / اسم العضو م

42,219 10,000 32,219 رئيس اللجنة سابقا 1  عبدالكريم  عبدالكريم النافع

30,281 2,500 27,781 رئيس اللجنة حاليا 2 رشيد سليمان الرشيد

31,479 10,000 21,479 عضوًا 3  وائل سعد الراشد

21,021 2,500 18,521 عضوًا 4  ناصر  صالح  السريع

52,500 12,500 40,000 عضوًا نضال خزاع كلوب 5

1٧٧,5٠٠ 3٧,5٠٠ 14٠,٠٠٠ المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

المجموع بدل حضور الجلسات )بالريال(
)بواقع 2,5٠٠ ريال للجلسة(

المكافآت الثابتة السنوية )ريال(
)عدا بدل حضور الجلسات( المنصب اللجنة / اسم العضو م

68,699 15,000 53,699 رئيس اللجنة سابقا عبدالكريم إبراهيم النافع 1

56,301 10,000 46,301 رئيس اللجنة حاليا 2 احمد سراج خوقير

83,356 25,000 58,356 عضوًا 3  وائل  سعد الراشد

37,781 10,000 27,781 عضوًا 4  ناصر صالح ناصر السريع

42,219 10,000 32,219 عضوًا عصام عبداللطيف المجلد 5

288,356 ٧٠,٠٠٠ 218,356 المجموع

	  وفقًا لسياسة المكافآت فقد تزامن إجتماع المجلس مع االجتماع السابع للجنة التنفيذية بتاريخ 15-6-2021م فقد تم صرف بدل حضور واحد 
   فقط

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

ـــز   ـــن علـــى تحقيـــق تلـــك األهـــداف، وتعزي ـــار التنفيذيي ـــز كب 2- أن تكـــون المكافـــآت والتعويضـــات متوافقـــة مـــع أهـــداف الشـــركة اإلســـتراتيجية، وعامـــاًل لتحفي
ـــة أعمالهـــا وإســـتدامتها ونموهـــا.  قـــدرة الشـــركة علـــى تنمي

3- أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة. 
4- أن تمكن الشركة من إستقطاب كبار التنفيذيين من ذوي القدرات والمهارات والمؤهالت الالزمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها. 

5- األخذ في اإلعتبار ممارسات الشركات األخري في تحديد المكافآت.
6- أن تحدد المكافآت بناءًا على مستوي الوظيفة والمهام والمسئوليات والمهارات ومستوى األداء والمؤهالت العلمية والخبرات العملية.

	  مكافآت كبار التنفيذيين

ي
المجموع الكل

مجموع مكافآة التنفيذيين عن 
ت
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المجل

مكافأة نهاية الخدمة
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ت
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1,080,620 49,182 - - - - - - 1,031,438 119,772 209,133 702,533 الرئيس التنفيذي 1

845,848 - 30,780 - - - - - - 815,068 95,068 172,800 547,200 2 الرئيس المالي 

704,211 - 26,646 - - - - - - 677,565 49,660 154,380 473,525
مدير عام المبيعات 

والتسويق
3

894,153 76,952 26,811 - - - - - - 790,390 158,590 155,160 476,640
مدير عام سلسلة 

االمدادات
4

975,297 - 17,029 - - - - - - 958,268 115,768 207,780 634,720
مدير الموارد البشرية 

والشئون اإلدارية
5

4,5٠٠,12٩ ٧6,٩52 15٠,448 - - - - - - 4,2٧2,٧2٩ 538,858 8٩٩,253 2,834,618 المجمـــــــــــوع
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نســـبة ملكيـــة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وكبـــار التنفيذييـــن بمـــا فيهـــا أســـهم أقاربهـــم فـــي الشـــركة وأي تغييـــر فـــي تلـــك المصلحـــة خـــالل العـــام المالـــي2021 م، 
علمـــًا بأنـــه اليوجـــد لهـــم أى مصلحـــة بـــأدوات الديـــن.

مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم  الشركة.  -

تماشـــيًا مـــع رؤيـــة المملكـــة 2030، فخـــالل العـــام 2021م حرصـــت  شـــركة نســـيج العالميـــة التجاريـــة فـــي المشـــاركة فـــي ملتقـــى التوظيـــف والمقـــام فـــي 
الكليـــة التقنيـــة  بجـــدة فـــي اســـتقطاب الكفـــاءات حديثـــة التخـــرج فـــي مختلـــف التخصصـــات والمســـاهمة فـــي ايجـــاد فـــرص وظيفيـــة لهـــم مـــع التدريـــب 
ـــاون مـــع  ـــد قامـــت الشـــركة بالتع ـــف األقســـام، وق ـــات  فـــي مختل ـــن والبن ـــات للبني ـــي لطـــالب الجامع ـــب التعاون ـــة التدري ـــارات ،وإتاح ـــر وصقـــل المه والتطوي

برنامـــج تمهيـــر الحكومـــي  بتدريـــب العديـــد مـــن إبنـــاء الوطـــن الباحثيـــن عـــن العمـــل وضمـــان تدريـــب متكامـــل لهـــم وتهيئتهـــم لســـوق العمـــل.

المصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة:  -12

المساهمات اإلجتماعية  -13

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

نسبة التغير
االختالف 
للتخفيض

صافي
 التغير

    نهاية  العام 
31 ديسمبر 2٠21م  

    بداية العام 
1 يناير2٠21 م

المنصب أسماء أعضاء مجلس 
أدوات اإلدارة

الدين 
عدد 

األسهم 
أدوات 
الدين

عدد 
األسهم 

 % 100 17,296 اليوجد 0 اليوجد 17,296 رئيس مجلس االدارة )سابقا(  أ / صالح بن ناصر السريع 

 % 100 34 اليوجد 34 اليوجد 0 رئيس مجلس االدارة ) حاليا ( د/ وائل سعد الراشد 

 % 0 0 اليوجد 60 اليوجد 60 نائب رئيس مجلس اإلدارة )سابقا( م/ منصور بن صالح الخربوش

 % 100 171 اليوجد 171 اليوجد 0 نائب رئيس مجلس اإلدارة )حاليا( د/ احمد سراج خوقير 

 % 0 0 اليوجد 0 اليوجد 0 عضو مجلس االدارة أ / ناصر صالح السريع

 % 100 100 اليوجد 100 اليوجد 0 عضو مجلس االدارة م/ عبدالله الدبيخي 

 % 0 0 اليوجد 0 اليوجد 0 عضو مجلس االدارة م/ عبدالله يحيى فتيحي 

 % 100 10 اليوجد 10 اليوجد 0 عضو مجلس االدارة أ / رشيد سليمان الرشيد 

 % 0 0 اليوجد 0 اليوجد 0 عضو مجلس االدارة أ / عبدالرحمن الهدلق 

 % 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 بن ابراهيم النافع

نسبة 
التغير

صافي
التغير

   بداية العام 1 يناير 2٠21م نهاية  العام 31 ديسمبر 2٠21م
اسماء من تعود لهم مصلحة من

أدوات الدين كبار التنفيذيين وأقاربهم  عدد األسهم  أدوات الدين عدد 
األسهم

-- -- -- -- --- -- اليوجد مصالح لكبار التنفيذيين
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الفصل الثاني
متطلبات اإلفصاح - الحوكمة
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إقرار مجلس اإلدارة:   -14

	  أن سجالت 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.

	  التوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو  
    قضائية خالل العام 2021م ، عدا ماذكر في جدول العقوبات وسبل عالجها تفاديًا وقوعها في المستقبل.

	   اليوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها وليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت.

	   ال توجـــد أيـــة أدوات ديـــن قابلـــة للتحويـــل وأى أوراق ماليـــة تعاقديـــة أو مذكـــرات حـــق إكتتـــاب أو حقـــوق مشـــابهة أصدرتهـــا أو منحتهـــا الشـــركة 
أو منحتهـــا خـــالل الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2021م.

	   التوجد شركة تابعة لشركة نسيج العالمية التجارية قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.

	  اليوجـــد أى اســـتثمارات أو إحتياطـــات أنشـــأت لمصلحـــة موظفـــى الشـــركة خـــالل عـــام2021م ماعـــدا مخصـــص مزايـــا الموظفيـــن لنهايـــة 
الخدمة،والمفصـــح عنـــه فـــي القوائـــم الماليـــة . 

	  اوصـــت لجنـــة المراجعـــة بالتعاقـــد مـــع شـــركة مهنيـــة خارجيـــة لمراجعـــة دورات األعمـــال والتحقـــق مـــن البيئـــة الرقابيـــة خـــالل عـــام 2021م، كمـــا 
أن المراجـــع الداخلـــي القائـــم انتهـــى تعاقـــده ومهامـــه فـــي تاريـــخ 30 يونيـــو 2021م وبنـــاءًا عليـــه ســـيتم العمـــل علـــى تعييـــن مراجـــع داخلـــي او 

اســـتمرار االســـناد الخارجـــي إلدارة المراجعـــة الداخليـــة.

ـــوق  ـــاب  أو حق ـــق اكتت ـــرات ح ـــة أو مذك ـــة تعاقدي ـــل  أو أوراق مالي ـــة للتحوي ـــن قابل ـــاب بموجـــب أدوات دي ـــل أو إكتت ـــوق تحوي ـــد أي حق 	  ال توج
ـــام 2021 م. ـــا الشـــركة خـــالل ع ـــا أو منحته مشـــابهة أصدرته

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

	  ال يوجد خالل عام 2021 م أية ترتيبات أو إتفاق بموجبه تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في األرباح.

	   اليوجـــد اتفـــاق تنـــازل بموجبـــه أعضـــاء مجلـــس اإلدارة  عـــن مكافـــآت  العـــام المالـــي 2021م ماعـــدا تنـــازل رئيـــس مجلـــس اإلدارة الســـابق 
االســـتاذ صالـــح الســـريع، و ال توجـــد أي ترتيبـــات أو إتفـــاق تـــم بموجبـــه تنـــازل  أحـــد كبـــار التنفيذييـــن عـــن أي راتـــب أو تعويضـــات.

لـــم يوصـــي مجلـــس اإلدارة خـــالل العـــام بتغييـــر مراجـــع الحســـابات  الســـادة / العيوطـــي قبـــل إنتهـــاء الفتـــرة المعيـــن مـــن أجلهـــا منـــذ إعتمـــاده     	
مـــن الجمعيـــة العامـــة  العاديـــة.

	  ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين أو أي ترتيبات أخرى وتشرك الموظفين في رأس مال الشركة.

	   ولم يتضمن تقرير مراجع حسابات للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

ـــت ألي أشـــخاص    ـــة فـــي التصوي ـــة األســـهم ذات األحقي ـــة مصلحـــة فـــي فئ ـــي المنتهـــي فـــي 31 ديســـمبر2021 م أي ـــام المال 	  ال يوجـــد خـــالل الع
)عـــدا أعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة وكبـــار التنفيذييـــن وأزواجهـــم وأوالدهـــم القصـــر( أبلغـــوا الشـــركة بتلـــك الحقـــوق، وأي تغييـــر فـــي تلـــك 

الحقـــوق خـــالل الســـنه الماليـــة األخيـــرة.

ـــا بشـــأن  ـــس باإلخـــذ به ـــى رفـــض المجل ـــس اإلدارة أو الت ـــرارات مجل ـــن ق ـــا وبي ـــا تعـــارض بينه ـــة المراجعـــة يوجـــد فيه ـــات للجن 	    التوجـــد توصي
ـــه. ـــم أدائ ـــه وتقيي ـــد أتعاب ـــه وتحدي ـــن مراجـــع حســـابات وعزل تعيي

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء األحكام الواردة أدناه:
ما ُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطَبق وأسباب ذلك.  -15

رقم المادة / 
أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةالفقرة

المادة )39( 
التدريب

2( وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر ،بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في 

المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.

مادة لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية 
ستتطبق في حالة الزامها، وتم تطبيقها 
جزئيا بمنح فريق اإلدارة التنفيذية دورات 

تدريبية.

المادة )41(
التقييم

أ( يضع مجلس اإلدارة – بناءًا على اقتراح لجنة الترشيحات – اآلليات الالزمة لتقييم 
أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويًا وذلك من خالل مؤشرات 

قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة 
إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة 

والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. والفقرات )ب،ج،د،هـ،و(

مادة لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية 
ستتطبق في حالة الزامها، ولم يتم تطبيق 

الحصول على جهة خارجية للتقييم.تقوم 
لجنة المكافآت والترشيحات بمتابعة وتقييم 

أداء المجلس دوريًا.

المادة )70( - )71( 
 )72( –

تشكيل لجنة إدارة 
المخاطر

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة المخاطر( يكون رئيسها 
وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في 

أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

مادة لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية 
ستتطبق في حالة إلزامها، حيث تدخل 

حاليًا مراقبة المخاطر  )إسترشاديًا( ضمن 
إختصاصات لجنة المراجعة.

المادة )85(
تحفيز العاملين

1- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لإستماع إلى أرآء العاملين في 
الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 

2- برنامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيب من األرباح التى تحققها 
وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإنفاق على تلك البرامج..

3- إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة

لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية 
ستتطبق في حالة إلزامها

المادة )87(
المسؤولية 
اإلجتماعية

تضع الجمعية العامة العادية – بناءًا على إقتراح مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة 
التوزان بين أهدافها واألهداف التى يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير 

األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع. 

لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية 
ستتطبق في حالة إلزامها 

المادة )88(
مبادرات العمل 

اإلجتماعي

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في 
مجال العمل اإلجتماعي.

لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية 
ستتطبق في حالة الزامها

المادة )89(
3- أن يتضمن الموقع اإللكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب اإلفصاح 

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

مادة إسترشادية – يتضمن موقع الشركة 
المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها وتعمل 
الشركة حاليًا على تحديث موقعها اإللكتروني 

بصفة مستمرة.

المادة )95(
تشكيل لجنة 

حوكمة الشركات

في حالة تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات،فعليه أن يفوض 
إليها اإلختصاصات المقررة بموجب المادة )94( من هذه الالئحة، على هذه اللجنة 

متابعة أى موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويًا على 
األقل بالتقارير والتوصيات التى تتوصل إليها.

مادة إسترشادية ستتطبق في حالة إلزامها،  
تدخل حاليًا اختصاصات لجنة حوكمة 

الشركات )إسترشاديًا( ضمن إختصاصات 
لجنة المكافآت والترشيحات.

اليوجـــد قيـــود علـــى أســـهم الشـــركة حســـب مـــا ورد فـــي كل مـــن القواعـــد المنظمـــة الســـتثمار المؤسســـات الماليـــة األجنبيـــة المؤهلـــة فـــي األوراق الماليـــة 
المدرجـــة والتعليمـــات المنظمـــة لتملـــك المســـتثمرين االســـتراتيجيين األجانـــب حصصـــًا اســـتراتيجية فـــي الشـــركات المدرجـــة وذلـــك وفقـــًا للنظـــام األســـاس 

للشـــركة والتعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات اإلشـــرافية والرقابيـــة والتـــي تخضـــع لهـــا الشـــركة.

قيود االستثمار
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الفصل الثالث
النشاط والتخطيط واألداء
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تعتبـــر شـــركة نســـيج العالميـــة التجاريـــة  مـــن الشـــركات الرائـــدة فـــي الشـــرق األوســـط فـــي مجـــال صناعـــة وتجـــارة الســـجاد والموكيـــت والخيـــوط الصناعيـــة 
ـــة فـــي  العـــام 2007م  وتـــم تحويلهـــا إلـــى شـــركة مســـاهمة ســـعودية مدرجـــة  والتـــي تأسســـت فـــي عـــام 1953م، وأصبحـــت شـــركة مســـاهمة ســـعودية مقفل
فـــي الســـوق الماليـــة الســـعودية ) تـــداول ( فـــي 22 فبرايـــر 2010م  وتقـــوم الشـــركة بتوزيـــع وبيـــع منتجاتهـــا فـــي الســـوق المحلـــي والخارجـــي ، ويقـــع مقـــر 

ـــدة،  ـــة ج الشـــركة الرئيســـي فـــي مدين
تنقسم أنشطة الشركة إلى ثالث أنشطة رئيسية:

النشاط الصناعي: 
يتمثـــل النشـــاط الصناعـــي فـــي مجـــال صناعـــة الســـجاد والموكيـــت عبـــر مصنـــع  الســـجاد والـــذي لديـــه رخصتـــي تشـــغيل لمصنـــع الســـجاد ومصنـــع الموكيـــت، 

ويتمثـــل النشـــاط الصناعـــي كذلـــك فـــي مجـــال صناعـــة الخيـــوط الصناعيـــة عبـــر مصنـــع جـــدة للخيـــوط الصناعيـــة.

مصنع السجاد: 
مصنـــع الســـجاد تـــم تشـــييده بتاريـــخ 1405/07/30هــــ، يقـــع فـــي مدينـــة جـــدة – المنطقـــة الصناعيـــة المرحلـــة الرابعـــة حيـــث ينتـــج مصنـــع الســـجاد تصاميـــم 
متنوعـــة مـــن الســـجاد تغطـــي احتياجـــات الســـوق، كالســـجاد عالـــي الجـــودة منخفـــض الســـعر إلـــى األنـــواع المســـتخدمة فـــي المكاتـــب والمســـاجد ، وُتبـــاع هـــذه 

ـــم. ـــدول حـــول العال ـــد مـــن ال ـــى العدي ـــي كمـــا ُتصـــدر إل المنتجـــات فـــي الســـوق المحل

مصنع الموكيت:
مصنـــع الموكيـــت، يقـــع فـــي مدينـــة جـــدة – المنطقـــة الصناعيـــة المرحلـــة الرابعـــة، حيـــث يقـــوم بتصنيـــع جميـــع متطلبـــات الســـوق ســـواء فـــي الوحـــدات 

ــادق و المكاتـــب و الردهـــات.  الســـكنية أو المستشـــفيات  و الفنـ
ينتـــج المصنـــع قطـــع مـــن الموكيـــت عالـــي الجـــودة بمواصفـــات خاصـــة بمـــا فـــي ذلـــك الموكيـــت المصنـــوع مـــن الصـــوف واألكريليـــك والحريـــر وكذلـــك 

الموكيـــت المقـــاوم للحـــرارة عالـــي الجـــودة وذلـــك لتلبيـــة جميـــع متطلبـــات الســـوق المحليـــة والدوليـــة. 

مصنع جدة للخيوط الصناعية:
تـــم إنشـــاء  مصنـــع إلنتـــاج الخيـــوط النايلـــون والبولـــي بروبيليـــن فـــي جـــدة ُيعـــرف بإســـم مصنـــع جـــدة للخيـــوط الـــذي تـــم تشـــييده بتاريـــخ 1417/01/23هــــ. وتعتبـــر 
ـــة لمصنعـــي الســـجاد  ـــة انتاجي ـــع تغذي ـــع الموكيـــت والســـجاد، حيـــث يقـــدم هـــذا المصن ـــن مـــن العناصـــر الرئيســـية فـــي تصني ـــي بروبيلي ـــون والبول ـــوط النايل خي

والموكيـــت، كمـــا يقـــوم ببيـــع حصـــة إنتاجيـــة لألســـواق العالميـــة.

النشاط التجاري:
يتمثـــل فـــي التجـــارة الداخليـــة )البيـــع بالجملـــة والتجزئـــة( لمنتجـــات الشـــركة، وتـــزاول الشـــركة نشـــاطها مـــن خـــالل العديـــد مـــن الفـــروع ومراكـــز البيـــع عبـــارة 

معـــارض ومســـتودعات. كمـــا يتضمـــن نشـــاط الشـــركة التجـــاري تصديـــر منتجـــات الشـــركة إلـــى بعـــض الـــدول العربيـــة وأفريقيـــا.

النشاط االستثماري:
يجـــوز للشـــركة إنشـــاء شـــركات بمفردهـــا )ذات مســـؤولية محـــدودة أو مســـاهمة مقفلـــة( بشـــرط أال يقـــل رأس المـــال عـــن )5( مليـــون ريـــال كمـــا يجـــوز لهـــا 
أن تمتلـــك األســـهم والحصـــص فـــي شـــركات أخـــرى قائمـــة أو تندمـــج معهـــا ولهـــا حـــق االشـــتراك مـــع الغيـــر فـــي تأســـيس الشـــركات المســـاهمة أو ذات 
المســـئولية المحـــدودة وذلـــك بعـــد اســـتيفاء مـــا تتطلبـــه األنظمـــة والتعليمـــات المتبعـــة فـــي هـــذا الشـــأن، تمتلـــك شـــركة نســـيج 25 % مـــن حصـــص الشـــركة 

ـــة الكالســـيوم المحـــدودة. ـــة لصناع العربي

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

التكوين والنشاط  -16

النسبة إيرادات النشاطإسم النشاطالرقم

98%224,828السجاد والموكيت  واألرضيات والخيوط الصناعية 1

2%5,368األثاث والمفروشات والبطانيات   2

100%230,196اإلجمالي

النشاط االستثماريالنشاط الصناعي النشاط التجاري

خطــط وقــرارات الشــركة المهمــة )بمــا فــي ذلــك التغييــرات الهيكليــة للشــركة، أو توســعة   -1٧
أعمالهــا، أو وقــف عملياتهــا( والتوقعــات المســتقبلية 

اواًل - أبرز اإلعالنات واألحداث الهامة: 

5 يناير 2٠21م
إعـــالن عـــن  االنتهـــاء مـــن عمليـــة بيـــع كســـور األســـهم الناتجـــة عـــن تخفيـــض رأس مـــال الشـــركة بنـــاًء علـــى موافقـــة الجمعيـــة 
العامـــة الغيـــر عاديـــة والتـــي انعقـــدت بتاريـــخ 20 ديســـمبر 2020م. و إيـــداع  المبالـــغ العائـــدة مـــن بيـــع كســـور األســـهم الناتجـــة عـــن 

تخفيـــض رأس مـــال الشـــركة فـــي حســـابات المســـاهمين المســـتحقين.

24 يناير 2٠21م
إعـــالن فتـــح بـــاب الترشـــيح لعضويـــة مجلـــس إدارة الشـــركة للـــدورة التـــي تبـــدأ أعمالهـــا اعتبـــارًا مـــن 16 يوليـــو 2021م ولمـــدة ثـــالث 

ســـنوات.

1 ابريل 2٠21م
إعـــالن عـــن قبـــول مجلـــس اإلدارة بالتمريـــر إســـتقالة األســـتاذ/ مـــارك هنـــري فيرليـــن مـــن منصبـــه كرئيـــس تنفيـــذي للشـــركة 

وتعييـــن األســـتاذ/ ياســـر اســـامة احمـــد الســـباعي رئيســـًا تنفيذيـــًا للشـــركة.

 في الفترة مابين              
٠8 ابريل 2٠21م

الى ٠٩ مايو2٠21م

اإلعـــالن عـــن دعـــوة مســـاهميها إلـــى حضـــور اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العاديـــة )االجتمـــاع األول( للتصويـــت علـــى بنـــود الجمعيـــة 
الســـنوية )تقريـــر مجلـــس اإلدارة – تقريـــر مراجـــع الحســـابات – القوائـــم الماليـــة – تعييـــن مراجـــع حســـابات الشـــركة – إبـــراء الذمـــة 
المجلـــس – األعمـــال والعقـــود( – اإلعـــالن عـــن بدايـــة التصويـــت اإللكترونـــي – اإلعـــالن عـــن نتائـــج الجمعيـــة بالموافقـــة علـــى 

ـــود.  ـــع البن جمي

25 يوليو 2٠21م

ـــن رئيـــس مجلـــس اإلدارة ونائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة،  ـــة عـــن قـــرار مجلـــس اإلدارة بتعيي ـــه التجاري إعـــالن شـــركة نســـيج العالمي
ـــة الســـعودية  ـــة والســـوق المالي ـــة الســـوق المالي ـــدى هيئ ـــي الشـــركة ل ـــن ممثل وتشـــكيل اللجـــان المنبثقـــة عـــن المجلـــس، وتعيي
)تـــداول(، وتعييـــن أميـــن ســـر المجلـــس. اشـــارة الـــى نتائـــج اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العاديـــة والمنعقـــدة بتاريـــخ 24 رمضـــان 
1442هــــ الموافـــق 6 مايـــو 2021م والـــذي تـــم فيـــه انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة نســـيج العالميـــة التجاريـــة لدورتـــه الجديـــدة 

ـــو 2024م. ـــالث ســـنوات تنتهـــي فـــي 15 يولي ـــو 2021م ولمـــدة ث ـــارًا مـــن 16 يولي ـــا اعتب ـــدأ أعماله ـــي تب والت

في الفترة مابين              
1٩ سبتمبر 2٠21م

الى ٠٧ نوفمبر 2٠21م

ـــة  ـــة المتضمن ـــر العادي ـــة العامـــة غي ـــى حضـــور اجتمـــاع الجمعي ـــوة مســـاهميها إل ـــة عـــن دع ـــه التجاري إعـــالن شـــركة نســـيج العالمي
زيـــادة رأس مـــال الشـــركة طريـــق طـــرح حقـــوق أولويـــة )االجتمـــاع االول( - اعـــالن نشـــره اصـــدار حقـــوق األولويـــه - بـــدء التصويـــت 
علـــى بنـــود الجمعيـــة )االجتمـــاع االول( - عـــدم انعقـــاد إجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة المتضمنـــة زيـــادة رأس مـــال الشـــركة 
)االجتمـــاع األول والثانـــي بعـــد ســـاعة مـــن األول( - دعـــوة مســـاهميها إلـــى حضـــور اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة 
المتضمنـــة زيـــادة رأس مـــال الشـــركة ) االجتمـــاع الثالـــث ( - بـــدء التصويـــت االلكترونـــي علـــى بنـــود اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة 
غيـــر العاديـــة المتضمنـــة زيـــادة رأس المـــال )االجتمـــاع الثالـــث(- إعـــالن عـــن نتائـــج إجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة التـــي 
ـــي:  ـــا لمـــا يل ـــة وفق ـــق طـــرح حقـــوق أولوي ـــادة رأس مـــال الشـــركة عـــن طري ـــس اإلدارة بزي ـــة مجل ـــى توصي ـــت الموافقـــة عل تضمن
ــغ  ــعودي.- المبلـ ــال سـ ــادة : )211,632,010( ريـ ــد الزيـ ــال بعـ ــعودي ، رأس المـ ــال سـ ــادة : )61,632,010( ريـ ــل الزيـ ــال قبـ رأس المـ
اإلجمالـــي للزيـــادة : )150,000,000( ريـــال ســـعودي - نســـبة التغيـــر فـــي رأس المـــال : 243.38 %- عـــدد األســـهم قبـــل الزيـــادة : 
)6,163,201( ســـهم عـــادي، عـــدد األســـهم بعـــد الزيـــادة : )21,163,201( ســـهم عـــادي- نســـبة الزيـــادة لـــكل ســـهم : 2.434 حـــق لـــكل 
ـــي ومعـــدالت  ـــة للشـــركة والتوســـع االســـتراتيجي وتحســـين األداء المال ـــادة رأس المـــال : لرفـــع المـــالءة المالي ســـهم - ســـبب زي
االقتـــراض والتكاليـــف المتكبـــدة منهـــا.- طريقـــة زيـــادة رأس المـــال : طـــرح وإدراج أســـهم حقـــوق أولويـــة لعـــدد )15,000,000( 
ــن  ــادة )7( مـ ــل المـ ــى تعديـ ــة علـ ــعودي - الموافقـ ــال سـ ــمية : 10 ريـ ــة االسـ ــهم وقيمتـ ــكل سـ ــرح لـ ــة الطـ ــادي - قيمـ ــهم عـ سـ
ـــل المـــادة )8( مـــن نظـــام الشـــركة األســـاس المتعلقـــة  ـــى تعدي ـــرأس المـــال - الموافقـــة عل نظـــام الشـــركة األســـاس المتعلقـــة بـ

باالكتتـــاب فـــي األســـهم.

األنشطة الرئيسية للشركات التابعة: 
ـــع  ـــت والســـجاد وجمي ـــم خدمـــات المشـــاريع الخاصـــة بالمفروشـــات والموكي ـــزاول تقدي ـــع وت ـــة للمصان ـــة فـــي خدمـــة الصيان يتلخـــص نشـــاط الشـــركات التابع
أنـــواع االرضيـــات. فـــي تجـــارة الجملـــة فـــي الموكيـــت واألرضيـــات، والتوجـــد إيـــرادات للشـــركات التابعـــة خـــالل عـــام 2021م حيـــث عنهـــا متوقفـــة عـــن النشـــاط.
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في الفترة مابين              
٠8 نوفمبر 2٠21م
الى ٠5 ديسمبر 

2٠21م

إعـــالن عـــن تحديـــد فتـــرة تـــداول حقـــوق االولويـــة واالكتتـــاب فـــي األســـهم الجديـــدة - إعـــالن عـــن تحديـــد فتـــرة تـــداول حقـــوق 
ـــاب فـــي األســـهم  ـــة واالكتت ـــداول حقـــوق االولوي ـــرة ت ـــدء فت ـــري( - إعـــالن عـــن ب ـــدة )تذكي ـــاب فـــي األســـهم الجدي ـــة واالكتت االولوي
الجديـــدة )تذكيـــري( - إعـــالن عـــن آخـــر يـــوم لتـــداول حقـــوق األولويـــة وآخـــر يـــوم لالكتتـــاب فـــي األســـهم الجديـــدة )تذكيـــري( - اعـــالن 
ـــا-  ـــب فيه ـــم ُيكتت ـــي ل ـــع األســـهم الت ـــة بي ـــل عملي ـــدة وتفاصي ـــاب فـــي األســـهم الجدي ـــة واالكتت ـــداول حقـــوق األولوي ـــج ت عـــن نتائ
إعـــالن عـــن نتائـــج الطـــرح المتبقـــي وتخصيـــص أســـهم حقـــوق األولويـــة - اعـــالن عـــن توزيـــع مبالـــغ التعويـــض لحملـــة حقـــوق 

ـــدة. ـــاب فـــي األســـهم الجدي ـــم يمارســـوا حقهـــم فـــي االكتت ـــن ل ـــة الذي االولوي

  21 نوفمبر 2٠21م
ـــه  ـــباعي مـــن منصب ـــن احمـــد الّس ـــن اســـامة ب ـــدس/ ياســـر ب ـــى إســـتقالة المهن ـــر عل ـــس اإلدارة بالتمري ـــة مجل ـــن موافق اإلعـــالن ع
كرئيـــس تنفيـــذي للشـــركة باإلتفـــاق بينـــه و بيـــن مجلـــس اإلدارة و بتعييـــن األســـتاذ / منـــذر بـــن محمـــد بـــن عبداللـــه الســـريع رئيســـًا 

ـــًا للشـــركة. تنفيذي

٠1 ديسمبر 2٠21م

ــو مجلـــس  ــه الدبيخـــي عضـ ــي عبداللـ ــه علـ ــتقالة المهنـــدس / عبداللـ ــى إسـ ــر علـ ــة مجلـــس اإلدارة بالتمريـ ــن موافقـ اإلعـــالن عـ
اإلدارة )عضـــو مســـتقل ( مـــن عضويتـــه بمجلـــس اإلدارة، وذلـــك لظروفـــه الخاصـــة. كمـــا تـــم اإلعـــالن عـــن موافقـــة مجلـــس 
اإلدارة بالتمريـــر علـــى إســـتقالة المهنـــدس / منصـــور صالـــح الخربـــوش عضـــو مجلـــس اإلدارة )عضـــو مســـتقل ( مـــن عضويتـــه 
بمجلـــس اإلدارة، وذلـــك لظروفـــه الخاصـــة و اإلعـــالن عـــن موافقـــة مجلـــس اإلدارة بالتمريـــر  علـــى إســـتقالة رئيـــس لجنـــة المراجعـــة 
ــو  ــو مجلـــس اإلدارة )عضـ ــن عضـ ــة ، وتعييـ ــة المراجعـ ــي لجنـ ــه فـ ــن عضويتـ ــد الخربـــوش مـ ــح الحمـ ــور صالـ المهنـــدس / منصـ

مســـتقل( االســـتاذ / رشـــيد ســـليمان الرشـــيد رئيســـًا للجنـــة المراجعـــة بديـــاًل عـــن العضـــو المســـتقيل.

٠2 ديسمبر 2٠21م    
اعـــالن عـــن تعييـــن عضـــو مجلـــس إدارة بنـــاءًا علـــى توصيـــة لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــأت واقـــر مجلـــس اإلداره بالتمريـــر  بتعييـــن 
األســـتاذ/ عبـــد الرحمـــن بـــن ابراهيـــم الهدلـــق ) عضـــو مســـتقل ( عضـــو مجلـــس اإلدارة فـــي المركـــز الشـــاغر بديـــال عـــن العضـــو 

ـــه الدبيخـــي. ـــدس / عبدالل المســـتقيل المهن

اعالن عن انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 19.4 % من رأس المال٠٩ ديسمبر 2٠21م

إعالنات النتائج المالية 
28 مارس 2021م:  النتائج المالية السنوية المننتهية في 31 ديسمبر2020م  

09 مايو 2021م:   النتائج المالية االولية  للفترة المننتهية في 31 مارس 2021م
19 اغسطس 2021م:  النتائج المالية االولية للفترة المننتهية في 30 يونيو 2021م     

10 نوفمبر 2021م: النتائج المالية االولية للفترة المننتهية في 30 سبتمبر 2021م

تماشـــيًا مـــع  خطـــة إعـــادة الهيكلـــة  وبمـــا يتماشـــى مـــع تحديـــات الفتـــرة الحاليـــة إتخـــذ مجلـــس إدارة  الشـــركة عـــددًا مـــن اإلجـــراءات والقـــرارات علـــى النحـــو 
التالـــي: 

قـــام مجلـــس اإلدارة بالتوصيـــة والحصـــول علـــى موافقـــة الجمعيـــة بزيـــادة رأس مـــال الشـــركة عـــن طريـــق طـــرح حقـــوق حقـــوق أولويـــة وفقـــا لمـــا يلـــي : رأس 
ـــال  ـــادة: )150,000,000( ري ـــال ســـعودي - المبلـــغ اإلجمالـــي للزي ـــادة : )211,632,010( ري ـــال ســـعودي، رأس المـــال بعـــد الزي ـــادة : )61,632,010( ري المـــال قبـــل الزي
ســـعودي - نســـبة التغيـــر فـــي رأس المـــال: 243.38 % - عـــدد األســـهم قبـــل الزيـــادة: )6,163,201( ســـهم عـــادي، عـــدد األســـهم بعـــد الزيـــادة: )21,163,201( ســـهم 
عـــادي - نســـبة الزيـــادة لـــكل ســـهم: 2.434 حـــق لـــكل ســـهم - ســـبب زيـــادة رأس المـــال : لرفـــع المـــالءة الماليـــة للشـــركة والتوســـع االســـتراتيجي وتحســـين 
ـــدد )15,000,000( ســـهم  ـــة لع ـــوق أولوي ـــال : طـــرح وإدراج أســـهم حق ـــادة رأس الم ـــة زي ـــا طريق ـــدة منه ـــف المتكب ـــراض والتكالي ـــدالت االقت األداء المالـــي ومع
عـــادي - قيمـــة الطـــرح لـــكل ســـهم وقيمتـــة االســـمية: 10 ريـــال ســـعودي. تهـــدف الشـــركة مـــن خـــالل زيـــادة رأس مالهـــا عـــن طريـــق طـــرح أســـهم حقـــوق 
ـــاءة  ـــة كف ـــق نظـــام مراقب ـــة وتطبي ـــوك التجاري ـــة مـــع البن ـــع وتســـوية قـــروض آجل ـــات تامـــة الصن ـــام ومنتج ـــال العامـــل لشـــراء مـــواد خ ـــل رأس م ـــة لتموي أولوي
ـــدة ومشـــروع  ـــة التشـــغيلية الموح ـــدء بمشـــروع البصم ـــة والب ـــاج الموكيـــت بالطباعـــة الرقمي ـــط إنت ـــات الســـجاد وخ االنتـــاج وإضافـــة خـــط إنتـــاج لتجهيـــز خلفي

ـــع المركـــزي. ـــز التوزي مرك
ـــع  ـــر األداء الرئيســـية لجمي ـــات ومتابعـــة معايي ـــى العملي ـــز عل كمـــا يعـــد مجلـــس اإلدارة الخطـــط المســـتقبلية والدراســـات للتوســـع فـــي أعمـــال الشـــركة والتركي
ـــًا علـــى أداء المبيعـــات وتحقيـــق المســـتهدفات، وتســـتمر الشـــركة فـــي  ـــادة الطاقـــة اإلنتاجيـــة والتـــي ســـتنعكس إيجاب ـــز علـــى زي اإلدارات، وإعـــداد خطـــط للتركي
أخـــذ الحيطـــة والحـــذر مـــن التقلبـــات التـــى تطـــرأ بنـــاءًا متغيـــرات الســـوق والتغيـــرات التـــى صاحبـــت ظهـــور جائحـــة فايـــروس كورونـــا ) كوفيـــد 19( واثرهـــا الســـلبي 
علـــى النفقـــات الرأســـمالية، والتوقعـــات المســـتقبلية وفقـــًا لزيـــادة اإلنفـــاق علـــى أنشـــطة التجديـــد وإعـــادة البنـــاء علـــى المبانـــي القائمـــة والتحديـــث وهـــى احـــد 

العوامـــل الرئيســـية التـــى تزيـــد الطلـــب علـــى الســـوق، فقـــد يـــؤدي تنامـــي قطـــاع البنـــاء الســـكني الـــى زيـــادة الطلـــب علـــى الســـجاد والموكيـــت. 

تتميـــز شـــركة نســـيج بجـــودة منتجاتهـــا المصنعـــة فـــي مصانعهـــا محليـــًا وخصوصـــًا الموكيـــت. وعلـــى ســـبيل التفصيـــل مـــن نواحـــي القـــوة  والمميـــزات 
التنافســـية لهـــا كالتالـــي:

1- تستخدم  الشركة 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 الشركة شبكة منتشرة وموزعين لتلبية احتياجات عمالئها في جميع مناطق المملكة وخارجها.

ـــة حدوثهـــا  ـــم احتمالي ـــد نطاقاتهـــا وتقيي ـــم إدارة المخاطـــر فـــي  الشـــركة بعـــد تعريفهـــا و تحدي إن المخاطـــر جـــزء ال يتجـــزأ مـــن أي نشـــاط تجـــاري وصناعـــي ، وتت
وتقديـــر مـــا قـــد يترتـــب عليهـــا مـــن آثـــار ومـــن ثـــم أخـــذ التدابيـــر الالزمـــة للحـــد مـــن تلـــك المخاطـــر وتجنبهـــا واحتوائهـــا قـــدر اإلمـــكان لتالفـــي أو تخفيـــض أثـــر أي 
أضـــرار قـــد تتســـبب فـــي حـــال وقوعهـــا ، وتتنـــاول الشـــركة المخاطـــر المتأصلـــة فـــي إســـتراتيجيتها مـــن أجـــل إنجـــاز أهـــداف الشـــركة ، وقامـــت الشـــركة بتطويـــر 
ـــق سياســـة وإطـــار عمـــل معتمـــد إلدارة المخاطـــر ،وهـــذا المســـلك يرفـــع مـــن مـــدى الوعـــى تجـــاه المخاطـــر  فـــى كل مســـتويات اإلدارة ويضمـــن إدارة  وتطبي
للمخاطـــر بشـــكل مالئـــم ويجعـــل مالمـــح وحـــدات األعمـــال أكثـــر فعاليـــة و شـــفافية ، وبالتالـــي يســـمح بمقارنـــة وتجميـــع المخاطـــر ويتيـــح الفرصـــة لإنخـــراط 

فـــي مســـلك جماعـــي فـــي إدارتهـــا . 

ثانيًا: خطط وقرارات الشركة ووقف عملياتها والتوقعات المستقبلية:   

ثالثًا: نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة:

إدارة المخاطر:  -18

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

المخاطـــر التنافســـية: تعمـــل الشـــركة علـــى بيـــع  منتجاتهـــا  فـــي أســـواق تنافســـية تخضـــع لقـــوى العـــرض والطلـــب ممـــا يعـــرض الشـــركة 
الـــى مخاطـــر تنافســـية ومنتجـــات أخـــرى مثـــل الفينيـــل والباركيـــه والســـيراميك وتســـعى وحـــدات المبيعـــات المختلفـــة علـــى التعامـــل مـــع هـــذه 

ـــج أعمالهـــا. ـــى أداءهـــا ونتائ ـــره عل المخاطـــر وإدارتهـــا بشـــكل يتناســـب مـــع إمكانياتهـــا ومـــا قـــد يترتـــب مـــن حدوثهـــا و مـــدى تأثي

المخاطـــر اإلقتصاديـــة: إن الوضـــع  اإلقتصـــادي العالمـــى واإلنكمـــاش والركـــود فـــي االقتصـــاد واالضطرابـــات السياســـية فـــي أجـــزاء مـــن 
العالـــم قـــد يؤثـــر بـــدوره فـــى خفـــض الطلـــب علـــى المنتجـــات  وينتـــج مـــن ذلـــك  إنخفـــاض أســـعار البيـــع محليـــًا وخارجيـــًا.

ـــى  ـــرة عل ـــث تعتمـــد الشـــركة بدرجـــة كبي ـــي المســـتخدم فـــى الشـــركة بمـــا يتماشـــى مـــع أعمالهـــا حي ـــر النظـــام التقن ـــم تطوي ـــة: ت مخاطـــر التقني
ـــإن اســـتمرار الشـــركة  ـــي ف ـــة، وبالتال ـــى أنشـــطتها وســـجالتها المالي ـــة عل ـــا والرقاب ـــي إدارة أصوله ـــي ف ـــي والتطـــور التقن أنظمـــة الحاســـب اآلل
ـــة باســـتمرار  ـــإدارة مخاطـــر التقني ـــط بإســـتمرار عمـــل تلـــك األنظمـــة بكفـــاءة، حيـــث تقـــوم الشـــركة ب ـــى وجـــه مـــرٍض مرتب فـــي أداءأنشـــطتها عل

ـــر اســـتمرارية األعمـــال. ـــل خطـــر تأث ـــا لتقلي ـــم العمـــل به ـــة يت مـــن خـــالل إعـــداد خطـــط مناســـبة واحترازي

المخاطـــر المتعلقـــة بالمـــواد الخـــام الرئيسســـة وتغييـــر أســـعارها: تعتمـــد منتجـــات شـــركة نســـيج العالميـــة التجاريـــة ســـواء الســـجاد أو الموكيـــت 
أو الخيـــوط الصناعيـــة علـــى مـــواد خـــام مصنعـــة يمكـــن عـــدم توفـــر المـــواد الخـــام والمـــواد األوليـــة للتصنيـــع أو حصـــول أي توقـــف لتوريدهـــا 
ألي أســـباب اقتصاديـــة كليـــة أو جزئيـــة أو بســـبب الكـــوارث الطبيعيـــة ممـــا يؤثـــر ذلـــك علـــى أعمـــال الشـــركة، كـــم أن تغيـــر أســـعار المـــواد الخـــام 
المســـتخدمة فـــي انتـــاج بالشـــركة ســـوف يؤثـــر فـــي نتائـــج عمليـــات الشـــركة، تقـــوم الشـــركة بـــإدارة هـــذا الخطـــر عـــن طريـــق توفيـــر مـــواد خـــام 

لتشـــغيل مصانعهـــا بمســـتويات الحـــد األدنـــى المطلوبـــة لفتـــرات زمنيـــة مســـتقبلية.

مخاطـــر الحـــوادث غيـــر المتوقعـــة: تتألـــف المصانـــع التابعـــة للشـــركة مـــن عـــدة خطـــوط إنتـــاج وآالت، وفـــي حالـــة حـــدوث أي خلـــل أو عطـــل أو 
إنقطـــاع مفاجـــئ فـــي عمـــل هـــذه الخطـــوط أو اآلالت، فـــإن مـــن شـــأن ذلـــك التأثيـــر بصـــورة ســـلبية علـــى إنتـــاج الشـــركة طيلـــة مـــدة الخلـــل أو 
العطـــل أو اإلنقطـــاع ، وبالتالـــي التأثيـــر ســـلبًا علـــى أعمـــال الشـــركة وتوقعاتهـــا ونتائـــج عملياتهـــا طيلـــة فتـــرة توقـــف اإلنتـــاج ، ســـواء ألســـباب 
ـــك ســـيؤثر  ـــة فـــإن ذل ـــة أو الميـــاه( أو تعرضـــه ألي حـــادث  طـــارئ ، أو أي مـــن الكـــوراث الطبيعي ـــاء أو الطاق ـــدادات الكهرب فنيـــة )كإنقطـــاع إم

ســـلبًا بشـــكل جوهـــري .

مخاطـــر عـــدم توفـــر المـــوارد الماليـــة: قـــد ال تتمكـــن الشـــركة مـــن توفيـــر المـــوارد الماليـــة الالزمـــة الســـتغالل الطاقـــة اإلنتاجيـــة التـــي تمكنهـــا 
ـــى أداء  ـــر ســـلبًا عل ـــن أن يؤث ـــة الالزمـــة يمك ـــر المـــوارد المالي ـــدم توف ـــة. إن ع ـــدة تســـاهم فـــي تحســـين هامـــش الربحي ـــاج منتجـــات جدي مـــن إنت

ـــج عملياتهـــا. ـــي ونتائ الشـــركة المال

ـــر  ـــع جـــزء مـــن منتجاتهـــا بخصومـــات تؤث ـــى بي ـــر الشـــركة عل ـــطء حركـــة المخـــزون قـــد تجب ـــطء حركـــة المخـــزون: إن تضخـــم وب مخاطـــر تضخـــم وب
ــة  ــار المخصصـــات المكونـ ــركة المالي،مـــع األخـــذ فـــي اإلعتبـ ــلبًا علـــى أداء الشـ ــر سـ ــر الـــذي يؤثـ ــة المســـتهدفة األمـ علـــى هوامـــش الربحيـ

لمواجهـــة هـــذا التبـــاطء.

مخاطـــر أســـعار العمولـــة: تنشـــأ مخاطـــر أســـعار العمولـــة مـــن إحتمـــال تذبـــذب أســـعار العمولـــة ممـــا ســـيؤثر علـــى الربحيـــة المســـتقبلية أو 
القيـــم العادلـــة لـــألدوات الماليـــة ، الشـــركة معرضـــة لمخاطـــر أســـعار العمولـــة علـــى مطلوباتهـــا التـــى تدفـــع عليهـــا عمولـــة ، وتحديـــدًا المبالـــغ 
ــر أســـعار العمولـــة علـــى الشـــركة مـــن خـــالل مراقبـــة التغيـــرات علـــى أســـعار  المســـتحقة للبنـــوك ، وتعمـــل اإلدارة علـــى الحـــد مـــن مخاطـ

العمولـــة للعمـــالت المتعلقـــة بالمطلوبـــات التـــى تدفـــع الشـــركة عليهـــا عمولـــة. 

ـــي تعمـــل فـــي المملكـــة ملزمـــة  ـــة: الشـــركة كغيرهـــا مـــن المنشـــآت والشـــركات المســـجلة والت ـــزكاة والضريب ـــغ ال مخاطـــر فروقـــات فـــي مبال
بتقديـــم إقراراتهـــا  الضريبيـــة خـــالل 30 يومـــًا مـــن كل شـــهر يلـــي شـــهر اإلقفـــال وإقرارتهـــا الزكويـــة خـــالل 120 يـــوم مـــن انتهـــاء الســـنة الماليـــة 
وذلـــك لغـــرض اإللتـــزام بالتعليمـــات والحصـــول علـــى الشـــهادة التـــي تصـــدر عـــن الهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل. حيـــث أن الربـــوط الزكويـــة  
ـــأن  ـــة الســـنوية المدققـــة، فـــإن هنـــاك خطـــر ب ـــم المالي ـــه القوائ ـــًا  وهـــو مانصـــت علي ـــه  بـــط نهائي ـــة لـــم يصـــدر ب ـــد مـــن الســـنوات المالي للعدي
تكـــون الشـــركة ملزمـــة بدفـــع مبالـــغ للهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخـــل تزيـــد عمـــا تـــم تخصيصـــه لتلـــك الســـنوات األمـــر الـــذي ســـيؤثر ســـلبًا علـــى  

ـــج الشـــركة. نتائ

المخاطـــر المتعلقـــة بســـوق التصديـــر: وذلـــك ألن عوائـــد الشـــركة مـــن ســـوق التصديـــر تخضـــع إلـــى وفـــرة األســـواق الخارجيـــة التـــى تســـتوعب 
منتجـــات الشـــركة، وأي تغيـــرات فـــي المواقـــف السياســـية بيـــن الحكومـــات أو حظـــر التصديـــر.

ـــاره  ـــة العـــام 2019 م. وعصفـــت آث ـــم بنهاي ـــا ) COVID19 ( العال ـــروس كورون ـــاح فاي ـــا )Covid1٩(: اجت ـــر جائحـــة كورون المخاطـــر المتعلقـــة بتأثي
الســـلبية بتكاليفـــه الباهظـــة بكافـــة قطاعـــات األعمـــال فـــي أنحاءالعالـــم. ومـــع تفشـــي الفيـــروس قامـــت العديـــد مـــن دول العـــام باتخـــاذ 
ـــع  ـــة لمن ـــة الســـعودية ســـباقة فـــي اتخـــاذ عـــدة إجـــراءات احترازي ـــة للحـــد مـــن انتشـــاره الســـريع. وكانـــت حكومـــة المملكـــة العربي إجـــراءات احترازي
ـــى  ـــر إل ـــك التدابي ـــا أدت تل ـــة كم ـــر االحترازي ـــك التدابي ـــة الســـعودية بتل ـــة العربي ـــع االنشـــطة فـــي المملك ـــرت جمي ـــه تأث ـــروس، وعلي انتشـــار الفي
اغـــالق معـــارض الشـــركة بشـــكل كلـــي أو جزئـــي وتأثـــر أعمـــال الشـــركة ســـلبيًا وقـــد أعلنـــت الشـــركة بتاريـــخ 31/ 2020/05 م عـــن آخـــر التطـــورات 
ـــة،  ـــد مـــن اإلجـــراءات االحترازي ـــق المزي ـــب األمـــر تطبي ـــى تخفيـــف بعـــض االجـــراءات، وقـــد يتطل ـــة إل ـــة الرامي ـــر اعمالهـــا بالقـــرارات الحكومي لتأث
وبالتالـــي إذا طـــرأ أي أمـــر مـــن شـــأنه التأثيـــر علـــى اســـتمرارية أعمـــال الشـــركة وشـــركاتها التابعـــة فـــإن ذلـــك ســـيؤثر ســـلبًا علـــى أعمـــال الشـــركة 

ـــا المســـتقبلية. ـــي وتوقعاته ـــا المال ـــج عملياتهـــا ووضعه ونتائ
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وتســـعى الشـــركة دائمـــا إلـــى تتطويـــر وتحســـين سياســـتها فـــى إدارة المخاطـــر المختلفـــة والخطـــوات الرئيســـية لتتطبيقهـــا بشـــكل مناســـب )تحديـــد المخاطـــر، 
تقييـــم المخاطـــر، إدارة المخاطـــر، مراجعـــة المخاطـــر(  ومـــدى توافقهـــا مـــع أهـــداف الشـــركة ومراقبـــة مـــدى تحمـــل الشـــركة للمخاطـــر والتركيـــز علـــى أهـــم 
المخاطـــر تأثيـــرًا  فـــي كافـــة األعمـــال ومـــدى قـــدرة خطـــة اإلدارة  لإســـتجابة ومواجهـــة المخاطـــر المدرجـــة فـــي ســـجل المخاطـــر والنظـــر إليهـــا فـــي ضـــوء مـــدى 

ـــق المناســـب إلطـــار عمـــل إدارة المخاطـــر ضمـــن وحـــدات العمـــل. ـــة وضمـــان التطبي ـــى تحمـــل المخاطـــر ومراقب قـــدرة الشـــركة عل

إدارة الموارد البشرية وتطويراألعمال هي اإلدارة التي تركز على العنصر البشري بإعتباره أثمن الموارد لدى شركة نسيج العالمية التجارية.

مهام إدارة الموارد البشرية وتطوير األعمال:
تقـــوم إدارة المـــوارد البشـــرية بالعديـــد مـــن المهـــام واألنشـــطة التـــي تهـــدف الـــى توفيـــر بيئـــة عمـــل صالحـــة و تمكيـــن العامليـــن بهـــا مـــن  اداء اعمالهـــم بافضـــل 

صـــورة للوصـــول الفضـــل النتائـــج مـــن خـــالل:
التوظيف، التدريب، التوجيه، التطوير و تقييم األداء.  	

	  دعم اإلبداع واإلبتكار لدى الموظفين وتحفيزهم.
تعزيز العالقات بين الموظفين و التنسيق بين االدارات المختلفة.   	

	 ضمان اإلمتثال النظمة العمل وسياسة الدولة الخاصة بالعاملين من توطين المهن و نسب السعودة. 
	 صياغة وتحديث السياسات واإلجراءات، بما يتواكب مع متطلبات السوق و حقوق الموظفين. 

التخطيط للتغلب على المشاكل واألزمات وتحقيق األهداف التشغيلية واالستراتيجية التي تتماشى مع االهداف االستراتيجية للشركة.  	

إدارة الموارد البشرية:  

مخاطـــر االئتمـــان: تشـــير إلـــى مخاطـــر عـــدم قـــدرة الطـــرف المقابـــل علـــى الوفـــاء بالتزاماتـــه التعاقديـــة ممـــا يـــؤدي إلـــى خســـارة ماليـــة للشـــركة. 
ـــر المتداولـــة وموجـــودات المشـــتقات والذمـــم المدينـــة التجاريـــة  تنشـــأ مخاطـــر االئتمـــان علـــى الموجـــودات الســـائلة والموجـــودات الماليـــة غي
ـــًا الـــى جنـــب  واألخـــرى. تهـــدف الشـــركة إلـــى الحـــد مـــن مخاطـــر االئتمـــان المالـــي مـــن خـــالل تطبيـــق سياســـات إدارة المخاطـــرذات الصلـــة جانب
تطبيـــق المعاييـــر الدوليـــة التـــى تحـــدد األثـــر المالـــي الناتـــج عـــن مخاطـــر اإلئتمـــان بحيـــث يتـــم تحديـــد حـــدود االئتمـــان بنـــاء علـــى حجـــم كل 
ـــار األطـــراف األخـــرى والتصنيفـــات  ـــي تأخـــذ فـــي االعتب ـــد الحـــد االئتمان ـــة المســـتخدمة لتحدي ـــر فـــي الســـداد. إن المنهجي عميـــل ومخاطـــر التعث
ـــم  ـــي. تت ـــد حـــده االئتمان ـــي لهـــذا الطـــرف لتحدي ـــم تجـــاري وفن ـــراء تقيي ـــد إج ـــف عـــن الســـداد عن ـــة ونســـب المخاطـــر واحتمـــاالت التخل االئتماني
مراقبـــة هـــذه الحـــدود ومـــدى االلتـــزام بهـــا بانتظـــام، مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار تطـــور المعلومـــات المذكـــورة أعـــاله، ونتیجـــة لھـــذه الرقابـــة 
المســـتمرة، یتـــم إجـــراء تغییـــرات علـــی حـــدود االئتمـــان. تتجنـــب الشـــركة تركيـــز مخاطـــر االئتمـــان علـــى موجوداتهـــا المتداولـــة مـــن خـــالل 
توزيعهـــا علـــى عـــدة عمـــالء وقطاعـــات. نظـــرًا ألن قاعـــدة عمـــالء الشـــركة الجغرافيـــة كبيـــرة ومنتشـــرة، فـــإن الشـــركة غيـــر معرضـــة لمخاطـــر 
االئتمـــان الجوهريـــة علـــى ذممهـــا المدينـــة التجاريـــة ومـــع ذلك،فـــإن الشـــركة تطبـــق المعاييـــر الدوليـــة للتقاريـــر الماليـــة لمواجهـــة الخســـائر 

اإلئتمانيـــة المتوقعـــة.

مخاطـــر الســـيولة: تتمثـــل فـــي عـــدم القـــدرة علـــى توفيـــر التمويـــل الـــآزم للوفـــاء بإلتزامـــات الشـــركة المتعلقـــة بأدواتهـــا الماليـــة. تنتـــج مخاطـــر 
ـــدار مخاطـــر  ـــل مـــن العمـــالء، ت ـــة .وضعـــف التحصي ـــه العادل ـــغ يقـــارب قيمت ـــي بســـرعة وبمبل ـــع أصـــل مال ـــى بي ـــد عـــدم القـــدرة عل الســـيولة عن

الســـيولة وذلـــك مـــن خـــالل مراقبتهـــا باســـتمرار للتأكـــد مـــن توفـــر الســـيولة الكافيـــة للوفـــاء بالتزامـــات الشـــركة المســـتقبلية.

مخاطـــر العمـــالت األجنبيـــة: تتعـــرض الشـــركة لمخاطـــر العمـــالت األجنبيـــة مـــن المعامـــالت والترجمـــة. يتـــم إدارة هـــذه المخاطـــر ضمـــن 
سياســـة تحوطيـــة ومنهجيـــة وفقـــًا الحتياجـــات األعمـــال المحـــددة للشـــركة مـــن خـــالل اســـتخدام اتفاقيـــات مقايضـــات مـــع البنـــوك.

القيمـــة العادلـــة: هـــي القيمـــة التـــي يتـــم بموجبهـــا تبـــادل أصـــل بســـداد إلتـــزام مـــا بيـــن أطـــراف راغبـــة فـــي ذلـــك ويتـــم بنفـــس شـــروط التعامـــل 
ـــن القيمـــة  ـــات بي ـــج فروق ـــن أن تنت ـــه يمك ـــة ، فإن ـــة التاريخي ـــى أســـاس التكلف ـــة عل ـــم المالي ـــداد القوائ ـــم إع ـــث يت ـــرى،  وحي مـــع األطـــراف األخ
الدفتريـــة وتقديـــرات القيمـــة العادلـــة ، بالنســـبة للموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــة األخـــرى تـــرى اإلدارة أن القيمـــة العادلـــة لـــألدوات الماليـــة 

ـــًا عـــن قيمتهـــا الدفتريـــة. االخـــري ال تختلـــف إختالفـــًا جوهري

ـــى االســـتمرار كمنشـــأة مســـتمرة،  ـــدرة الشـــركة عل ـــى ق ـــاظ عل ـــد إدارة رأس المـــال فـــي الحف ـــل أهـــداف الشـــركة عن مخاطـــر رأس المـــال: تتمث
ـــكل رأس  ـــى هي ـــل تكلفـــة رأس المـــال. ومـــن أجـــل الحفـــاظ عل ـــل لتقلي ـــكل رأس المـــال األمث ـــى هي ـــث يمكنهـــا االســـتمرار فـــي الحفـــاظ عل بحي

ـــة المختلفـــة. ـــى المؤسســـات المالي ـــل مـــن / إل ـــى / ســـداد التموي ـــه، يجـــوز للشـــركة الحصـــول عل المـــال أو تعديل

مخاطـــر التقاضـــي والدعـــاوي القانونيـــة: إن الشـــركة قـــد تتعـــرض فـــي ســـياق ممارســـة أعمالهـــا لقضايـــا ودعـــاوى تتعلـــق بعملياتهـــا، وال 
ـــى رفـــع  ـــؤدي إل ـــن وســـواهم، ممـــا قـــد ي ـــن والموزعي ـــن أطـــراف أخـــرى تتعامـــل معهـــم كالموردي ـــزاع بينهـــا وبي تضمـــن الشـــركة عـــدم وقـــوع ن
قضايـــا لـــدى الجهـــات القضائيـــة المختصـــة. ونتيجـــة لذلـــك، قـــد تكـــون الشـــركة ُعرضـــة لمطالبـــات قضائيـــة مـــن هيئـــات وإدارات حكوميـــة 

وتحقيقـــات.

تســـتند سياســـة الصحـــة المهنيـــة والســـالمة ، علـــى إيماننـــا بـــأن رفاهيـــة الموظفيـــن، او االشـــخاص المتأثيريـــن بعملنـــا والتأثيـــر البيئـــي لمنتجاتنـــا، وهـــي 
اولويـــة رئيســـية ويجـــب وضعهـــا فـــي االعتبـــار خـــالل اداء العمـــل ، الموظفيـــن والبيئـــة مـــن اهـــم اصولنـــا وصحـــة العامليـــن وســـالمتهم هـــو مســـئوليتنا 
ـــر المنتجـــات والخدمـــات  ـــة بشـــركة نســـيج فـــي توفي ـــل سياســـة الصحـــة والســـالمة والبيئ ـــا. تتمث ـــة مســـاوية لموظفين ـــا اولوي ـــا وزبائنن ـــح عمالئن ـــرى،  من الكب

بطريقـــة امنـــة تطبيقـــًا للمعاييـــر.
تلتزم شركة نسيج بتوفير الموارد الالزمة والهيكل االداري للتنفيذ والتطوير المستمر النظمة وبرامج إدارة الصحة والسالمة والبيئة.

إن شـــركة نســـيج تمتثـــل لجميـــع القوانيـــن واللوائـــح والمتطلبـــات األخـــرى ذات الصلـــة ، ومنـــع التلـــوث، والحـــد مـــن اإلصابـــات واألمـــراض فـــي مـــكان العمـــل 
والتخلـــص منهـــا فـــي نهايـــة المطـــاف، وتثقيـــف وتمكيـــن شـــركائنا فيمـــا يتعلـــق بمســـائل الصحـــة والســـالمة والبيئـــة.

1 - توفير بيئة عمل خالية من الحوادث، من خالل االمتثال لجميع قوانين الصحة والسالمة واللوائح وقواعد الممارسات ذات الصلة.
2 - جعل الصحة والسالمة جزء ال يتجزأ من جميع مستويات الموظفين في الشركة.

3 - ضمـــان مراعـــاة الصحـــة والســـالمة والبيئـــة فـــي جميـــع أنشـــطة التخطيـــط والعمـــل، وإشـــراك موظفينـــا والمتطوعيـــن فـــي عمليـــات صنـــع القـــرار مـــن 
خـــالل االتصـــال والتشـــاور والتدريـــب المنتظـــم.

4 - توفير برنامج مستمر للتعليم والتدريب للتأكد من أن موظفينا ومتطوعينا يعملون بأكثر الطرق أماًنا.
5 - تحديد  جميع المخاطر المحتملة في مكان العمل من خالل تحديدها وتحليلها عند تلقي تحذير المخاطر المتعلقة بوظائف كل صاحب عمل.

6 - ضمان السيطرة على جميع الحوادث المحتملة ومنعها ، وتوفير إدارة فعالة لإصابة وإعادة التأهيل لجميع الموظفين والمتطوعين.
7 - اجراء التخطيط السليم للوقاية من الحرائق وخطة الطوارئ.

8 - االلتزام بكافة المتطلبات واللوائح القانونية المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة.
9 - الحصول على الموارد لضمان السالمة البيئية الشاملة.

10- تطبيق تقنية غير ضارة بالصحة وصديقة للبيئة.
11- ضمان منتجات آمنة بيئيا من خالل دراسة دورة حياة المنتجات مع خطة التخلص المناسبة.

12- ضمان فرز النفايات والتخلص منها بشكل سليم دون التأثير على البيئة.

ـــة وهـــذا يشـــمل إنشـــاء الحمـــالت  ـــاء العالمـــة التجاري ـــة المســـتهلكين و بن ـــات الســـوق ورغب ـــى متطلب ـــاًء عل تقـــوم إدارة التســـويق بوضـــع خطـــط المبيعـــات بن
ــا إدارة التســـويق، إدارة القنـــوات التســـويقية الخاصـــة  مثـــل الموقـــع اإللكترونـــي وحســـابات وســـائل  اإلعالنيـــة و مـــن المهـــام األخـــرى التـــي تعمـــل عليهـ
ـــب مـــع  ـــى جن ـــا إل ـــوات ايضـــا تعمـــل إدارات التســـويق جنًب ـــى مختلـــف هـــذه القن ـــوى التســـويقي عل ـــى إنشـــاء ونشـــر المحت التواصـــل االجتماعـــي، باإلضافـــة إل

اإلدارت  االخـــرى لضمـــان أن القـــرارات التـــي تتخذهـــا اإلدارة تتماشـــى مـــع األهـــداف التســـويقية واســـتراتيجية التســـويق المحـــددة.

عالقات العمالء:
ـــل الهـــدف  ـــج والشـــركة و يتمث ـــه عـــن المنت ـــة لفهـــم احتياجاتهـــم وســـماع مـــا يقولون ـــن فـــي محاول تقـــوم إداره عالقـــه العمـــالء بالتفاعـــل مـــع العمـــالء الحاليي
ـــا فـــي أي إدارة  ،كمـــا  ـــا جوهري مـــن إدارة عالقـــات العمـــالء فـــي دعـــم عالقـــات قويـــة ومنتجـــة وتتســـم بالـــوالء مـــع العمـــالء. و تعـــد العالقـــة مـــع العميـــل جانب
ـــى جلـــب عمـــالء جـــدد  ـــه احتياجـــات العمـــالء كمـــا يعمـــل القســـم عل ـــى تلبي ـــدة و يهـــدف ال ـــكار أفـــكار جدي ـــى ابت ـــة المنافســـين ويعمـــل عل ـــم القســـم بمراقب يهت

ـــدة للشـــركة. ـــادة فـــرص جدي ـــى قاعـــدة العمـــالء مـــن خـــالل زي والحصـــول عل

إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة:

السياسة:

إدارة التسويق:

موقع الشركة اإللكترونية:
يوفـــر الموقـــع االلكترونـــي للعمـــالء ميـــزة ســـهولة البحـــث و طلـــب المنتجـــات و يعمـــل الموقـــع اإللكترونـــي علـــى جـــذب انتبـــاه الكثيـــر مـــن العمـــالء ممـــا يســـاعد 
علـــى زيـــادة قاعـــدة العمـــالء لـــدى الشـــركة و يعمـــل علـــى زيـــادة ترويـــج المنتجـــات وانتشـــارها بصـــورة أكبـــر , كمـــا يهتـــم الموقـــع بتحديـــث قســـم عالقـــات 

ـــر المعلومـــات بســـهولة ويســـر للمســـاهمين. المســـتثمرين  بمـــا يتناســـب مـــع التعليمـــات واإلرشـــادات وأيضـــًا بتوفي

تحديث وتطوير
سياسة الموارد

البشرية.

٠١٠٢٠٣٠٤
رفع نسب التوطين 
للوظائف المطلوبة
للتماشي مع انظمة

وزارة العمل.

زيادة توظيف
العنصر النسائي

في الشركة.

القيام بمبادرات
تحفيزية للمحافظة

على العاملين األكفاء
بالشركة.

تحسين خدمات
التأمين الطبي
للموظفين.

٠٥

إنجازات إدارة الموارد البشرية وتطوير األعمال لعام 2٠21م:
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تهتـــم شـــركة نســـيج بـــإدارة تقنيـــة المعلومـــات لإســـتفادة مـــن كل المعطيـــات والمســـتجدات التقنيـــة وتوظيفهـــا لتحســـين بيئـــة العمـــل وتحســـين كفـــاءة 
أدائهـــا وخدمـــة عمالئهـــا ومنســـوبيها فـــي كل المجـــاالت، فقـــد اهتمـــت بالعديـــد مـــن األنظمـــة علـــى النحـــو التالـــي: 

:MES – BMS  مشروع 	
بـــدأت شـــركة نســـيج فـــي تطبيـــق نظـــام تنفيـــذ التصنيـــع )MES( لمصانـــع الســـجاد و الموكيـــت. مـــن خـــالل تطبيـــق هـــذا النظـــام ، يمكـــن االطـــالع علـــى 
عمليـــات التصنيـــع فـــي الوقـــت الفعلـــي ، وتســـليط الضـــوء علـــى نقـــاط الضعـــف فـــي عمليـــة اإلنتـــاج ، مـــا بيـــن 3 إلـــى 10% زيـــادة فـــي الكفـــاءة ، تحســـين 

جـــدول اإلنتـــاج، تقليـــل األعمـــال الورقيـــة بســـبب جمـــع البيانـــات التلقائـــي والمعلومـــات لتحســـين دعـــم اتخـــاذ القـــرار.
:HR Self Service  برنامج الخدمة الذاتية  	

خدمـــة تمكـــن موظفيـــن الشـــركة مـــن رفـــع طلباتهـــم ذاتيـــًا مثـــل )رحـــالت العمـــل ، االجـــازات بمختلـــف أنواعهـــا، اخـــالء الطـــرف و غيرهـــا(، ويتيـــح أيضـــًا إلدارات 
ــا الطلبـــات تمـــر بسلســـلة مـــن  ــا، حيـــث انـ ــا او رفضهـ ــا او الموافقـــه عليهـ ــا تعميدهـ ــا، امـ ــرارات فيهـ ــاذ القـ االقســـام الإطـــالع علـــى هـــذه الطلبـــات واتخـ

الموافقـــات مـــن اإلدارات المعنيـــة.
:RPA مشروع 	

ـــر  ـــة تعتب ـــة باالعمـــال التقليدي ـــة للمشـــروع مقارن ـــث أن التكلفـــة اإلجمالي ـــف حي ـــر التكالي ـــات لتوفي ـــة العملي ـــدة و قـــوة مشـــروع أتمت ـــدرس شـــركة نســـيج فائ ت
ـــاءة. ـــة والكف ـــى مـــن الدقـــة واإلنتاجي ـــق مســـتويات أعل ـــزة تنافســـية وتحقي ـــك باكتســـاب مي منخفضـــة. سيســـمح ذل

:Power BI برنامج  	
و هو أحد أنجح برامج ذكاء األعمال حيث أنه مصمم بشكل  واجهات تحليلية إبداعية تمكن المستخدمين من مراقبة االعمال و تحليل النتائج.

إدارة تقنية المعلومات:

قامـــت إدارة الصحـــة والســـالمة المهنيـــة بإتخـــاذ إجـــراءات الحيطـــه والحـــذر وإســـتكمال كافـــة اإلجـــراءات الالزمـــه التـــى تـــم تطبيقهـــا فـــي بدايـــة الجائحـــة وتمثلـــت 
فـــي التالـــي: 

- قياس درجات الحراره والتأكد من تطبيق توكلنا لجميع الموظفين والزوار والعمالء لضمان بئيه عمل آمنه 
- توفير األدوات الصحية والوقاية المناسبة من اجل السالمة
- اتباع اإلجراءات الوقاية في امكان العمل والتنبيه المستمر 

- المحافظه على بيئة عمل صحيه  بالتباعد والحد من التجمعات 
- تعقيم مناطق العمل بشكل دوري لضمان عدم انتشار العدوى
- إتباع اجراءت احترازية بسكن العاملين للحد من انتشار العدوى 

إجراءات الصحة والسالمة في مواجهة جائحة كورونا:
يوضح الجدول والرسم البياني التاليين األصول والخصوم للسنوات المالية الخمس األخيرة:

األصول والخصوم ونتائج األعمال للسنوات المالية الخمس االخيرة:  -1٩

األصول والخصوم للسنوات الخمس األخيرة ) المبلغ باآلف الرياالت (

الموجودات العام
المتداولة

الموجودات غير 
المتداولة

إجمالى 
الموجودات

المطلوبات 
المتداولة

المطلوبات غير 
المتداولة

إجمالى 
المطلوبات

2٠21258,3142٠٠,65٩458,٩٧314٠,٧122٠٩,28835٠,٠٠٠م

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

يوضح الجدول والرسم البياني التاليين نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة:

نتائج أعمال السنوات الخمس األخيرة  ) المبلغ باآلف  الرياالت (

صافي الربحمجمل الربحتكاليف اإليراداتاإليراداتالعام

)85,517(27,649)202,547(2021230,196م

)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 
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 أ.  التحليل الجغرافي إليرادات الشركة

 ب. التحليل الجغرافي إليرادات الشركات التابعة
	   اليوجد  تحليل جغرافي وإيرادات تخص الشركات التابعة في العام 2021م، الشركات التابعة متوقفة عن النشاط.

يعـــود ســـبب الزيـــادة فـــي صافـــي الخســـائر خـــالل هـــذا العـــام مقارنـــة  بالعـــام الســـابق إلـــى االرتفـــاع الكبيـــر فـــي أســـعار المـــواد الخـــام ونتـــج عنـــة نقـــص توريـــد 
المـــواد الخـــام الـــي المصانـــع ، باالضافـــة الـــي تكويـــن مخصصـــات مقابـــل تقـــادم المخـــزون ، الـــي ان الشـــركة تمكنـــت مـــن  تعويـــض هـــذة الخســـائر جزئيـــا عـــن 
ـــة  ـــاح بنســـبة 23% الـــي جانـــب تقليـــل النفقـــات التشـــغيلية مقارن ـــادة المبيعـــات و تحســـين تكلفـــة المبيعـــات والـــذي ظهـــر فـــي ارتفـــاع اجمالـــي االرب طريـــق  زي

مـــع العـــام الســـابق

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة:  -2٠

إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج األعــوام الســابقة أو أي   -21
توقعــات أعلنتهــا الشــركة )المبلــغ بــاآلف الريــاالت(:

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة ) المبلغ باآلف الرياالت (

المنطقة إجمالى اإليراداتالعام
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الشمالية

المنطقة 
الجنوبية

المنطقة 
المجموعالغربية

2021230,19622,40116,91619,02328,326143,530230,196م

نسبة التغييرالتغيرات +/-2٠2٠م2٠21مالبيان

19.8%230,196192,20137,995المبيعات / اإليرادات

19.3%)32,833()169,714()202,547(تكلفة المبيعات/ اإليرادات

23.0%27,64922,4875,162مجمل الربح

)0.5%(488)102,160()101,672(مصروفات العمليات التشغيلية

)97.3%()19,373(54319,916االيرادات ) المصروفات ( االخري

23.0%)13,723()59,757()73,480(الربح )الخسارة( من العمليات

)54.3%(11,515)21,215()9,700(أخرى وأعباء مالية مصروفات

2.7%)2,208()80,972()83,180(قبل الزكاة )الخسارة(  

)4.4%(108)2,445()2,337(يخصم : الزكاة و ضريبة الدخل

2.5%)2,100()83,417()85,517(صافي خسارة العام بعد الزكاة

إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة:  -22

الشركات التابعة: فيما يلي قائمة بالشركات التابعة لشركة نسيج العالمية التجارية:  -23

سياسة الشركة في توزيع األرباح:  -24

ـــر والتفســـيرات األخـــرى  ـــة الســـعودية والمعايي ـــي المعتمـــدة فـــي المملكـــة العربي ـــر المال ـــة للتقري ـــر الدولي ـــًا للمعايي ـــة الموحـــدة وفق ـــم المالي ـــم إعـــداد القوائ ت
ـــن. ـــة الســـعودية للمحاســـبين القانونيي ـــا الهيئ ـــي أقرته الت

الشركات التابعة متوقفة النشاط نظرًا إلعادة هيكلة الشركة  •

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
ــغ  ــى بلـ ــب متـ ــذا التجنيـ ــة وقـــف هـ ــة العاديـ ــة العامـ ــرر الجمعيـ ــوز أن تقـ ــركة ويجـ ــي للشـ ــي النظامـ ــن االحتياطـ ــاح لتكويـ ــي األربـ ــن صافـ ــب )10%( مـ 	  يجنـ

االحتياطـــي المذكـــور)30%(  مـــن رأس المـــال المدفـــوع. 
ـــغرض أو أغـــراض  ـــن احتياطـــي إتفاقـــي يخصـــص لـ ـــاح لتكوي ـــراح مجلـــس اإلدارة أن تجنـــب )5%(  مـــن صافـــي األرب ـــى اقت ـــاءًا عل ـــة بن ـــة العامـــة العادي 	  للجمعي

ـــة. معين
	  للجمعيـــة العامـــة العاديـــة أن تقـــرر تكويـــن احتياطيـــات أخـــرى، وذلـــك بالقـــدر الـــذي يحقـــق مصلحـــة الشـــركة أو يكفـــل توزيـــع أربـــاح ثابتـــة قـــدر اإلمـــكان علـــى 
المســـاهمين، وللجمعيـــة المذكـــورة كذلـــك أن تقتطـــع مـــن صافـــي األربـــاح مبالـــغ إلنشـــاء مؤسســـات اجتماعيـــة لعاملـــي الشـــركة أو لمعاونـــة مـــا يكـــون قائمـــًا 

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

	  مـــع مراعـــاة األحـــكام المقـــررة فـــي )المـــادة العشـــرون( مـــن هـــذا النظـــام ، و ) المـــادة السادســـة والســـبعون ( مـــن نظـــام الشـــركات يخصـــص بعـــد مـــا تقـــدم 
نســـبة التزيـــد عـــن )10%( مـــن الباقـــي لمكافـــأة مجلـــس اإلدارة إذا كانـــت المكافـــأة نســـبة معينـــة مـــن أربـــاح الشـــركة، علـــى أن يكـــون اســـتحقاق هـــذه المكافـــأة 

متناســـبًا مـــع عـــدد الجلســـات التـــي يحضرهـــا العضـــو.
ـــع وتكـــون  ـــخ التوزي ـــخ االســـتحقاق و تاري ـــن القـــرار تاري ـــة العامـــة الصـــادر فـــي هـــذا الشـــأن ويبي ـــًا لقـــرار الجمعي ـــاح وفق ـــه فـــي األرب 	 يســـتحق المســـاهم حصت

ـــوم المحـــدد لالســـتحقاق. ـــة الي ـــاح لمالكـــي األســـهم المســـجلين فـــي ســـجالت المســـاهمين فـــي نهاي ـــة األرب أحقي
	  لم تصرف شركة نسيج العالمية التجارية أرباح للمساهمين عن العام المالي 2021م.

نسبة رأس المالالدولة محل العملياتمكان التأسيسنشاطها الرئيسياسم الشركة
التملك

شركة ذا هوم ستايلز
)ذات مسئولية محدودة(

تجارة التجزئة بالسجاد 
والموكيت واألرضيات 

واألثاث والبطانيات
واقمشة الستائر 
واإلكسسوارات

االمارات العربية المتحدة
دبي

المملكة العربيه السعودية
جدة

100%100 الف ريال سعودي

شركة ميلينيوم ويفرز 
القابضة المحدودة - 

أمريكا

توزيع وبيع السجاد 
والموكيت ومنتجات 

االرضيات االخري

الواليات المتحدة االمريكية 
دالتون

الواليات المتحدة االمريكية 
دالتون

100%100 الف دوالر امريكي

شركة السريع للتشغيل 
والصيانة المحدودة

)ذات مسئولية محدودة(

خدمات الصيانة 
للمصانع والشركات 

والمؤسسات الحكومية 
والخاصة

المملكة العربيه السعودية
جدة

المملكة العربيه السعودية
جدة

% 100100 الف ريال سعودي

شركة السريع للمشاريع
)ذات مسئولية محدودة(

خدمات المشاريع 
الحكومية والخاصة 

بمفروشات الموكيت 
والسجاد

المملكة العربيه السعودية
جدة

المملكة العربيه السعودية
جدة

% 100100 الف ريال سعودي
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القروض والمديونية االجمالية على الشركة:  -25

المدفوعات النظامية:  -26
فيما يلي تفاصيل المدفوعات النظامية خالل العام المالي 2021م : ) المبالغ باآلف الرياالت ( 

ــة  ــى الشــركة مــن الهيئ ــد احتياطــي مفــروض عل ــرازي أو قي ــر احت ــة أو جــزاء أو تدبي عقوب  -2٧
ــة  ــة والجه ــان أســباب المخالف ــة، مــع بي ــة أو قضائي ــة إشــرافية أو تنظيمي أومــن أي جه

الموقعــة لهاوســبل عالجهــا وتفــادي وقوعهــا فــي المســتقبل.

فيما يلي تفاصيل إجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خالل العام المالي 2021م : ) المبالغ باآلف الرياالت (  

قيمة أصل الجهات المانحة للقرضتسلسل
مدة القرضالقرض

المسدد 
خالل عام 
2٠21 م

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها التابعة

920,000110,775 سنوات130,775بنك الرياض1

12,12127,802من 4:1 سنوات39,923البنك االهلي السعودي2

86653,000   4 سنوات 53,866بنك الراجحي3

10,58111,204 3 سنوات   21,785البنك السعودي البريطاني4

5,91522,442 5 سنوات 28,357صندوق التنمية واالستثمار السعودي5

13,78722,656   4 سنوات 36,443وزارة المالية6

البيان

2٠21م )المبالغ باآلف الرياالت(                    

وصف موجز لها
المستحق حتى نهاية الفترة المسدد

المالية السنوية ولم يسدد

الهئية العامة للزكاة والدخل
الزكاة الشرعية6,2123009

ضريبة القيمة المضافة9,4890

التأمينات اإلجتماعية للموظفين2,690174المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

46917.6تكاليف تأشيرات وجوازات
تكاليف تجديد اإلقامات وتأشيرات الخروج 

والعودة

تصاريح العمل3,246188رسوم مكتب العمل

------------903114الرسوم الجمركية

وسبل عالجها تفادي وقوعها
في المستقبل

الجهة الموقعة
للمخالفة

أسباب
المخالفة

العقوبة/ الجزاء/
التدبير االحترازي/ القيد

االحتياطي

تم التوجيه باإللتزام وتعديل ألية اإلستبعاد
المؤسسة العامة للتأمينات 

اإلجتماعية
مخالفات أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات اإلجتماعية

   10.000 ريال

تم التوجيه بالمعالجة مكتب العمل مخالفة أنظمة مكتب العمل     50.000 ريال

الصفقات بين الشركة وأطراف ذات عالقة - )المبالغ باآلف الرياالت(    -28

المصالح في أعمال العقود:  -2٩
لـــدى الشـــركة خـــالل العـــام المالـــي 2021م  تعامـــالت مـــع أطـــراف ذات عالقـــة وأن أســـعار التعامـــالت بالســـعر الســـائد فـــي الســـوق  وتجـــدد مـــن الجمعيـــة 

ســـنويًا )المبالـــغ بااللـــف ريـــال ســـعودي(

نوع الصفقة الفترة / تاريخ 
التعيين نوع العالقة

إسم العضو/ كبار التنفيذيين 
أو أي شخص ذوي عالقة بأي 

منهم

الشركة التي ينطبق 
عليها كونها طرف 

ذات عالقة

توريد مواد خام
)بطانة السجاد الداخلية والخارجية( 

بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر 
السوق السائد

من 1 يناير 2021م
الي 15 يوليو 2021م

عالقة مباشر
األستاذ / صالح السريع 

 رئيس مجلس اإلدارة ) سابقا (
لشركة السعودية لصناعة 

مستلزمات السجاد 
المحدودة )ماتكس(

من 16 يوليو 2021م
الي 31 ديسمبر 2021م

عالقة غير مباشر*
األستاذ / ناصر السريع 

 عضو مجلس إدارة

21 نوفمبر 2021
عالقة مباشر
مستقبلية**

األستاذ / منذر السريع 
 الرئيس التنفيذي 

توريد مواد خام للمصانع غراء- ورق 
مقوي- مواد كيميائية - وبضاعة 
جاهزة )فوم ، لباد ( بموجب اوامر 
شراء معتمدة وبسعر السوق السائد

من 1 يناير 2021م
 الي 15 يوليو 2021

عالقة غير مباشر
األستاذ / صالح السريع 

شركة مجموعة السريع  رئيس مجلس اإلدارة ) سابقا (

لإلستثامر الصناعي 
من 16 يوليو 2021مالمحدودة

الي 31 ديسمبر 2021م
عالقة غير مباشر

األستاذ / ناصر السريع 
 عضو مجلس إدارة

عقود ايجار المعارض والمستودعات 
والمكاتب حسب سعر السوق السائد

من 1 يناير 2021
 الي 15 يوليو 2021

عالقة مباشر
األستاذ / صالح السريع 

شركة الحكمة للتطوير  رئيس مجلس االدارة ) سابقا (
من 16 يوليو 2021مالعقاري

الي 31 ديسمبر 2021م
عالقة غير مباشر

األستاذ / ناصر السريع 
 عضو مجلس إدارة

اجمالي 
القيمة الفترة مدتها نوع الصفقة نوع العالقة بالشركة الطرف ذو العالقة

8,207 من تاريخ 2021/1/1 
حتي 2021/7/14 توريدات مستمرة 

بموجب وامر شراء 
معتمدة بسعر 
السوق السائد

توريد مواد خام 
) بطانة السجاد الداخلية 

والخارجية (
بموجب اوامر شراء 

معتمدة وبسعر السوق 
السائد

عالقة مباشرة
األستاذ / صالح السريع
رئيس مجلس اإلدارة 

) سابقا ( الشركة السعودية لصناعة 
مستلزمات السجاد المحدودة 

)ماتكس(
4,945

16 يوليو 2021م
حتي 31 ديسمبر 

2021م

عالقة غير مباشر
األستاذ / ناصر السريع 

 عضو مجلس إدارة

504 من تاريخ 2021/1/1 
حتي 2021/7/14 توريدات مستمرة 

بموجب وامر شراء 
معتمدة بسعر 
السوق السائد

توريد مواد خام للمصانع 
غراء- ورق مقوي- مواد 
كيميائية - وبضاعة جاهزة
 )فوم ، لباد ( بموجب 
اوامر شراء معتمدة 
وبسعر السوق السائد

عالقة مباشرة
األستاذ / صالح السريع
رئيس مجلس اإلدارة 

) سابقا ( شركة مجموعة السريع 
لالستثمار الصناعي المحدودة

Group B
524

16 يوليو 2021م
حتي 31 ديسمبر 

2021م

عالقة غير مباشر
األستاذ / ناصر السريع 

 عضو مجلس إدارة

1,035 من تاريخ 2021/1/1 
حتي 2021/7/14

عقود سنوية 
تتجدد تلقائيا

عقود ايجار المعارض 
والمستودعات والمكاتب 

حسب سعر السوق 
السائد

عالقة مباشرة
األستاذ / صالح السريع
رئيس مجلس اإلدارة 

) سابقا ( شركة الحكمة للتطوير العقاري

297
16 يوليو 2021م

حتي 31 ديسمبر 
2021م

عالقة غير مباشر
األستاذ / ناصر السريع 

 عضو مجلس إدارة

15,512 اإلجمالي
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فــي الختــام يســر مجلــس إدارة شــركة نســيج العالميــة التجاريــة  أن يتقــدم بالشــكر والعرفان 

لمقام هيئة الســوق المالية والســوق المالية الســعودية )تداول( ووزارة التجارة واإلستثمار 

والدوائرالحكوميــة ذات العالقــة 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 وإخالصهــم فــي العمل.

مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ....
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