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 كلمة رئيس  مجلس اإلدارة
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 الحمد هلل رب العاملين  والصالة والسالم على سيد املرسلين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

، والذي م31/12/2019في  للسنة املالية املنتهية لكم التقرير السنوي  قدمأن أ واإلدارة التنفيذية  أعضاء مجلس اإلدارة سمسمي وإيسرني بإ  

ة الخاصة بوزارة أهم التطورات التى حدثت بأنشطة املجموعة والنتائج املالية السنوية واإلفصاحات حسب اللوائح واألنظم  يستعرض

 .وهيئة السوق املالية التجارة
 

 فقد 
 
 تخللته ظروف إقتصا شهدنا عاما

 
 أكثر من أى وقت  دية متغيرةآخرأ

 
 وتحديا

 
في جميع األسوق التى نعمل فيها ، وأن بئية العمل تزداد تقلبا

 من رؤية مض ى،و 
 
فقد واصلت املجموعة  ، رائدة في مجال تصنيع السجاد واملوكيتشركة بالتزامها على الحفاظ على سمعتها كالشركة إنطالقا

وتحسين األداء  ،والعمل على تطوير املنتجات وتنويعها ،واألنظمة الحكومية املتجددة ،سوق املتغيرةفي إعادة الهيكلة والتماش ي مع أوضاع ال

وترشيد املصروفات وزيادة اإلنتاجية على جميع املستويات سواء  في اإلنتاج أو املوارد البشرية، وسوف نستمر  والتركيز على قطاع األرضيات

 كلل جهودنا بالتوفيق والنجاح.مالئينا وموظفينا، ونسال هللا أن تمساهمينا وععة ملا يخدم في بذل أقص ى الجهود في النهوض باملجمو 
 

أعضاء مجلس اإلدارة على  شكر أ كما  . في إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية بخالص الشكر والتقدير على ثقتكمأتقدم و  هذا   

 .  إن شاء هللا تن النجاحامتطلعين الى مزيد مكافة إدارات الشركة  و  لزمالءوا لجميع املوظفين هوداتهم املستمرة ، والشكر موصول مج

 

 جلس اإلدارةم س رئي                                                                                                                                                                             

 صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع                                                                                                                                                                     
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 رؤية الشركة 

رائدة في مجال تصنيع السجاد واملوكيت وتسعى شركة ك مكانتها على بالتزامها على الحفاظ الشركة مستمرة

للوصول بنجاحها إلى العاملية، وهو ما يمكنها تحقيقه بتوسيع شبكة تجارتها من خالل التوزيع املحلي 

 والعالمي ملنتجات الشركة.

 الشركة  رسالة

يق معايير رضا العمالء، وذلك تسعى الشركة جاهدة لتقديم منتجاتها وخدماتها بجودة ُمثلى تضمن تحق

 .موظفيها ومساهميها تماشيا مع قيمها نحو 

 استراتيجية الشركة 

 عنالربحية والتركيز على الجانب التجاري  ذاتالتركيز على صناعة السجاد ذو الجودة العالية واملنتجات -

 السوق املحلي.  في السجاد وبيعه لتغطية كافة األذواق والحصول على أكبر حصة سوقية طريق استيراد

 املوكيت.نشاط تصنيع  في اإلنتاجيةزيادة الطاقة -

  مدر لألرباح، حيث يوجد طلب كيان مستقل الخيوط مصنع جعل-
 
 ودوليا

 
 محليا

 التوسع في القطاع التجاري في كل ما يخص حلول األرضيات والتى يوجد لها طلب عالي من األسواق. -

 

 

 الرؤية

 الرسالة

اإلستراتيجية
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واللجان وكبار التنفيذيينمجلس اإلدارة           

 الفصل األول 
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  : أ -1
 
 أعضاء مجلس اإلدارة -وال

                                                                                                                                   
 در بن راشد محمد الناصر                      أ / نا                                                             أ /  صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع         

                   مستقل –نائب رئيس مجلس اإلدارة                                                          تنفيذي غير – رئيس مجلس اإلدارة        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 عبدهللا بن حمدان عبدهللا السريع                      أ /                                                  بن محمد عبدهللا السريع أ / منذر            
                            تنفيذي  -  عضو مجلس إدارة                                                        تنفيذي     غير -  عضو مجلس إدارة                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كالوريوس إدارة أعمال محاسبةب املؤهالت:

 .ورئيس مجلس إدارة  شركة سناسك   الوظيفة الحاليه :

مدير عام اإلدارة املالية واإلدارية لشركة عبدهللا وناصر السريع   الوظيفة السابقه :

 .في مجموعة السريع  رئيس تنفيذي وعضو منتدب

سنة في اإلدارة املالية وإنشاء أنظمة املحاسبة وإعادة هيكلة  73 خبرة  ات :الخبر 

الشركات وإصدار السياسات واإلجراءات  وإدارة الشركات وتحويلها من عائلية وذات 

مسئولية محدودة إلى شركات مساهمة عامة مدرجة اضافة لعضويته  في مجالس إدارات 

 عدد من الشركات و اللجان.

 

 

 املؤهالت   :  بكالوريوس إدارة األعمال والتسويق.

 الوظيفة الحاليه :    العضو املنتدب لشركة املشروعات السياحية  )شمس(

الوظيفه السابقه : رئيس تنفيذي وعضو منتدب لشركة باتك ، رئيس مجلس مديرين امنكو   
 ومدير عام شركة وال ستريت واوتوستار مدير تسويق لشركة طومسون  ومدير شركة املستقبل–،

الخبرات :  خبر ة  24 سنة في العديد من املناصب القيادية كرئيس تنفيذي وعضو منتدب ومدير 

عام  وله خبرة وإنجازات بالشركات املساهمة والخاصة من خالل وضع االستراتيجيات وتحديد 

الفرص والدمج واإلستحواذ وإدارة العمليات وتحليل السوق املحلية والعاملية وخبرات مختلفة في 

 شركات أجنبية خارجية .

 

 

 

 .بكالوريوس إدارة أعمال و إقتصاد املؤهالت :

  أعمال خاصه الوظيفه الحالية :

مدير عام اإلمدادات ومدير مصنع جدة للخيوط الصناعية و   الوظيفة السابقة:

 ،مدير عام إدارة التصنيع بمجموعة السريع  واملشتريات

ي إدارة املشاريع واملشتريات والتصنيع وإدارة املصانع حيث سنة ف 23 ةخبر  الخبرات :

ومدير عام املشتريات ومدير عام مصنع جدة  نيع شغل مناصب قيادية كمدير عام التص

 للخيوط الصناعية بمجموعة السريع التجارية الصناعية.

 

 

 

 

 ودورات في التسويق واملبيعات  الثانوية العامة املؤهالت :

 مجموعة السريع مدير عام القطاع التجاري  : الوظيفة الحالية

ومدير علميات التسويق  منتج املوكيت ومدير اول منتجات األرضيات مدير : الوظيفة السابقة

 ملحلية و التصدير بمجموعة السريع التجارية الصناعية.ومبيعات كبار العمالء ومدير مبيعات ا

سنة حيث شغل عدة مناصب إدارية قيادية كمدير ملنتج املوكيت ومدير أول  21خبرة  الخبرات :

منتج األرضيات ومدير عمليات التسويق ومبيعات كبار العمالء ومدير مبيعات التصدير ومدير 

 بمجموعة السريع التجارية الصناعيةاملبيعات املحلية ومدير القطاع التجاري 
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 المجلد عبدالباري ن عبداللطيفبم / عصام                                                       وائل بن سعد عبدالعزيز الراشدد /               

            مستقل -  عضو مجلس إدارة                                                             غير تنفيذي -  عضو مجلس إدارة              

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

           

 

          

 

    

 

 

 
 

                   أ / حمدان بن على حمدان مطر                      
                 مستقل -  عضو مجلس إدارة                        

   

    

 
 

 
 
 

 
 

 نظم املعلومات –دكتوراه إدارة التغيير   :املؤهالت

  .عضو مجلس إدارة شركة اليتكو –العائلية  مستشار الشركات  :الوظيفة الحالية

لشركات متعددة في مجال الصناعة والتجارة  ئيس تنفيذير  : الوظيفة السابقة

 .ملجموعة السريع ب الرئيس بشركة اتحاد مصانع األسالك ورئيس تنفيذيوالخدمات ونائ

سنة كرئيس تنفيذي لشركات متعددة  15عشرين سنة منها و  ستةخبرة تزيد عن  الخبرات :

في مجال الصناعة والتجارة والخدمات واإلشراف على املشاريع  وعضوية في مجالس إدارات 

 ملدرجة و مستشار للعديد من املجموعات العائلّية .عدد من الشركات املساهمة املقفلة و ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 بكالوريوس علوم الهندسة الصناعية :املؤهالت

 .يس مجلس اإلدارة ملجموعة الحارثينائب رئ  :الوظيفة الحالية

ومدير العمليات واملدير التنفيذي ملجموعة  مدير تصنيع:  الوظيفة السابقة

 صافوال، رئيس تنفيذي ملجموعة سويتز ومدير عام تنفيذي لشركة اوتوستار 

 .مستشار  ورئيس تنفيذي ملجموعة العيس ىو 

حيث شغل عدة مناصب  سنة  في املشاريع وتطوير األعمال 23 خبره :الخبرات

مدير  التعبئة والتغليف ومدير اول اإلنتاج ومساعد مدير العمليات  قيادية منها

ومدير عام التصنيع ومدير  تنفيذي بمجموعة صافوال ،والرئيس التنفيذي ملجموعة 

واملدير العام التنفيذي لشركة اوتوستار والرئيس التنفيذي ومستشار   ،سويتز 

 . ائب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة الحارثيملجموعة العيس ى ، ون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .محاسبة –بكالوريوس علوم ادارية  املؤهالت:

 املدير التنفيذي املالي لشركة تطوير القطاع الصحي القابضة. الوظيفة الحالية:

مدير مراجعة مكتب الدار لتدقيق الحسابات ، مدير تنفيذي بشركة سارا  : الوظيفة السابقة

 لقابضة.ا

سنة في مجال تقديم خدمات املراجعة وتدقيق الشركات ومجال االدارة املالية  92خبرة  : الخبرات

وتطوير األعمال واالستثمارات واالستحواذ على حصص في شركات قائمة وتأسيس شركات، وتقلد 

ل عدة مناصب قيادية في الشركات التي عمل بها باالضافة الى تمثيل تلك الشركات من خال

 .عضويات في مجالس اداراتها واللجان املنبثقة
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 : 
 
 أعضاء اللجان -ثانيا

  لجنة املراجعة   

 الخبرات   املؤهالت الوظيفة السابقة ظيفة الحاليةالو  اإٍلسم م

 حمدان على حمدان مطر 1
املدير التنفيذي املالي لشركة تطوير 

 القطاع الصحي القابضة

مدير مراجعة مكتب الدار لتدقيق 

 الحسابات

 مدير تنفيذي بشركة سارا 

بكالوريوس علوم 

 حاسبةم -ادارية 

 جرانت ثورنتون( –ق الحسابات سنوات ) الدار لتدقي 10 -

 ضة(سنوات ) شركة سارا القاب 10 -

 سنوات )شركة تطوير القطاع الصحي القابضة( 9  -

2 
منصور  صالح الحمد 

 الخربوش               

مستشار إداري للرئيس التنفيذي  

 لشركة املياه الوطنية 

رئيس تنفيذي ملجموعة الراجحى 

منصب قيادية في شركة  – القابضة

 كة كيمياسابك وشر 

ماجستير الهندسة 

 الكهربائية

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

سنوات الرئيس التنفيذي )مجموعة الراجحى  5سابك( ، 

 القابضة( ، عضو  لجنة مراجعة )شركة كيان(

3 
عصام عبداللطيف 

 عبدالباري املجلد

نائب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة 

 الحارثي

ر تصنيع ومدير العمليات واملدير مدي

التنفيذي ملجموعة صافوال، رئيس 

تنفيذي ملجموعة سويتز ومدير عام 

تنفيذي لشركة اوتوستار  ومستشار  

 .ورئيس تنفيذي ملجموعة العيس ى

بكالوريوس علوم 

 الهندسة الصناعية

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

 سنة )مجموعة الحارثي( 5 عيس ى(،سنة )مجموعة ال 11 -

 لجنة املكافآت والترشيحات

 الخبرات   املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإٍلسم م

 نضال خزاع كلوب  1

شركة  – الرئيس التنفيذي 

 األسواق لتقييم القدرات 

 

شركة خط  –التنفيذي  الرئيس 

املطابخ السعودية الصناعية و 

 التجارية 

يس ادراة نظم و بكالور 

 تسويق 

 سنة ) شركة األسواق لتقييم القدرات ( 14-

 سنوات ) شركة خط املطابخ السعودية( 3-

 سنوات ) شركة املنتجعات السياحية و العقارية ( 5-

 اللوجستية(  للخدمات  شركة الجمال السريعة)سنوات  3-

2 
صالح ناصر عبدالعزيز 

 السريع
 رئيس مجلس إدارة

دارة املالية واإلدارية مدير عام اإل 

لشركة عبدهللا وناصر السريع 

في   رئيس تنفيذي وعضو منتدب

 .مجموعة السريع

بكالوريوس إدارة 

 أعمال محاسبة 

 سنة ) شركة عبدهللا وناصر السريع(  25 -

 سنة )شركة مجموعة سناسكو لإلستثمار( 15 -

 سنوات  ) مجموعة السريع التجارية الصناعية ( 9  -

3 
سعد عبدالعزيز  وائل

 الراشد

عضو  – العائليةمستشار الشركات 

 مجلس إدارة شركة اليتكو

لشركات متعددة في  ئيس تنفيذير 

مجال الصناعة والتجارة 

والخدمات ونائب الرئيس بشركة 

اتحاد مصانع األسالك ورئيس 

 ملجموعة السريع تنفيذي

دكتوراه إدارة التغيير 

 نظم املعلومات –

 مجموعة السريع التجارية الصناعية (سنتين ) شركة   -

 سنتين ) شركة اتحاد مصانع األسالك ( -

 سنتين ) شركة الدريس للتجارة والصناعة ) اليتكو( -

 سنوات  ) شركة االحماض الحيوية السعودية ( 4 -

 سنة ) شركات متعددة في مجال الصناعة والتجارة(  15-

 

 : - أعضاء اإلدارة التنفيذية
 
 ثالثا
 الخبرات املؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية سماإلٍ  م

 مارك هنري فيرلين 1
ملجموعة  الرئيس التنفيذي 

 السريع

 بلجيكا )   BIG) عاممدير 

 مسشار مجموعة السريع
 ماجستير إقتصاد

 مجاالت مختلف في متعددة سنة 34خبرة  

 السجادصناعة 

 مدير مالي  يةمدير عام اإلدارة املال عبدالباري محمد  2
ماجستير تجارة، ماجستير إدارة 

 دة الزمالةأعمال وشها

سنننننننننة في اإلدارة املالية في عدد من الشننننننننركات  27

 الصناعية

 محمد أسامة مبارك 3
مدير عام املوارد البشرية 

 املكلف

 مدير عام مصنع الخيوط 

 ملجموعة السريع 
 ائيةيبكالوريوس االهندسة الكيم

املبيعننننننات والتخطيط  سننننننننننننين في مجننننننال 9خبرة 

 واإلنتاج والجودة واإلدارة 

 وسام سرماني 4
مدير عام التسويق 

 واملبيعات

مدير عام تطوير األعمال لشركة 

 الزوردي للمجوهرات

)ِنظم  بكالوريوس هندسة معلوماتية 

 وشبكات(

سننننننننننننننة في مجننال التسنننننننننننويق، املبيعننات،  12خبرة 

 تطوير األعمال، وتطوير املنتجات

 عام تصنيع األرضياتمدير  كارتبارت رو  5

 ماتيس ( ) السجاد  مدير مبيعات

 رئيس العمليات املنسوجات

 مستشار ملشاريع النسيج

 نسيج والكيماوياتتقنية الهندسة 
سننننننننننننننننننننة فنني املنننسنننننننننننننوجننننننات والسنننننننننننننجنننننناد  43خننبننرة 

 واملفروشات واملنسوجات املذخرفة
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  الشركة إدارة مجلس عضو يكون  التي خارجها أو اململكة داخل الشركات  -2
 
 .مديريها من أو والسابقة الحالية إدارتها مجالس في عضوا

 

                                         

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

 االسم
 تصنيف العضوية

 مستقل ( –غير تنفيذي  –تنفيذي ( 

غير تنفيذي  ةعضو مجلس  إدار                            أ. صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع  

 عضو مجلس إدارة مستقل                              ناصر أ . نادر بن راشد محمد ال

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

 عضو مجلس إدارة تنفيذي                             عبدهللا بن حمدان عبدهللا السريعأ . 

 عضو مجلس  إدارة غير تنفيذي                          العزيز الراشدد . وائل  بن سعد عبد

 عضو مجلس إدارة مستقل                            م . عصام بن عبداللطيف عبدالباري املجلد

 عضو مجلس إدارة مستقل                                            أ . حمدان بن على حمدان مطر 

  من عضو تنفيذي لعضو غير تنفيذي تغيرت صفة عضوية عضو مجلس اإلدارة االستاذ/ منذر محمد عبدهللا السريع م 2019يوليو  30بتاريخ 
 
 نظرا

 من وظيفته كمدير عام إلدارة التصنيع ملجموعة السريع التجارية الصناعية . م 2019يوليو  30بتاريخ لتقدمه بإستقالته 

يكون  الشركات التي أسماء إسم العضو 

  مجلس اإلدارة عضو
 
عضوا

 لحاليةا مجالس إداراتها في

 مديريها من أو

داخل 

اململكة 

/  

خارج 

 اململكة

 القانوني الكيان

 /مساهمة مدرجة ( 

 /مساهمةغير مدرجة

 ةمسؤولي ذات

 ) محدودة

عضو  يكون  الشركات التي أسماء

  مجلس
 
 في مجالس اإلدارة عضوا

 من مديريها أو السابقةإداراتها 

 داخل 

اململكة

/ 

خارج 

 اململكة

 القانوني الكيان

 /مساهمة   مدرجة (

 /مدرجة مساهمة غير

مسؤولية  ذات

 )محدودة

 شركة الفارابي - صالح ناصر عبدالعزيز السريع 

 كالسيوم     شركة كربونات ال -

 مجموعة سناسكو                 -

الشركة السعودية لصناعة  -

 ماتكس-مستلزمات  السجاد

 داخل

 داخل

 داخل

 داخل

 مساهمة مغلقة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة مغلقة     

 شركة عبدهللا وناصر السريع -

 بلجيكا –مصنع سمارا  -

 سوق مكة الدولي -

 شركة الشامية -

 أديم املالية شركة -

-  

 داخل

 خارج

 داخل

 داخل

 داخل

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 

 راشد محمد الناصر  نادر

 شمس شركة-

 سكاب مجموعة شركة -

 ناتبت شركة -

 داخل

 داخل

 داخل

 شركة مساهمة مدرجة

 شركة مساهمة مغلقة

 ة مساهمة مغلقةشرك

شركة باتك لإلستثمار واألعمال  -

 اللوجستيه

-الشركة العربية لخدمات االمن  -

 أمنكو

 شركة أوتوستار  -

 داخل

 

 داخل

 

 داخل

 مساهمة مدرجة

 

 ذات مسؤولية محدودة

 

 شركة مساهمة مغلقة

 ذات مسؤولية محدودة داخل شركة كربونات الكالسيوم            - ------ ------ ------- منذر  محمد عبدهللا السريع

 ------ ------ ------ شركة مساهمة مدرجة داخل شركة نماء للكيماويات عبدهللا حمدان عبدهللا السريع

 مساهمة مقفلة  داخل شركة الدريس ) اليتكو ( سعد عبدالعزيز الراشدوائل 
 االحماض الحيوية السعودية -

 شركة اتحاد مصانع االسالك-

 داخل

 داخل

 ة مقفلة مساهم

 مساهمة مدرجة

 ذات مسؤولية محدودة داخل شركة الهاء السبعة القابضة - املجلد عصام عبداللطيف

 مجموعة صافوال ) مديريها (  -

 مجموعة سويتز  -

 مجموعة العيس ي -

 داخل

 داخل

 داخل

 مساهمة مدرجة

 ذات مسئولية محدودة

 مساهمة مغلقة

 حمدان على حمدان مطر

 ةشركة سدير لألدوي-

 لتأميناملعتمدة ل شركة الوثيقة -

  شركة الرعاية للتخطيط -

 داخل

 داخل

 داخل

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 
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 بمقترحات -التنفيذيين غير وبخاصة- أعضائه إلحاطة إلدارةا مجلس اتخذها التي اإلجراءات -4

 
  حيال وملحوظاتهم املساهمين علما

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

إدارة عالقات املستثمرين هى حلقة الوصل بين مجلس وتمثل الذي يشتمل على مقترحات ومالحظات املساهمين املطروحة، و  ضاء مجلس اإلدارةعأل  حالعامة  املتا

مرين وإطالع تها من خالل أمين سر مجلس اإلدارة وعالقات املستثسراإلتصال مقترحات واستفسارات املساهمين ويتم داكما يستقبل مركز اإلدارة واملساهمين 

 مقترحات املساهمين الواردة من خالل البريد اإللكتروني والتفاع مجلس اإلدارة على املقترحات واملالحظات
 
رئيس  يحيطكما  .ال معهاملهمة بصورة منتظمة وأيضا

  مجلس اإلدارة
 
  دت.بمقترحات املساهمين إن وجعضاء مجلس اإلدارة بخاصة غير التنفيذيين أل في أول إجتماع  علما

 

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

 
 م

 اإلسم
 إجتماع الجمعية األول 

 م2019يونيو  11

 إجتماع الجمعية الثاني

 م2019أغسطس  28

 حاضر حاضر ناصر عبدالعزيز السريع أ. صالح 1

 حاضر إعتذر راشد محمد الناصر أ . نادر  2

 حاضر حاضر محمد عبدهللا  السريع أ. منذر  3

 حاضر حاضر أ . عبدهللا حمدان عبدهللا السريع 4

 إعتذر حاضر د . وائل سعد عبدالعزيز الراشد 5

 إعتذر حاضر م . عصام عبداللطيف املجلد 6

 حاضر حاضر أ . حمدان على حمدان مطر 7

 
 م .2019مايو  2م )اإلجتماع الثالث( لعدم إكتمال النصاب القانوني لإلجتماعين األول والثاني للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019يونيو  11معية العامة غير العادية بتاريخ انعقد إجتماع الج

 

  -وأسبابها: الطلبات تلك وتواريخ املساهمين لسجل الشركة طلبات عدد -6

 أسباب الطلب تاريخ الطلب ساهمينعدد طلبات الشركة لسجل امل

 تقارير دورية لتحديث سجل املساهمين م 2019ابريل  9 1

 )اإلجتماع األول( غير العادية إجراءات الجمعية العامة  م 2019مايو  2 2

 )اإلجتماع الثالث( غير العاديةإجراءات الجمعية العامة  م 2019يونيو  11 3

 تحديث سجل املساهمينل دوريةتقارير  م 2019يونيو  30 4

 تقارير دورية لتحديث سجل املساهمين م 2019يوليو  25 5

 غير العادية تخفيض راس املالإجراءات الجمعية العامة  م2019أغسطس  28 6

 راس املال تخفيضلتحديث سجل املساهمين بعد  م 2019أكتوبر  13 7

 بيانات تقرير مجلس اإلدارة السنوي  م2019ديسمبر  31 8
 

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

 بالشركة.

يد جوانب الضعف لجنة املكافآت والترشيحات بتحد نة بجهة خارجية لتقوم بتقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضائه ، كما تقومحتى تاريخه لم يتم اإلستعا

 .حسب اإلستراتيجية ومصلحة الشركة  في مجلس اإلدارة ولجانه وإقتراح معالجتهاوالقوة 
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 إجتماعات مجلس اإلدارة -8

لم   ،صالحياتهل وفقا ومحدد موثق أعمال جدول  في املدرجة املوضوعات في إجتماعاته املجلس ، ويبحث م 2019 إجتماعات خالل عام ستة  (6) عقد مجلس اإلدارة       

يلتزم مجلس اإلدارة اعتماد القوائم م، 2019خالل السنة املالية املنتهية يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد إجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر 

ذ مجلس اإلدارة عدد م إتخ2019عام إعتمادها عن طريق التمرير  وخالل املالية في اجتماعاته الدورية وفي حالة عدم تزامن إجتماع مجلس اإلدارة مع إصدار القوائم يتم 

 للربع الثالث املالية األولية وقرار إعتماد النتائج  ، م2019مارس  28م في 2018السنوية للعام  ر إعتماد النتائج املالية التى كان من ضمنها قراو قرار بالتمرير    10

 -وكان حضوراالجتماعات لألعضاء على النحو التالي :  م2019نوفمبر  10بتاريخ  م2019للعام
 

 م2019إجتماعات مجلس اإلدارة لعام 

 اإلسم م
 االول 

 مارس 25

 الثاني

 مايو 9

 الثالث

 يوليو 22

 الرابع

 أغسطس 28

 الخامس

 أكتوبر 17

 السادس

 ديسمبر 16
 اإلجمالي

وفوض  اعتذر          ناصر عبدالعزيز السريعصالح  1     5 

وفوض  اعتذر      راشد محمد الناصرنادر   2    ) 
 
)هاتفيا  5 

 4 اعتذر اعتذر     محمد عبدهللا  السريعمنذر    3

       6 عبدهللا حمدان عبدهللا السريع 4

وفوض  اعتذر    وائل سعد عبدالعزيز الراشد 5       ) 
 
)هاتفيا  5 

ر  اعتذ  عصام عبداللطيف املجلد 6     اعتذر   4 

       6 حمدان على حمدان مطر 7

 م2019أغسطس  28.:   تاريخ أخر  إجتماع للجمعية العامة

 
 
 

 الحضور  انعقادها وبيانات وتواريخ،اجتماعاتها وعدد،وأعضائها،ورؤسائهااملجلس، لجان ،ومهامالختصاصات مختصر وصف -9

 -:  لألعضاء
 :ون هذه اللجان على النحو التاليوتتك"  اللجنة التنفيذية " و "   " و " لجنة املراجعة والترشيحات املكافآتالث لجان وهى : " لجنة اإلدارة ثينبثق من مجلس             

 لجنة املكافآت والترشيحات  .أ

  .م 2019( خالل عام اجتماعين دت اللجنة )وقد عق من ثالثة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين والترشيحات املكافآتاإلدارة لجنة ا مجلس شكل            

  م2019 للعام لجنة املكافآت والترشيحات

 الصفة االسم

 رئيس اللجنة  أ . نضال خزاع كلوب 

 عضو لجنة  أ . صالح بن ناصر السريع 

 عضو لجنة  د . وائل سعد عبدالعزيز الراشد

  م2019خالل عام  تاملكافآت والترشيحاالجدول املرفق يبين اجتماعات لجنة   

  2019 إجتماعات لجنة املكافآت والترشيحات خالل عام

 م 

 األول  اإلسم

 يوليو  23 

  الثاني                           

  ديسمبر  15                    

 إجمالي

 الحضور 

 2 حضر حضر أ . نضال خزاع كلوب 1

 2 حضر حضر أ . صالح بن ناصر السريع 2

عد عبدالعزيز الراشدد . وائل س 3  2 حضر حضر 

لتطبيق أفضل املمارسات في الحوكمة إلتاحة الفرصة إلنضمام عضو مستقل م إعادة تشكيل لجنة املكافآت والترشيحات 2019ديسمبر  17قرر مجلس اإلدارة في إجتماعه املنعقد بتاريخ 

 عن الدكتور / وائل سعد الراشد )عضو غير تنفيذي(في اللجنة املهندس / عصام عبداللطيف املجلد من أعضاء مجلس اإلدارة 
 
الذي اعتذر عن عضويته في اللجنة  )عضو مستقل ( بديال

 من 
 
 م .2020يناير  1، على أن تبدأ اللجنة الجديدة أعمالها إعتبارا
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 اختصاصات ومهام اللجنة: 

 فيما يخص املكافآتتختص لجنة املكافآت والترشيحات 
 

ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة  إعداد سياسة واضحة -

 
 
عنه واإلدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراع في تلك السياسات اتباع 

 معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح، والتحقق من تنفيذها.

ملمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، توضيح العالقة بين املكافآت ا -

 وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. 

املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق  -

األهداف املتوخاة منها، والتوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء 

ركة وفقا مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالش

 للسياسة املعتمدة. 

التوصية ملجلس اإلدارة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة  -

 للسياسة املعتمدة. 
 
 عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 

 

 

 

 

 

 يما يخص الترشيحات تختص لجنة املكافآت والترشيحات ف
 

 دارة واإلدارة التنفيذية.اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإل  -

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع  -
 
التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا

 مراعاة عدم ترشيح أى شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة. 

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

 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.   -

املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف  -

 اإلدارة التنفيذية. 

ملجلس اإلدارة في شأن التغييرات التى مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات  -

 يمكن إجراؤها.

لتحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو ا -

 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 

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

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

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

ملقترحات ملجلس اإلدارة في شأن القيام بأعمال املراجعة الدورية لالئحة الحوكمة ورفع التوصيات وا -

إجراء تعديالت عليها بما يتفق مع التشريعات واللوائح املنظمة لها وبما ينطبق على أغراض وطبيعة أنشطة 

 الشركة.

 

 لجنة املراجعة .ب

وقد ص  بالشئون املالية واملحاسبية، بينهم مختجميعهم غير تنفيذيين من  م من ثالثة أعضاء2018ابريل  26الجمعية العامة بتاريخ  من لجنة املراجعة إنتخاب تم   

   م.2019اجتماعات خالل عام  أربعة(عقدت اللجنة  )

 م2019للعام   لجنة املراجعة

 الصفة االسم

  رئيس اللجنة حمدان مطرأ . حمدان على 

 اللجنة عضو  م . منصور بن صالح الخربوش

اللجنةعضو  عصام بن عبداللطيف املجلدم .  

 

 م2019خالل عام املراجعة املرفق يبين اجتماعات لجنة الجدول 

 م

 م 2019خالل عام  اجتماعات لجنة املراجعنننة 

 

 إجمالي

 الحضور 

 اإلسم 
 األول 

 مارس 21

 الثاني

 مايو 6

 الثالث

 يوليو 22

 الرابع

 نوفمبر   7
 

 4 حضر حضر حضر حضر أ . حمدان على حمدان مطر 1

ضرح م . منصور بن صالح الخربوش 2 ( إعتذر 
 
 3 حضر حضر )هاتفيا

 3 حضر حضر حضر إعتذر م .عصام بن عبداللطيف املجلد 3
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 اختصاصات ومهام اللجنة:

 

 التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير سةراد 

 . فيها الواردة للمالحظات

 الحوكمة  آليات ةفاعلي مدى على ) وصالحيتها مهامها نطاق في( واإلشراف  الرقابة

 مع يتعارض ال التابعة، وبما وشركاتها املجموعة العالقة بين تنظم التي والرقابة

 .بالشركة الحوكمة  تطبيق آليات على تشرف أخري  لجنة أي وصالحية مهام

 هذه تضمنتها التي والضوابط والقواعد املهام كفاية مدى تقييم وإعادة مراجعة 

 والذي اإلدارة ملجلس حولها مقترحة تغييرات بأي ةآلخر والتوصي وقت من الالئحة

 .للمساهمين للجمعية العامه بشأنها والتوصية ستهارابد يقوم

 املالية والقوائم التقارير ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال مراقبة 

 : مايلي خاصة بصفة اللجنة مهام فيها وتشمل الداخلية الرقابة وأنظمة

 :الداخلية املراجعة

 بما فاعليتها من والتحقق وأعمالها الداخلية املراجعة إدارة خطط على اإلشراف 

 .الخصوص بهذا املهنية واألعراف األنظمة والقوانين مع يتماش ي

 تقرير وإعداد الشركة، في املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم مراجعة 

 أعمال من أدته وما ظمالن هذه كفاية مدي في ورأيها يتضمن توصياتها مكتوب

 والقوانين األنظمة تقتضيه ما ضوء وذلك في اختصاصها نطاق في تدخل أخري 

  يودع أن اإلدارة مجلس وعلى املهنية،وتقديمه للجمعية العامة، واألعراف
 
 نسخا

 الجمعية انعقاد موعد قبل الرئيس ي الشركة مركز في التقرير من هذا كافية

 ويتلى منه بنسخة املساهمين من رغب كل من لتزويد األقل على أيام بعشرة العامة

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

 في الداخلية املراجعة وإدارة الداخلي املراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة 

 املنوط واملهام عمالاأل  أداء في وفعاليتها الالزمة املوارد توافر من للتحقق الشركة،

 .بها

  :املنشأة مخاطر إدارة

  مراجعة سياسة وإطار عمل إدارة املخاطر بما يتوافق مع أهداف الشركة

 املسائل حول  للمجلس التوصيات تقديمو  ،والتوصية بشأنها للمجلس  العتمادها

 املخاطر. بإدارة املتعلقة

 عدم  من ة والتحققالشرك لها تتعرض قد التي للمخاطر مقبول  مستوى  تحديد

 له. الشركة تجاوز 

  التحقق من أهم املخاطر التى يتعرض لها وحدات أعمال الشركة وأنشطتها ومدى

 استجابة اإلدارة للتعامل معها بشكل مناسب.

 تحديد وآليات نظم فعالية وتقييم بالشركة املخاطر إدارة نظام عل اإلشراف

  أوجه لتحديد وذلك شركة؛ال لها تتعرض قد التي ومتابعة املخاطر وقياس

 القصور بها .

  :املالية التقارير

 مجلس على عرضها قبل والسنوية سنوية الربع األولية املالية القوائم في النظر 

 وعدالتها نزاهتها من للتحقق وذلك شأنها في الرأي والتوصية وإبداء اإلدارة

 بهذا املهنية عرافواأل  األنظمة والقوانين تقتضيها أخري  متطلبات وأي وشفافيتها

 .الشأن

 السنوي  التقرير كان إذا فيما اإلدارة مجلس طلب على بناء الفني الرأي إبداء

 وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة والقوائم املالية اإلدارة ملجلس

 للشركة املالي الوضع أو تقييم املركز واملستثمرين للمساهمين تتيح التي املعلومات 

 . وإستراتيجيتها عملها ذجونمو  وأدائها

 والبحث والحسابات، املالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو مهمة مسائل أية سةراد 

 مراجع أو الشركة في مهامه يتولى من أو للشركة املالي املدير مسائل يثيرها أية في بدقة

 .الحسابات

 ملجلس عليها مالحظات أي وإبداء للشركة السنوية التقديرية املوازنة في النظر 

 الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من التحقق،و وجدت إن اإلدارة

  املالية التقارير في الواردة

 ملجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في املتبعة املحاسبية السياسات سةراد 

 . شأنها في اإلدارة

  :الحسابات مراجع

 أتعابهم وتحديد وعزلهم اباتالحس مراجعي بتعيين اإلدارة ملجلس التوصية 

 التعاقد وشروط عملهم نطاق ومراجعة من استقاللهم التأكد بعد أدائهم وتقييم

 .معهم

 أعمال فعالية ومدى وموضوعيته، الحسابات مراجع استقالل من التحقق 

 .الصلة ذات واملعايير االعتبار القواعد في األخذ مع املراجعة،

 تقديمه عدم من والتحقق وأعماله، الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة 

 
 
  ذلك حيال مرئياتها وإبداء ، املراجعة أعمال نطاق تخرج عن إدارية أو فنية أعماال

  مرئياتها وإبداء املالية القوائم على ومالحظاته الحسابات مراجع تقارير في النظر 

 .بشأنها أخذ ومتابعة ما وجدت إن حيالها

 املراجعة عملية بعد الحسابات مراجع قبل من املقدم اإلدارة خطاب فى النظر 

 قبل من فيه الواردة للمالحظات التصحيحية تنفيذ اإلجراءات ومتابعة السنوية

 .اإلدارة

  :االلتزام من التحقق 

 اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة 

 .بشأنها الالزمة

 ذات والتعليمات والسياسات واللوائح نظمةباأل  الشركة التزام من التحقق 

 . عملها بنطاق العالقة

 العالقة ذوي  األطراف مع الشركة تجريها أن املقترح والتعامالت العقود مراجعة 

 مجلس إلى بشأنها تراه ما وتقديم وجدت، إن املحتملة تعارض املصالح وحاالت

 . اإلدارة

 اتخاذ ضرورة ترى  مسائل من تراه بما عملها نطاق في اإلدارة مجلس إلى الرفع 

 .اتخاذها يلزم التي بالخطوات وإبداء توصياتها بشأنها، إجراءات
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 اللجنة التنفيذية : .ج

 لتقديم أ/ نادر الناصر بإستقالته من اللجنة مجلس قام
 
ي فلعملية( )لظروفه ا اإلدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين )مستقلين( ونظرا

يناير  1م وإعتذار املهندس / ماجد محمد سعد الضحوي بتاريخ 2019يناير  1م على أن تسري  من 2018ديسمبر   23م وتم قبولها من املجلس بتاريخ 2018ديسمبر  22

 م . 2019نة التنفيذية في العام م حل اللجنة التنفيذية ، لذا لم يعقد أى إجتماع للج2019يناير  3م قرر مجلس اإلدارة بالتمرير بتاريخ 2019

 السابقة اللجنة التنفيذية 

 الصفة االسم

  جنةللا رئيس م .عصام بن عبداللطيف املجلد

 عضو لجنة أ . نادر بن راشد الناصر

 عضو لجنة م .  ماجد بن محمد الضحوي 

 : التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة

 ات الالزمة ملجلس اإلدارة.متابعة وتنفيذ مشاريع الشركة ورفع التوصي 

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

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

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

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

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

 متابعة املعايير املع( تمدة من املجلسKPI’sمع االدارة التنفيذية والتأكد من تنفيذها حسب ا )عالقة. لخطط والوقت الزمني مع كل جهة ذات 

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

 االدارة التنفيذية واقتراحها للمجلس. ة ومراجعة املبادرات منسراد 

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

 .أي مهام آخرى يوكلها مجلس اإلدارة للجنة 
 

 

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

 .الشركة في الداخلية
ستمر،حيث تقوم إدارة املراجعة الداخلية تعمل لجنة املراجعة واملكونة من ثالثة أعضاء بدراسة التقارير الدورية  عن تقييم و تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل م

 على
 
 على تقييم املخاطر،والتى تعتمد وتراقب بإستمرار من قبل لجنة املراجعة، وتهدف عملية املراجعة إلى تقييم نظام ا بعمليات املراجعة والتدقيق بناءا

 
لرقابة الخطة املعدة بناءا

 في نظام الرقابة الداخلية الداخلية، ولم تظهر عملية املراجعة التي تقوم بها املراجعة الداخلية واملراجعون الخارجيون عن فعالية وكفاية نظام الرقابة الداخل
 
 جوهريا

 
ية بالشركة ضعفا

 .
 
 للشركة يستدعى اإلشارة عنه ، وتعتقد لجنة املراجعة  أن نظام الرقابة الداخلي فعال ومناسب للشركة بشكل معقول نسبيا

 -:  حقوق املساهمين والجمعية العامة -

رباح التي تقرر الشركة توزيعها، سهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من األ أل باع الحقوق املتعلقة جمي يكفل ونظام حوكمتها للمساهمين للمجموعة األساسالنظام  إن

التصويت على قراراتها والحق في والحق في الحصول على حصة من أصول الشركة عند التصفية، والحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، واملشاركة في مداوالتها و 

يتعارض  اليضر بمصالح الشركة و  الدارة، والحق في التحري وطلب املعلومات بما دارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء مجلس اإل سهم والحق في مراقبة أعمال مجلس اإل صرف باأل الت

يها إمكانية املشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وتحرص على اختيار كبر عدد من مساهمأل مجموعة السريعمع الشروط واللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق املالية. وتتيح 

لتسهيل ممارسة املساهمين لحقهم  بالتنسيق مع مركز اإليداع عن بعد لكترونينظام للتصويت اإل تتيح املجموعةالوقت واملكان املناسبين لعقدها مما يمكن الجميع من الحضور. كما 

املتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين، والتي  والصالحيات حكامساس ونظام حوكمة الشركة على األ عون الحضور بصفة شخصية. كما ينص النظام األ يستطي ال في التصويت إذا كانوا

على محاضر اجتماعات الجمعية  طالعلإل مكانات الكافية للمساهمين اإل  املجموعةوتتيح  ،زمة لضمان ممارسة كافة املساهمين لحقوقهم النظاميةال حتياطات الجراءات واإل تتضمن اإل 

 خالل املدة النظامية.العامة وتقوم بتزويد هيئة السوق املالية بنسخ من تلك املحاضر 
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11-   
 
 لشركات.االئحة حوكمة  التسعينمنصوص عليه في املادة الثالثة و ملا هو مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

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

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

 
 ماليا

 
 هذه املزايا . مبلغا

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

 تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها واملهارات 
 
اء مجلس اإلدارة من ذوي الخبرات واملؤهالت لجذب أعضوالخبرات املطلوبة وأن تكون عامال

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

 س اإلدارة ومدى استحقاقهم للحصول على هذه يجوز للجنة املكافآت في الشركة وضع معايير وسياسات أخرى مفصلة تحدد بناء  عليها مقدار مكافأة أعضاء مجل

 املكافآت .

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

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

  .لف ريال سعودي(خمس مائة أ 500,000 )

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

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

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

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

  ريال( ستون ألف ريال  60,000 ) وقدره  محددمبلغ لجنة املراجعة ويستحق عضو  .ريال ريال( مائة ألف100,000) وقدره  محددمبلغ  يستحق رئيس لجنة املراجعة

 .كمكافأة سنوية لعضو اللجنة

 ريال( ستون ألف   60,000ريال( مائة ألف ريال. ويستحق عضو اللجنة التنفيذية مبلغ محدد وقدره ) 100,000)  يستحق رئيس اللجنة التنفيذية مبلغ محدد وقدره

 كمكافأة سنوية. ريال

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

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

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

 وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في األحوال األتية: 

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

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

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

 يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي أخر إجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع املكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

 لتي صرفت ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها أو هيئة السوق املالية أن املكافآت ا  إذا تبين للجنة املراجعة

 على الجمعية العامة أو تضمنها تقرير مجلس اإلدارة السنوي.

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

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

 منهم للظروف املالية للشركة ،2019عن مكافأتهم لعام   أعضاء مجلس اإلدارة جميع عن السياسة، مع اإلشارة لتنازل جود أى إنحراف جوهري و 
 
 م تقديرا

 به من تحديات .وما تمر 
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  كبار التنفيذيينمكافآت  : 

 على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت  –يحدد مجلس اإلدارة  -1
 
 -:يذيين وفقا للمعايير التاليةمكافآت كبار التنف –بناءا

 لتحفيز كبار التنفي -2
 
ذيين على تحقيق تلك األهداف، وتعزيز قدرة الشركة على أن تكون املكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة اإلستراتيجية، وعامال

 تنمية أعمالها وإستدامتها ونموها. 

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

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

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

 على مستوي الوظيفة واملهام واملسئوليات واملهارات ومستوى األداء واملؤهالت العلمية والخ -6
 
 .برات العمليةأن تحدد املكافآت بناءا

 ت أعضاء مجلس اإلدارةمكافآ

بدل المصروفات
 

المجموع
 

الكلي
مكافأة نهاية الخدمة 

 

 ) بالريال (المكافآت الثابتة  المكافآت المتغيرة

المجموع م التصنيف / اسم العضو المنصب
 

األسهم الممنوحة )يتم إدخال القيمة(
 

خطط تحفيزية طويلة األجل
خطط تحفيزية قصيرة األجل 
 

مكافآت دورية
نسبة األرباح 
المجموع 

مكافأة رئيس المجلس أو ال 
عضو المنتدب 

أو أمين السر إن كان من األعضاء
مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية 

 

مزايا عينية
 

مجموع بدل حضور جلسات اللجان
بدل حضور جلسات المجلس 

 

مبلغ معين
 

   األعضاء غير التنفيذيين

 1 أ . صالح ناصر السريع رئيس املجلس - - - - - - - - - - - - - - - -

- 17,500 - - - - - - - 17,500 - - - 5,000 12,500 0  
 
 2 د. وائل سعد الراشد  عضوا

 10,000        10,000 - - - 0 10,000 0  
 
 3 أ . منذر محمد السريع عضوا

 األعضاء المستقلين

 4 أ . نادر  راشدالناصر نائب الرئيس 0 12,500 0 - - - 12,500 - - - - - - - 12,500 -

- 15,000 - - - - - - - 15,000 - - - 5,000 10,000 0  
 
 5 م. عصام عبداللطيف مجلد  عضوا

- 22,500 - - - - - - - 22,500 - - - 7,500 15,000 0  
 
 6 أ . حمدان على مطر  عضوا

 األعضاء  التنفيذيين
- 15,000 - - - - - - - 15,000    0 15,000 0  

 
أ . عبدهللا حمدان السريع  عضوا  11 

 وعننننننننننناملجم 0 75,000 17,500 - - - 92,500 - - - - - - - 92,500 -

                                                                       

  م2019تنازل أعضاء مجلس اإلدارة عن املكافأة  للعام املالي 

 ين فيتم صرف بدل حضور واحد فقطإذا تزامن إجتماع املجلس مع أحد اللجان أو إجتماع لجنت                                               . 
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 ت أعضاء اللجانمكافآ

( المجموع لريال لجلسات )با  بدل حضور ا
 (ريال للجلسة 2,500)بواقع 

لسنوية )ريال( ة ا لثابت  المكافآت ا
لجلسات( ا بدل حضور ا نصب )عد لعضو الم سم ا لجنة / ا  م ال

 نة املراجعة أعضاء لج

 1 أ . حمدان على حمدان مطر رئيس اللجنة 100,000 7,500 107,500

 2 م . منصور صالح الخربوش عضو 60,000 7,500 67,500

65,000 5,000 60,000  
 
 3 م .عصام بن عبداللطيف املجلد عضوا

 املجموع 220,000 20,000 240,000

 أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات

 1 أ . نضال خزاع كلوب رئيس اللجنة 60,000 5,000 65,000

0 0 0  
 
 2 أ . صالح بن ناصر السريع عضوا

45,000 5,000 40,000  
 
 3 د . وائل سعد عبدالعزيز الراشد عضوا

 املجموع 100,000 10,000 110,000

 تنازل االستاذ / صالح السريع عن مكافأته عن لجنة املكافآت والترشيحات 

 ع املجلس مع أحد اللجان أو إجتماع لجنتين فيتم صرف بدل حضور واحد فقطإذا تزامن إجتما  .                                              

 مكافآت كبار التنفيذيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املجموع الكلي

مجموع مكافأة 

التنفيذيين عن 

 املجلس إن وجدت

مكافأة نهاية 

 الخدمة

   املكافآت الثابتة )بالريال(

 وظائف كبار التنفيذيين رواتب بدالت زايا عينيةم املجموع

5,090,726  220,056 4,870,670 597,084 789,866 3,483,720 

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 

أعلى املكافآت من ضمنهم الرئيس 

 التنفيذي واملدير املالي.

 املجموع 3,483,720 789,866 597,084 4,870,670 220,056  5,090,726
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 -أسهم الشركة: في التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء والحقوق  املصالح -12

 عفي أسهم مجموعة السريع ،  2019بما فيها أسهم أقاربهم في الشركة وأي تغيير في تلك املصلحة خالل العام املالي  نسبة ملكية أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين
 
لما

 صلحة بأدوات الدين  .بأنه اليوجد لهم أى م

 قبل تخفيض رأس املال وإحتساب عدد األسهم نهاية السنة بعد تخفيض رأس املال  م2019يناير  1 إحتساب عدد األسهم في بداية السنة 

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

 

 -:وعدد األسهم رأس مال الشركة

 بعد تخفيض رأس املال قبل تخفيض رأس املال البيان

 ريال  65,500,000 ريال  225,000,000 رأس مال الشركة ) بالريال (

  22,500,000 عدد االسهم املصدرة 
 
  6,550,000 سهما

 
 سهما

  22,500,000 عدد األسهم الحرة
 
  6,550,000 سهما

 
 سهما

 ريال  65,500,000 ريال  225,000,000 رأس املال املدفوع ) بالريال (

 ريال  10 ريال  10 القيمة اإلسمية للسهم

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

 نسبة التغير

 االختالف للتخفيض

 صافي

 التغير 

 م2019يناير  1بداية العام      م 2019ديسمبر  31نهاية  العام     
 ةأسماء أعضاء مجلس اإلدار  املنصب

 عدد األسهم  أدوات الدين عدد األسهم  أدوات الدين 

 أ/ صالح بن ناصر السريع  رئيس مجلس االدارة 1,384,400 اليوجد  403,014 اليوجد  0 %  0

 أ . نادر بن راشد  الناصر مجلس اإلدارةنائب رئيس  0 اليوجد  0 اليوجد  0 %  0

 أ/منذر بن محمد السريع   االدارة عضو مجلس 832 اليوجد  239 اليوجد  0 %  0

 أ / عبدهللا بن حمدان السريع عضو مجلس االدارة 5,000 اليوجد  0 اليوجد  5,000 %  100

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

 دم / عصام بن عبداللطيف املجل عضو مجلس االدارة 0 اليوجد  0 اليوجد  0 %  0

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

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

 نسبة التغير
 صافي

 التغير

 م2019يناير  1بداية العام     م2019ر ديسمب 31نهاية  العام  
 أسماء األعضاء وكبار التنفيذيين املنصب                          

 عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم  أدوات الدين 

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

 منذر بن محمد السريع   سابقا  – مدير عام التصنيع 832 اليوجد  239 اليوجد 0 0%

 عبدالباري محمد   مدير عام اإلدارة املالية 0 اليوجد  0 اليوجد 0 0%

0% 0 
 اليوجد

0 
 اليوجد 

0 
 مدير عام  التدقيق الداخلي

 أمين سر مجلس اإلدارة
 محمود  عبدهللا شمس الدين 
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 الفصل الثاني

الحوكمة -متطلبات اإلفصاح   
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  املساهمات اإلجتماعية -13

الجامعات ن مجموعة السريع التجارية الصناعية تحرص على أهمية املشاركة االجتماعية، فقد ساهمت املجموعة في تأهيل و تدريب شباب الوطن من طالب إ

 مع رؤية اململكة 
 
فقد تم  2030)التدريب امليداني الخاص بالجامعات( حسب التخصصات واعطائهم الفرصه للتعليم والتطوير وصقل املهارات، وتماشيا

م  2019اض ي توظيف وتدريب عدد من ابناء الوطن الثبات جدارتهم باالضافة الى توظيف عدد من ابناء الوطن من ذوي االحتياجات الخاصة، فخالل العام امل

 ياضقامت املجموعة بتوظيف خريجي جامعة امللك عبدالعزيز وكلية التقنية بجدة واملعهد العالي للصناعات البالستيكية بالر 

 

 :  إقرار مجلس اإلدارة -14

  ت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.أن سجال 

 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية 

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

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

 أصدرتها مشابهة حقوق  أو  مذكرات حق اكتتاب أو ة تعاقديةأوراق مالي

 م. 2019 عام الشركة خالل منحتها أو

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

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

 م .2019العام 

 في التصويت ةياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصليس لدى الشركة أسهم إمت. 

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

 .دلإلستردا قابلة

 من أي بموجبه تنازل  إتفاق أو ترتيبات أية م 2019 عام خالل توجد ال 

 .األرباح في حقوقه عن املساهمين

 فئة في مصلحة أية م 2019ديسمبر 31 يف املنتهي املالي العام خالل يوجد ال 

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

أبلغوا الشركة بتلك  الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر(

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

  محتفظ بهااليوجد لدى الشركة أسهم خزينة. 

 العام املالي   مكافآت عن بموجبه أعضاء مجلس اإلدارة  تنازل  يوجد اتفاق

  تنازل  بموجبه تم تنازل  إتفاق أو ترتيبات أي توجد م ماعدا ذلك ال2019

 .تعويضات أو راتب أي عن التنفيذيين كبار أحد

  ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين أو أي ترتيبات أخرى تشرك

 فين في رأس مال الشركة.املوظ

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

 أو أو منحتها الشركة أصدرتها مشابهة حقوق  أو إكتتاب حق مذكرات

 م.31/12/2019 في املنتهية السنة املالية خالل منحتها

 التوجد شركة تابعة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية قد 

 أدوات دين. أصدرت أسهم أو

 القوائم على تحفظات أي للشركة مراجع حسابات تقرير يتضمن ولم 

 .  املالية السنوية

 مجلس اإلدارة خالل العام بإستبدال املحاسب القانونى السادة  ييوص  لم

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

 .  العامة  العادية الجمعية

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

 بتعاقد خارجي لوجود إدارة مراجعة داخلية قائمة داخل الشركة.

  ملصلحة موظفى الشركة خالل اليوجد أى استثمارات أو إحتياطات أنشئت

 .مزايا املوظفين لنهاية الخدمةمخصص  ماعدام 2019عام

 يوجد فيها تعارض بينها وبين قرارات  ة املراجعةالتوجد توصيات للجن

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

 الداخلي. املراجع تعيين أو وتقييم أدائه أتعابه وتحديد وعزله

  لم تقدم الشركة أي قرض ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ولم تضمن أي

 لس اإلدارة مع الغير .قرض يبرمه أيا من أعضاء مج

 

 

 قيود االستثمار

املدرجة والتعليمات املنظمة لتملك املستثمرين يوجد قيود على أسهم الشركة حسب ما ورد في كل من القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية ال 

 استراتيجية في الشر 
 
 للنظام األساس للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركةاالستراتيجيين االجانب حصصا

 
 .كات املدرجة وذلك وفقا
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بق ما -15
ُ
 .ذلك وأسباب يطَبق لم وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من ط

 -أدناه :  األحكام الواردة باستثناء املالية، وق الس هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة في الواردة األحكام جميع الشركة تطبق

 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة رقم املادة / الفقرة

 ( 39املادة)

 التدريب

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

التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر ،بغرض تنمية 

 معارفهم في املجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.مهاراتهم و 

لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستتطبق في مادة 

ئيا بمنح أعضاء اإلدارة من ، وتم تطبيقها جز حالة الزامها

 .دورة تدريبية  املوارد البشرية

 (41املادة )

 التقييم

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

 
 
الالزمة لتقييم أداء املجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا

وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق 

األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة 

 الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح

 و ( د،ـه ،ب،ج،) اتوالفقر  معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .

ستتطبق في مادة لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية 

ولم يتم تطبيق الحصول على جهة خارجية ، حالة الزامها

تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بمتابعة .للتقييم

.
 
 وتقييم رئيس املجلس دوريا

 للجان( عضوية ا51املادة )

 ( تشكيل لجنة املكافآت60املادة )

 ( تشكيل لجنة الترشيحات64املادة )

 .ب( على أن يكون رئيس اللجنتين من األعضاء املستقلينفقرة 

 أ ( على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل .فقرة  

 فقرة أ ( على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل

عضو اللجنة يتمتع  تنفيذي ()غير  الدكتور وائل الراشد 

املنصب  ملرور أكثر من عام على تركه بصفة اإلستقاللية

 رئيس اللجنة ، كما يتمتع األستاذ نضال كلوبالتنفيذي 

. كما بصفة االستقاللية املطلقة نظرأ لكونه عضو خارجي

 من 
 
 1قام مجلس اإلدارة بإعادة تشكيل اللجنة إعتبارا

 م 2020يناير 
 
بإضافة عضو مجلس إدارة مستقل ورئيسا

 للجنة . 

 ( 72) –( 71)- (70املادة )

 تشكيل لجنة إدارة املخاطر

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

يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، 

توى مالئم من املعرفة بإدارة املخاطر ويشترط أن يتوافر في أعضائها مس

 والشؤون املالية.

ستتطبق في  مادة لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية

 مراقبة املخاطر حيث  حالة الزامها،
 
 تدخل حاليا

 )
 
 .ضمن إختصاصات لجنة املراجعة )إسترشاديا

 (85املادة )

 تحفيز العاملين

ء العاملين إلستماع إلى أرآورش عمل متخصصة ل تشكيل لجان أو عقد-1

 في الشركة ومناقشتهم في املسائل واملوضوعات محل القرارات املهمة. 

 في الشركة أ برنامج-2
 
و نصيب من األرباح التى تحققها منح العاملين أسهما

 وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج..

 الشركة. إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في-3

لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستتطبق في حالة 

 الزامها

 (87املادة )

 املسؤولية اإلجتماعية

 على إقتراح مجلس اإلدارة سياسة  –تضع الجمعية العامة العادية 
 
بناءا

تكفل إقامة التوزان بين أهدافها واألهداف التى يصبو املجتمع إلى 

 ع اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع. تحقيقها، بغرض تطوير األوضا

مادة إسترشادية ستتطبق في حالة لم يتم تطبيقها كونها 

 الزامها 

 (88املادة )

 مبادرات العمل اإلجتماعي

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات 

 الشركة في مجال العمل اإلجتماعي.

دية ستتطبق في حالة لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشا

 الزامها

 (89املادة )

أن يتضمن املوقع اإللكتروني للشركة جميع املعلومات املطلوب -3

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

 اإلفصاح األخرى 

يتضمن موقع الشركة املعلومات  –مادة إسترشادية 

 على ها وتعمل الشركة حالياملطلوب اإلفصاح عن
 
تحديث ا

 بصفة مستمرة. موقعها اإللكتروني

 (95املادة )

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات

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

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

حوكمة، وتزويد على هذه اللجنة متابعة أى موضوعات بشأن تطبيقات ال

 على األقل بالتقارير والتوصيات التى تتوصل إليها.
 
 مجلس اإلدارة، سنويا

  ، مادة إسترشادية ستتطبق في حالة الزامها
 
تدخل حاليا

( ختصاصات لجنة حوكمة الشركات ا
 
ضمن )إسترشاديا

 .إختصاصات لجنة املكافآت والترشيحات
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الثالثالفصل   

 النشاط والتخطيط واألداء
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 :  وكيتمصنع امل
 

 

 بتاريختم تأسيسه مصنع املوكيت والذي يندرج تحت مسمى مصنع السريع للسجاد 

 املنطقة الصناعية املرحلة الرابعة، حيث يقوم –ه، يقع في مدينة جدة 28/11/1436

تصنيع جميع متطلبات السوق سواء في الوحدات السكنية أو املستشفيات أو ب

 .املكاتباملساجد أو الردهات أو الفنادق أو 

ينتج املصنع قطع من املوكيت عالي الجودة بمواصفات خاصة بما في ذلك املوكيت 

املصنوع من الصوف واألكريليك والحرير وكذلك املوكيت املقاوم للحرارة عالي الجودة 

  وذلك لتلبية جميع طلبات السوق املحلية والدولية.
 

 :جدة للخيوط الصناعيةمصنع 
 

صنع إلنتاج الخيوط النايلون والبولي بروبيلين في جدة ُيعرف باسم أنشأت مجموعة السريع م

هن. وتعتبر خيوط النايلون والبولي 23/01/1417مصنع جدة للخيوط والذي تم تشييده بتاريخ 

 والسجاد.بروبيلين من العناصر الرئيسية في تصنيع املوكيت 

 : النشاط التجاري 

والتجزئة( ملنتجات الشركة وهي السجاد  يتمثل في التجارة الداخلية )البيع بالجملة

عبارة عن معارض ومخازن وع فر  ل  عدةت، وتزاول الشركة نشاطها من خالواملوكي

. كما يتضمن نشاط الشركة التجاري تصدير منتجات الشركة إلى بعض  راكز توزيعوم

ة الدول العربية وأفريقيا. باإلضافة إلى ذلك، تزاول الشركة نشاط الخدمات التجاري

لبيع  (Mora Textils)حيث تم تعيينها وكيل حصري تجاري لشركة مورا تكستايلز 

 البطانيات وهي شركة إسبانية 

 : النشاط االستثماري 

 (يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة 

سهم ( مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك األ 5بشرط أال يقل رأس املال عن )

والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في 

لشركات املساهمة أو ذات املسئولية املحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه تأسيس ا

 األنظمة والتعليمات املتبعة في هذا الشأن

 

 

 
 

 

 التكوين والنشاط    -16

 

 الصناعية  من الشركات الرائدة في الشرق  شركة مجموعة السريع التجارية              

في مجال صناعة وتجارة السجاد واملوكيت والخيوط الصناعية األوسط 

التى تعد من أحد أكبر الشركات املصنعة  ،1953والتي تأسست في عام 

 وأصبحت شركة مساهمة سعودية مقفلة في   للسجاد واملوكيت في العالم ،

شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق م  وتم تحويلها الى 2007العام 

م  وتقوم الشركة بتوزيع وبيع 2010فبراير  22املالية السعودية ) تداول ( في 

منتجاتها في السوق املحلي والخارجي ، ويقع مقر الشركة الرئيس ي في مدينة 

  ،جدة

 تنقسم أنشطة الشركة إلى ثالث أنشطة رئيسية:

  صناعي.النشاط ال -

 النشاط التجاري. -

 .االستثماري نشاط ال -

 : النشاط الصناعي 

مصنع السريع يتمثل النشاط الصناعي في مجال صناعة السجاد واملوكيت عبر 

للسجاد والذي لديه رخصتي تشغيل ملصنع السجاد ومصنع املوكيت تندرج تحت 

الخيوط الصناعية كذلك في مجال يتمثل النشاط الصناعي مصنع السريع للسجاد و 

 خيوط الصناعية لتصنيع الخيوط .عبر مصنع جدة لل

 مصنع السجاد: 

يده بتاريخ يتم تش يندرج تحت مسمى مصنع السريع للسجاد والذي السجادمصنع 

املنطقة الصناعية املرحلة الرابعة حيث ينتج  –، يقع في مدينة جدة هـ30/07/1405

ي السجاد عالك، احتياجات السوق مصنع السجاد تصاميم متنوعة من السجاد تغطي 

يقوم مصنع و الجودة منخفض السعر إلى األنواع املستخدمة في املكاتب واملساجد. 

ستخدم في  السريع للسجاد
ُ
بإنتاج تشكيلة متنوعة من سجاد النجيلة الصناعية امل

باع هذه املنتجات في السوق 
ُ
الحدائق ومناطق حمامات السباحة وأرضيات املنازل. وت

صدر إلى العديد من ا
ُ
لدول حول العالم مثل دول الخليج والشرق األوسط املحلي كما ت

 .وأسترالياوأوروبا وأسيا وأمريكا 
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 :   )املبالغ باالف الرياالت(ته من إجمالي األنشطة كما يليالجدول التالي يوضح النشاط ونسب

 

 

 

 

 

 

 رسم بياني

 

 

 

 

 

 األنشطه الرئيسية للشركات التابعة 

 ةوشرك .واإلكسسواراتيتلخص نشاط الشركة التابعة ذا هوم ستايلز في تجارة تجزئة السجاد واألرضيات واألثاث والبطانيات وأقشمة الستائر 

 في تجارة الجملة في املوكيت واألرضيات.  (أمريكا)ملينيوم ويفرز 

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

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة  إيرادات النشاط اسم النشاط الرقم

 %83 192,579 ة والخيوط الصناعي  واألرضيات  السجاد واملوكيت 1

 %17 39,772  واألقمشة  والبطانيات األثاث واملفروشات 2

 %100 232,351 اإلجمالي 

 النسبة  إيرادات النشاط اسم النشاط الرقم

 يوجد ال ال يوجد الشركات التابعة 1
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 وقعاتلها، أو وقف علمياتها( والتاأو توسعه أعم للشركة، الهيكلية التغييرات ذلك في بما( املهمة  الشركة وقرارات خطط -17

 املستقبلية 

 
 
   -:  واإلحداث الهامه برز اإلعالناتا -اوال

 م املالية عن إنهاء التعاقد بينهما وعدم استمرارية شركة أديم كمستشار مالي االعالن عن توصل مجموعة السريع التجارية الصناعية وشركة أدي م2019فبراير  28

 لإلتفاقية املبرمة في شهر سبتمبر 
 
 م، وقد تم القرار بالتسوية والتراض ي بين الطرفين .2018إلدارة علمية زيادة رأس املال وفقا

 لجزيرة كابيتال( كمستشار مالي إلدارة عملية زيادة رأس املال. عن تعيين شركة الجزيرة لألسوق املالية )ا االعالن  م2019مارس  10

م ملناقشة والتصويت على بنود 2019مايو  2دعوة السادة املساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية اإلجتماع األول والثاني بتاريخ   م2019ابريل  4

مراجع الحسابات والقوائم املالية وتوصية لجنة املراجعة بشان إختيار مراجع الحسابات  جدول أعمال الجمعية املتضمنة التقرير السنوي وتقرير

والتوصيت على تعيين عضو مجلس اإلدارة / حمدان مطر وأعمال العقود مع أطراف  املجلسجلس ومكافأة أعضاء املالخارجي وابراء ذمة أعضاء 

 على تعديل مواد النظام األساس . ذات عالقة،والتصويت 

  اإلجتماع األول. إعالن عن  بداية التصويت اإللكتروني عن بعد على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة الغير عادية م2019ابريل  28

 اني .اإلعالن عن عدم إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية لعدم إكتمال النصاب القانوني الالزم إلنعقاد اإلجتماعين االول والث م 2019مايو 5

م ملناقشة والتصويت على بنود 2019يونيو  11دعوة السادة املساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية اإلجتماع الثالث بتاريخ   م2019مايو  6

  العامة غير العادية لعدم إكتمال نصاب اإلجتماع األول والثاني . جدول أعمال الجمعية

 اإلجتماع الثالث . التصويت اإللكتروني عن بعد على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة الغير عادية  بداية عن إعالن م2019يونيو 9

 ية باملوافقة على جميع البنود . نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العاد عن  إعالن م2019يونيو  12

 % من رأس املال71لجمعية العامة الغير عادية حيال الخسائر املتراكمة التى بلغت إعالن توصية مجلس اإلدارة ل  م 2019يوليو  22

 ل% من رأس املا71عن اإلجراءات الواجب اتخاذها واملدة الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها املتراكمة و  عن تعديل صيغة التوصية إعالن  م 2019يوليو  23

 % من رأس املال بتخفيض رأس املال 71اإلدارة للجمعية العامة الغير عادية حيال الخسائر املتراكمة التى بلغت  إعالن عن تعديل توصية مجلس م2019يوليو   25

 على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت، على تعيين السيد/ مارك هنري 2019يوليو  24اإلعالن عن موافقة مجلس اإلدارة بالتمرير بتاريخ  م2019يوليو 25
 
م بناءا

 من تاريخ فيرلي
 
 للشركة إعتبارا

 
 تنفيذيا

 
 .رحلةم ، وذلك للمساهمة في بناء وتنفيذ الخطط االستراتيجية التي تواكب امل2019يوليو  25ن رئيسا

  إعالن تقديم ملف تخفيض رأس املال لهيئة السوق املالية  م2019يوليو  31

للتصويت على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال   (األول )اإلجتماع  العامة  غير العاديةدعوة السادة املساهمين لحضور إجتماع الجمعية   م2019اغسطس 6

  ريال سعودي إلطفاء الخسائر املتراكمة . 65,500,000الى  

 اإلعالن عن توضيح أخر مهلة إلنعقاد الجمعية العامة غير العادية ملعالجة الخسائر املتراكمة. م 2019اغسطس 18

 يوم األحد م2019اغسطس  25
 
 من العاشرة صباحا

 
بتاريخ  إعالن بداية التصويت اإللكتروني عن بعد على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية بدءا

 نفس يوم إنعقاد الجمعية . 2019أغسطس  25
 
 م ، وينتهى التصويت الرابعة عصرا

 إلنعقاد الجمعية العامة غير العادية ملعالجة الخسائر املتراكمة. إعالن تذكيري عن توضيح أخر مهلة م2019اغسطس  26

 إعالن نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية باملوافقة على تخفيض رأس املال إلطفاء الخسائر.  م2019اغسطس  29

 % من رأس املال. 11.43ة الى إلعالن عن تعديل األوضاع وإنخفاض الخسائر املتراكما م2019سبتمبر   11

سبتمبر  26اإلعالن عن إيداع املبالغ من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض راس املال في حسابات املساهمين املستحقين وذلك في تاريخ   م 2019سبتمبر  11

 م، عن طريق بنك الجزيرة . 2019

 ريال سعودي( عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية . 112,660,000دة رأس مال الشركة بقيمة )اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بزياتم  م2019سبتمبر  25

مليون ريال ، بما يمثل  14.3اإلعالن  عن إتفاق عن خصم مديوينة قائمة مع طرف ذو عالقة )شركة الحكمة الدولية للتطويرالعقاري( بمبلغ تم  م2019اكتوبر  1

م من ايجارات مستحقة متراكمة عن مواقع ملستودعات ومعارض، 30/9/2019ركة الحكمة الدولية فى % من الرصيد القائم واملستحق لش50

 منها للمجموعة 
 
 بأنه يوجد طرف ذو عالقة فى هذه االتفاقية وهو ، وذلك دعما

 
، ويوجد اثرمالي ايجابي غير متكرر على نتائج الشركة فى تاريخه. علما

 .مجلس االدارة  رئيس -األستاذ / صالح ناصر السريع

 اإلعالن عن تقديم ملف زيادة رأس املال الى هيئة السوق املالية . تم  م 2019اكتوبر  13

رة دعوة السادة املساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة  غير العادية اإلجتماع األول والثاني بعد ساعة للتصويت   على توصية مجلس اإلداتم  م2019ديسمبر  31

 م.2019ديسمبر  25، بعد موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ ( ريال سعودي.112,660,000أس املال بقيمة )بزيادة ر 
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 إعالنات النتائج املالية 

  28   م 2018ديسمبر 31مجموعة السريع التجارية الصناعية النتائح املالية السنوية املننتهية في  أعلنت   :        م2019مارس  

  9  م2019مارس  31مجموعة السريع التجارية الصناعية النتائح املالية االولية  للفترة املننتهية في  أعلنت  :               م 2019مايو 

  22  م 2019يونيو  30مجموعة السريع التجارية الصناعية النتائح املالية االولية للفترة املننتهية في أعلنت   :        م 2019يوليو     

 10   م2019سبتمبر  30مجموعة السريع التجارية الصناعية النتائح املالية االولية للفترة املننتهية في أعلنت  :     م 2019نوفمبر 
 

 
 
    : املستقبلية التوقعاتو  ووقف عملياتها خطط وقرارات الشركة : ثانيا

 مع الخطة االستراتيجية 
 
ساسية للشركة وبما يتماش ى مع تحديات الفترة الحالية اتخذت الشركة عدد من اإلجراءات في إعادة الهيكلة والتركيز على األنشطة األ للشركة تماشيا

 والقرارات على النحو التالي: 

تأسيس قرر مجلس اإلدارة عدم االستمرار في مشروع فقد %( في شركة كلية السالم األهلية املحدودة )ذات مسئولية محدودة( 25حصة غير مسيطرة )نسبة  تمتلك الشركة كانت -

 كلية السالم األهلية وا
 
  .من الشركة لتخارج نهائيا

.ملتشركة مجموعة ميلينيوم ويفرز القابضة تم تأسيسها في والية ديالوير األمريكية وهي عبارة عن مكتب تجاري ملجموعة السريع في الواليات ا -
 
 حدة. وهي متوقفة عن العمل حاليا

 تحت قطاع التجزئة للشركة  )ذا هوم ستايلز(دمج عمليات الشركة التابعة  -

( خمسة وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي تخفيض 65,500,000( مائتي وخمسة وعشرون مليون  ريال سعودي إلى )225,000,000تم تخفيض رأس املال من )  -

( 15,950,000( ستة مليون وخمسمائة وخمسون ألف سهم عن طريق إلغاء )6,550,000( اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم إلى )22,500,000عدد أسهم الشركة من )

، وبمعدل تخفيض )%70.89خمسة عشر مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهم، وبنسبة تخفيض في رأس املال مقدارها )
 
( أسهم ، وذلك بعد الحصول 5( سهم عن كل )3,54( تقريبا

 والجمعية
 
 م(.28/08/2019ـه )املوافق 27/12/1440 األربعاءالعامة غير العادية املنعقدة في يوم  على كافة املوافقات املطلوبة نظاما

م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة واثني عشر مليون 24/09/2019ـه )املوافق 25/01/1441أوص ى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ  -

على  ( ريال سعودي وذلك لدعم التوجه اإلستراتيجي ورفع املالءة املالية للشركة من خالل إعادة هيكلتها وتطبيق خطة عمل تركز112,660,000)وستمائة وستين ألف ريال 

 ..الرئيسية أنشطتها

ن سواء على شكل حبيبات أو على شكل ألياف حيث تعد مشتقات وكيت أو الخيوط الصناعية على مواد خام مصنعة من اللدائاملتعتمد منتجات مجموعة السريع سواء السجاد أو             

 من التكاليف والنفقات التي تتحملها الشركة. ويتس
 
 مهما

 
م سعر املنتجات البتروكيماوية بالطبيعة الدورية املنتجات البتروكيماوية أهم املواد الخام بالنسبة لعمل الشركة ويمثل عنصرا

 على تعريف مستوى الحد األدنى من املخزون املطلوب لتفادي أي مشكلة امدادات املتقلبة، وقد يتعرض لتقلبات في 
 
 مجلس اإلدارة يهتم، فإن  السوق  فياملستقبل. تعمل الشركة دائما

للتركيز على  دارات، وإعداد خططلجميع اإل  ئيسيةوالتركيز على العمليات واملخرجات واملتابعة والرقابة ومتابعة معايير األداء الر و  في أعمال الشركةللتوسع  ستقبليةاملخطط ال أعددب

 ،  ،لخارجية وإيجاد فرص خارجية جديدةوالتركيز على املبيعات ا  مع البدء في زيادة املبيعات الدولية ،النتاجية في نشاط السجاد لتعظيم الربحيةوزيادة الطاقة ا  الجانب التجاري 
 
 وأيضا

وقدرة الشركة على إستيفاء العناصر الرئيسية بفريق العمل واملنافسة بنجاح وسط متغيرات األوضاع  ،العمالة الالزمة ملزاولة النشاطأو تكلفة  رحالة ارتفاع األسعا فيعدم التأثر الكبير 

والتوقعات املستقبلية والتي توضح احتماليات بهذا الصدد استشارية دولية حيث يتم االطالع على التقارير املنشورة رسميا من جهات  ،السياسية واإلجتماعية والقانونية واإلقتصادية

  .تقلب األسعار وظروف السوق والتكيف مع هذه التقلبات بأسرع وقت ممكن

 

 
 
  -: نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة :  ثالثا

 املوكيت فيتتميز مجموعة السريع بجودة منتجاتها املصنعة 
 
 وخصوصا

 
نواحي قوة مجموعة السريع واملميزات التنافسية لها من  وعلى سبيل التفصيل .مصانعها محليا

 كالتالي:

 صناعة الخيوط املستخدمة لصناعة السجاد واملوكيت. فيالتكنولوجيا املتاحة  تستخدم مجموعة السريع  -1

 استخدام أجود املواد الخام حسب املعايير الدولية. فياملعايير  علىتعتمد  -2

 جميع مناطق اململكة. فياحتياجات عمالئها  يةلتلب زعينومو  لدى مجموعة السريع شبكة منتشرة -3
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   املخاطر إدارة  -18

قد  حدوثها وتقدير ما يةوتقييم احتمال نطاقاتها تحديد و تعريفهابعد  مجموعة السرّيع إن املخاطر جزء ال يتجزأ من أي نشاط تجاري وصناعي ، وتتم إدارة املخاطر في 

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

سلك يرفع من مدى الوعى وهذا امل،إلدارة املخاطر  سياسة وإطار عمل معتمدالشركة بتطوير وتطبيق قامت و  الشركة ،في إستراتيجيتها من أجل إنجاز أهداف  املتأصلة

، وبالتالي يسمح بمقارنة وتجميع املخاطر  شفافيةفعالية و أكثر خاطر بشكل مالئم ويجعل مالمح وحدات األعمال مللويضمن إدارة فى كل مستويات االدارة  تجاه املخاطر 

 .  إدارتهاويتيح الفرصة لإلنخراط في مسلك جماعي في 

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

  : ومنتجات أخرى مثل  تنافسية مخاطرالى  الشركة يعرض مما والطلب العرض لقوى  تخضع تنافسية أسواق في  منتجاتها  بيع على الشركة تعملاملخاطر التنافسية

ن حدوثها و مدى ما قد يترتب مو  إمكانياتها لفة على التعامل مع هذه املخاطر وإدارتها بشكل يتناسب معوحدات املبيعات املخت الفينيل والباركيه والسيراميك وتسعى

 .ونتائج أعمالها تأثيره على أداءها 

  : خفض فى بدوره ؤثري والذى السياسية في أجزاء من العالمرابات طضواال  االقتصاد في والركود اإلنكماشإن الوضع  اإلقتصادي العالمى و املخاطر اإلقتصادية 

  أسعار إنخفاض  ن ذلكوينتج م  نتجاتامل على الطلب
 
 وخارجيا

 
 . البيع محليا

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

ة، فاءرقابة على أنشطتها وسجالتها املالية، وبالتالي فإن استمرار الشركة في أداءأنشطتها على وجه مرٍض مرتبط بإستمرار عمل تلك األنظمة بكفي إدارة أصولها وال

 .رية األعمالاستمرا خطريتم العمل بها لتقليل  من خالل إعداد خطط مناسبة واحترازية ستمرارلتقنية باتقوم املجموعة بإدارة مخاطر احيث 

  : أو بسبب  كلية أو جزئيةلتوريدها ألي أسباب اقتصادية املواد األولية للتصنيع أو حصول أي توقف املواد الخام و  في حال عدم توفراملخاطر املتعلقة باملواد الخام

الحد األدنى املطلوبة  شغيل مصانعها بمستوياتمواد خام لت وفير، تقوم الشركة بإدارة هذا الخطر عن طريق تة مما يؤثر ذلك على أعمال الشركةالكوارث الطبيعي

 .لفترات زمنية مستقبلية

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

 بين الحكومات أو حظر التصدير.املواقف السياسية 

 تتألف املصانع التابعة للشركة من عدة خطوط إنتاج وآالت، وفي حالة حدوث أي خلل أو عطل أو إنقطاع مفاجيئ في عمل هذه  اطر الحوادث غير املتوقعة :مخ

 على أعمال الشركة تأثير الخطوط أو اآلالت، فإن من شأن ذلك التأثير بصورة سلبية على إنتاج الشركة طيلة مدة الخلل أو العطل أو اإلنقطاع ، وبالتالي ال
 
سلبا

، أو أي من سواء ألسباب فنية )كإنقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو املياه( أو تعرضه ألي حادث أو طارئ وتوقعاتهها ونتائج عملياتها طيلة فترة توقف اإلنتاج ، 

 بشكل جوهري .
 
 الكوراث الطبيعية فإن ذلك سيؤثر سلبا

 وبطء حركة املخزون قد تجبر الشركة على بيع جزء من منتجاتها بخصومات تؤثر على هوامش الربحية املستهدفة  إن تضخم خزون :مخاطر تضخم وبطء حركة امل

 على أداء الشركة املالي.
 
 األمر الذي يؤثر سلبا

  القيم العادلة لألدوات املالية ، ة املستقبلية أوتنشأ مخاطر أسعار العمولة من إحتمال تذبذب أسعار العمولة مما سيؤثر على الربحي:  العمولة مخاطر أسعار 

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

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

  ــــارة مالية للمجموعة: مخاطر االئتمان ــ ــ ــ ــ ــير إلى مخاطر عدم قدرة الطرف املقابل على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خســ ــ ــ ــ ــ ــ ــأ مخاطر االئتمان على  .تشــ ــ ــ ــ ــ ــ تنشــ

ــــود ــ ــ ــ ــ ــــوجـ ــ ــ ــ ــ ــاملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة واملـ ــ ــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرات الســ ــ ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة غـ ــ ــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودات املـ ــ ــ ــ ــ ــ وجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديـ ــ ــ ــ ــ ــــم املـ ــ ــ ــ ــ ــــذمـ ــ ــ ــ ــ ــــات والـ ــ ــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودات املشــ ــ ــ ــ ــ ــــوجـ ــ ــ ــ ــ ــــة ومـ ــ ــ ــ ــ ــــداولـ ــ ــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةاملـ ــ ــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجـ ــ ــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرى واأل  ة الـ ــ ــ ــ ــ  .خـ
في  ومخاطر التعثر عميلئتمان بناء على حجم كل اال يتم تحديد حدود  .ل تطبيق سـياسـات إدارة املخاطرف املجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان املالي من خالتهد

ت التخلف عن الســــداد املخاطر واحتماال ئتمانية ونســــب اال خرى والتصــــنيفات األ  طرافاأل عتبار اال تأخذ في  الحد االئتماني لتحديد املنهجية املســــتخدمة نالســــداد. إ

ومات املذكورة املعلعتبار تطور اال خذ في األ  بانتظام، مع مراقبة هذه الحدود ومدى االلتزام بها تتم .ئتمانياال  هحدلتحديد لهذا الطرف  إجراء تقييم تجاري وفني عند
ــــدادأعاله ــ ــ ــــات التخلف عن الســ ــ ــ ــــهمها ومقايضــ ــ ــ ــــعار أســ ــ ــ ــــتمرةونتیجة لھذه  .، وكذلك أســ ــ ــ ز تتجنب املجموعة تركي .، یتم إجراء تغیيرات علی حدود االئتمانالرقابة املســ

 ألن قاعدة عمالء ا .وقطاعات عمالءتوزيعها على عدة  تداولة من خاللئتمان على موجوداتها املال امخاطر 
 
ــــركةنظرا ــ ــ ــ ــ ــ ــــرةنومالجغرافية كبيرة  لشـ ــ ــ ــ ــ ــ ، فإن املجموعة تشـ

لتكوين  تتفق مع املعايير الدولية للتقارير املالية فإن الشـــركة تطبق ســـياســـة محاســـبيةئتمان الجوهرية على ذممها املدينة التجارية ومع ذلك،اال  غير معرضـــة ملخاطر
 .مخصص مقابل أي ذمم تجارية مشكوك فى تحصيلها 
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 لقدرة على بيع تمثل في عدم القدرة على توفير التمويل الآلزم للوفاء بإلتزامات املجموعة املتعلقة بأدواتها املالية. تنتج مخاطر السيولة عند عدم ات :  مخاطر السيولة

من توفر السيولة الكافية  للتأكد باستمرارتدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها  وضعف التحصيل من العمالء،. أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة

 ،  للوفاء بالتزامات املجموعة املستقبلية

 املخاطريتم إدارة هذه  .والترجمة تتعرض املجموعة ملخاطر العمالت األجنبية من املعامالت : األجنبية مخاطر العمالت  
 
ــــة تحوطية ومنهجية وفقـا ــ ــ ــ ــ ــ ــــياسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمن سـ ــ ــ ــ ــ ــ  ضـ

 مع البنوك. قايضاتاتفاقيات مالحتياجات األعمال املحددة للمجموعة من خالل استخدام 

  : ــــل القيمة العادلة ــ ــ ــ ــــروط التعامل مع األطراف األخرى ،  وحيث يتم بهي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصـ ــ ــ ــ ــــداد إلتزام ما بين أطراف راغبة في ذلك ويتم بنفس شـ ــ ــ ــ سـ

ــــاس التكلفة التاريخية ، فإنه يمكن أن تنتج فروقات بين ال ــ ــــبة للموجودات واملطلوبات إعداد القوائم املالية على أســ ــ قيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ، بالنســ
 عن قيمتها الدفترية.

 
 املالية األخرى ترى اإلدارة أن القيمة العادلة لألدوات املالية االخري ال تختلف جوهريا

 :ــــتمرار في تتمثل أهداف املجموعة عند إدارة رأس املال في الحفاظ على قدرة املجم مخاطر رأس املال ــ ــ ــ ــ ــ ــــتمرة، بحيث يمكنها االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــأة مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتمرار كمنشــ ــ ــ ــ ــ ــ وعة على االسـ

من أجل الحفاظ على هيكل رأس املال أو تعديله، يجوز للمجموعة الحصول على / سداد التمويل من و . الحفاظ على هيكل رأس املال األمثل لتقليل تكلفة رأس املال
 .املختلفة إلى املؤسسات املالية /

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

  مدى تحمل مع أهداف الشركة ومراقبة مدى توافقهاو  ، مراجعة املخاطر ( 
 
ألعمال ومدى قدرة خطة اإلدارة ة افي كاف الشركة للمخاطر والتركيز على أهم املخاطر تأثيرا

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

 املخاطر ضمن وحدات العمل . 
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 : إدارة املوارد البشرية 
 

رية والشئون اإلدارية هي اإلدارة التي تركز على العنصر البشري إدارة املوارد البش

بإعتباره أثمن املوارد لدى مجموعة السريع الصناعية التجارية، والثروة الحقيقة 

التي تطمح املجموعة لتحفيزها ودفعها لطاقتها القصوى، واملحافظة على استمرار 

 شودة للفرد واملنشأة ككل. رغبتها في العمل لدى املجموعة لتحقيق األهداف املن

 مهام إدارة املوارد البشرية والشئون اإلدارية:
تقوم إدارة املوارد البشرية بالعديد من املهام واألنشطة الضرورية لتلبية 

إحتياجات العمل: كالتوظيف، التدريب، التوجيه، تقييم األداء، توفير 

العالقات بين املوظفين، االستحقاقات، دعم اإلبداع واإلبتكار، التطوير، تعزيز 

التنسيق بين اإلدارات، دعم املوظفين وتحفيزهم، ضمان اإلمتثال لقانون العمل، 

تحديث السياسات واإلجراءات، التحليل والتوصيف، تخطيط املسارات 

الوظيفية، ومن أبرز مهام إدارة املوارد البشرية التخطيط للتغلب على املشاكل 

 على أسس علمية.واألزمات وتحقيق األهداف بنا
 
 ءا

 :م 2019 إنجازات إدارة املوارد البشرية والشئون اإلدارية لعام

 .تحديث وتطوير سياسة املوارد البشرية ورفعها ملجلس االدارة لالعتماد 

  اعادة توجيه املوظفين في االماكن املناسبة لهم وتوظيف العنصر البشري في

 املكان املناسب.

 جموعة ، انشاء غرف تدريب في املنشأة تدريب العنصر البشري في امل

 وتحسين بيئة العمل.

 .زيادة توظيف العنصر النسائي في الشركة 

 .تحسين التأمين الطبي للموظفين 

 .ابرام عقود خدماتية لتحسين البيئة االنتاجية ورضا املوظف 

 .توطين بعض الوظائف القيادية في الشركة 

 

 لصناعيةة التسويق بمجموعة السريع التجارية اراإد

 
. ويتم تحقيق اإلدارات  اهم  السريع هي واحدة من  إدارة التسويق في مجموعة

التسويقية  وضع الخطط و االستراتيجات األهداف الرئيسية للمجموعة من خالل

والتي تندرج للمنتجات  عمليات التسويق والترويج  إدارةباملجموعة و  الخاصة

والحمالت اإلعالنية للمجموعة و ت و الخصوما تحت بعض الحمالت التسويقية 

فروعها املختلفة، وتحافظ املجموعة على حضورها في مختلف وسائل اإلعالم من ل

خالل ابراز إنجازاتها واألخبار التي تهم املستثمر والعميل املحلي والدولي.  ربط فريق 

ن التسويق بين االقسام املختلفة في املجموعة من خالل فهم جميع احتياجاتهم وم

ثم التخطيط وتنفيذ الحمالت التي صممت ملساعدتهم على الترويج ملنتجاتهم، 

 حيث أنه يشكل الجسر الرابط بين األقسام املختلفة فى املجموعة.

 

 

 

-:عالقات العمالء   

يتم عليها تخزين   لعمالءعباره عن قاعدة بيانات كبيره  ل  العمالء دارة عالقاتإ

 املبيعات، وإدارة االتصال، إدارة في تساعد التي وهي األداة  بياناتهم بسريه تامه

مواقع شبكات  و العمالءعالقات  دارةذلك  ,  ثم  إن  إ من وأكثر واإلنتاجية،

الستكمال  تجاء)تويتر و فيس بوك و انستقرام و سناب شات (  التواصل االجتماعي

آراء العمالء والعمل على حل   لالستماع  و استقبالو  التسويقيه ة اإلدارةبقية أنشط

 .   مشاكلهم

-التجارة اإللكترونية :  

مجرد عملية بيع وشراء املنتجات بالوسائل  التجارة اإللكترونية هي

زادت شعبيه التجاره و اإللكترونية مثل تطبيقات الهاتف املحمول واإلنترنت 

 ةضيه في اململكه العربية السعوديخالل االعوام املا االلكترونيه بشكل كبير

حول بيع أو شراء أي ش يء وفي أي وقت بغرض  تها وتدور فكر  .،أجمع والعالم

اإلتجار واملنافسه فى سوق محلي أو عالمي أو كليهما معا، بال قيود مكانية أو 

نصه  واكبت هذا التطور  و قامت بإنشاء م  ، لذا فإن مجموعة السريع زمانية

قد أبرمت منتجاتها . باالضافه الى ذلك بيع  للتجاره االلكترونيه لعرض اخر 

)شركة  Souq.comمجموعة السريع اتفاقية مع مجموعة من الشركات مثل 

منتجاتها ، وجولي شيك على توريد بعض كة نون العاملية(،وشر   تابعة ألمازون

 لهم .
 

 ارية الصناعية :إدارة تقنية املعلومات بمجموعة السريع التج
 

تهتم مجموعة السريع التجارية الصناعية بإدارة تقنية املعلومات لإلستفادة 

من كل املعطيات واملستجدات التقنية وتوظيفها لتحسين بيئة العمل 

وتحسين كفاءة أدائها وخدمة عمالئها ومنسوبيها في كل املجاالت، فقد اهتمت 

   - بالعديد من األنظمة على النحو التالي :

  مشروعRFID: 

في إدارة املستودعات  RFID تطبيق تقنية دراسة بدأت مجموعة السريع في

للتخلص من العديد من القيود واملشكالت التي واجهتها عند استخدام 

املجموعة بتكلفة  RFID امللصقات أو الرموز الشريطية لتتبع البضائع. ستفيد

قاط البيانات ، وتخفيض منخفضة وإنتاجية عالية ، و جودة ُمحّسنة اللت

التكاليف الرأسمالية ، زيادة االرباح، و اختصار للعمليات ، ومنع اإلفراط او 

 التفريط في التخزين.

  مشروعMES: 

ملصانع  (MES) مجموعة السريع بصدد دراسة تطبيق نظام تنفيذ التصنيع

ت السجاد و املوكيت. من خالل تطبيق هذا النظام ، يمكن االطالع على عمليا

التصنيع في الوقت الفعلي ، وتسليط الضوء على نقاط الضعف في عملية 

٪ زيادة في الكفاءة ، تحسين جدول اإلنتاج، تقليل 10إلى  3اإلنتاج ، ما بين 

األعمال الورقية بسبب جمع البيانات التلقائي واملعلومات لتحسين دعم 

 اتخاذ القرار.
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  برنامجApptivo : 

لذي يدير و يراقب معلومات العميل ا    Apptivo مجموعة السريع اختارت برنامج 

ظائف و  ت ،و فرز طلبات العمالء ، إضافة إلىبيعاسهولة و إدارة امل إضافة إلى

 التسويق. 

  برنامجZoho Analytics: 

و هو احد انجح برامج ذكاء األعمال حيث انه مصمم بشكل و اجهات تحليلية 

 إبداعية تمكن املستخدمين )اإلدارة العليا( من مراقبة االعمال و تحليل النتائج.

 :برنامج الخدمة الذاتية 

 مثل االجازات بمختلف  خدمة تمكن موظفين
 
الشركة من رفع طلباتهم ذاتيا

انواعها، اإلطالع على املعلومات الشخصية للموظف و غيرها من الطلبات التي تمر 

  بسلسلة من املوافقات من االدارات املعنية

 تطوير موقع الشركة اإللكتروني : 

ــــركة اإللكتروني، ــ ــ ــ ــ ــاء ليوفر تجربة رائعة للزائر. ب تم تطوير موقع الشــ ــ ــ ــ ــ ــ اقتناء ما يشــ

ــــة على املوقع و اختيار طرق الدفع و  ــ ــ ــ ــ ــــريع املعروضـ ــ ــ ــ ــ ــــرع ملنتجات السـ ــ ــ ــ ــ ــــول اسـ ــ ــ ــ ــ ووصـ

 باملساهمين ، حيث   التوصيل املرغوبة.
 
 خاصا

 
و من املهم التنويه اننا نولي اهتماما

 الـذي يعرض 
 
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمي ايضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــركـة الرسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتمرار على تطوير موقع الشـ ــ ــ ــ ــ ــ يتم العمـل بـاسـ

ــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــــركة و وصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بالشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهل للمعلومات من خالل عالقات املعلومات الخاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ل اسـ

 املستثمرين.
 

 البيئة والصحة والسالمة :

 
تلتزم مجموعة السريع بتحقيق األداء املتميز والتنمية املستدامة للبيئة الطبيعية 

كما نحرص على خفض مستوى اإلصابات لدينا وذلك لتحقيق اهداف إدارة 

مجال السالمة مقارنة مع السالمة والصحة املهنية لكي نكون شركة رائدة في 

شركات محلية وعاملية تعمل في نفس املجال وذلك بإتباع اعلى معايير السالمة 

لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وخالية من املخاطر كما نحرص على تنفيذ اعمالنا 

بأسلوب يمنع وقوع الحوادث وما تسببه من وفيات وإصابات بدنية أو أمراض أو 

 أو ضرر للبيئة جاهدين في ذلك من أجل اإلستدامة فيتلف ممتلكات وأصولها 

 على النحو التالي :  أدوارنا كسلطة للتخطيط واإلنفاذ

 
 

  القيام بتحديد األلتزامات القانونية ذات الصلة ومتطلبات األطراف

 املعنية واألمتثال لها.

 

 

 تنظيمية الضرورية أو املحددة التأكد من أن املنتج يلبي املتطلبات ال

 من حيث الجودة واألداء.

  ضمان األمتثال للقوانين البيئية والتزام الصحة والسالمة للوائح

 اآلخرى واألمتثال القالنوني ) الوطني والدولي ( التي تنطبق على تشغيل

 وخدمات املجموعة.

 .ضمان سالمة ورفاهية موظفي املجموعة وحماية األصول 

 در من السيطرة على املخاطر وتقييم املخاطر ضمان أقص ى ق

 املناسبة لآلثار السلبية على الصحة والسالمة والجودة.

 .الـتأكد من منع الحوادث وحاالت العمل املتعلقة بالصحة 

 الشكاوى على الفور  ضمان تحقيق رضا العمالء التام والتعامل مع

 .وبصورة عادلة

 جموعة إلى دمج اعتبارات تسعى أدارة السالمة والصحة املهنية بامل

الجودة والبيئة والصحة والسالمة في األنشطة اليومية في سياق 

 ISO 14001 املنظمة وبذلك نستطيع تلبية متطلبات املعايير الدولية 

) الصحة  ISO 45001 : 2018 ) البيئة ( ، تماشيا مع  2018 :

 ) الجودة (.  ISO 9001 : 2015والسالمة املهنية ( وانظمة 

  العمل مع األطراف املعنية لدينا لضمان عالقات متبادلة بين العمالء

 واملوردين.

  تحقيق مكان عمل خالي من الحوادث وجعل الصحة والسالمة جزءا

 ال يتجزأ من جميع مستويات املوظفين في املجموعة.

  ضمان الصحة والسالمة يعتبر في جميع أنشطة التخطيط والعمل

ين في عمليات صنع القرار من خالل وإشراك موظفينا واملتطوع

 األتصاالت العادية والتشاور والتدريب.

  التشاور ومشاركة العمال وممثلي العمال ، ومراقبة الجوانب الهامة

 إلستخدام املوارد وتقليل النفايات الى الحد األدنى ومنع التلوث.

  توفير برنامج مستمر للتعليم والتدريب للتأكد من أن موظفينا

 بأكثر الطرق املمكنة أمانا. يعملون 

  تلتزم أدارة الصحة والسالمة املهنية بالتحسين املستمر ألنظمة األدارة

 املتكاملة والفائدة التي ستوفرها لألطراف املهتمة باألعمال.

  وضع الخطط السليمة للوقاية من الحرائق والتأكد من فعالية خطة

 اإلخالء في أوقات الطوارئ. 
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 نتائج األعمال للسنوات املالية الخمس االخيرةاألصول والخصوم و  -19
 للسنوات املالية الخمس األخيرة: م البياني التاليين األصول والخصوموالرس يوضح الجدول 

 

 

 رسم بياني

 
 

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

 نتائج أعمال السنوات الخمس األخيرة  ) المبلغ باآلف  الرياالت (

 صافي الربح مجمل الربح تكاليف اإليرادات اإليرادات العام

م2019  232,351 )247,196( (14,845) (116,207) 

م2018  401,052 (353,202) 47,850 (55,431) 

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

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

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

 ت (الرياال ) المبلغ باآلف                          األصول والخصوم للسنوات الخمس األخيرة                                                         

 العام
 الموجودات
 المتداولة

 الموجودات
 غير المتداولة

إجمالى 
 الموجودات

 المطلوبات
 المتداولة

 المطلوبات
 غير المتداولة

إجمالى 
 المطلوبات

 486,253 200,608 285,645 519,348 237,349 281,999 م2019

 531,643 96,579 435,064 681,695 241,797 439,898 م2018

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

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

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

 
  ت الشركة وشركاتها التابعةإليرادالجغرافي ا حليلالت -20

 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة (أ

 ) املبالغ باآلف الرياالت(                                                                                                                                                                

 

 رسم بياني 

 

يرادات الشركةإالتحليل الجغرافي إلجمالي   

لسنةا  املنطقة الوسطى إجمالى اإليرادات 
املنطقة 

 الشرقية

املنطقة 

 الشمالية

املنطقة 

 الجنوبية
 املجموع املنطقة الغربية

م2019  232,351 40,998 16,452 14,518 22,838 137,545 232,351 
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 املبالغ باآلف الرياالت(    )                                                                                                                      ت الشركات التابعةالتحليل الجغرافي إليرادا  (ب

 التحليل الجغرافي ألجمالي ايرادات الشركات التابعة 

 السنة
إجمالى 

 اإليرادات
 الشركات التابعة

 ال يوجد ال يوجد م2019

 

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

 نسبة التغيير -التغيرات +/ م2018عام  م2019عام  البيان

 %42- (167,710) 401,052 232,351 املبيعات / اإليرادات

 %31- 109,200 (353,202) (247,196) تكلفة املبيعات/ اإليرادات

 %121- 57,970 47,850 (14,854) مجمل الربح

ت التشغيليةمصروفات العمليا  (104,076) (78,065) (22,584) 29% 

 - 29,526 (214) 29,463 االيرادات ) املصروفات ( االخري 

 %169 (51,298) (30,429) (89,458) الربح )الخسارة( من العمليات

 %21 (4,455) (20,956) (23,972) مصروفات أخرى وأعباء مالية

 %109 (55,753) (51,385) (113,430)   (الخسارة) قبل الزكاة

 %41- 1,646 (4,046) (2,777) يخصم : الزكاة و ضريبة الدخل

 %98 (54,107) (55,431) (116,207) صافي خسارة السنة بعد الزكاة

 

 

 مما ااملعقولة التشغيلية اتهابمستوي االنتاجية الطاقة استغالل لعدم االنتاجية التكلفة ارتفاع وكذلك املبيعات اجمالي انخفاض إلى  خسائرال سبب إرتفاع تعود

  ، الربحية هوامش على أثر مما املنخفضة الحالية لألسعار منافسة بأسعار املخزون بيع وكذلك ، املباشرة الصناعية التكلفة من زاد
 
 املعايير تطبيق أثر أيضا

 .التشغيلية املصروفات فى بأثرها واالعتراف بها االلتزام شركةال على توجب مخصصات تكوين إلى للمخصصات الشركة سياسة وتطبيق املالية للتقارير الدولية

 

 

 

 -:املحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح -22

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

 .للمحاسبين القانونيين
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   -مجموعة السريع التجارية الصناعية:لشركة ائمة بالشركات التابعة فيما يلي ق :  التابعة الشركات -23

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

 ستايلز هوم ذا شركة

 )محدودة مسئولية ذات(

 بالسجاد التجزئة رةتجا

 واألثاث واألرضيات واملوكيت

 والبطانيات

 الستائر واقمشة

 واإلكسسوارات

االمارات العربية 

 املتحدة

 دبي -

 اململكة العربيه السعودية

 جدة – 
 %100 الف ريال سعودي 100

شركة ميلينيوم ويفرز 

  - ضة املحدودةالقاب

 مريكاأ

توزيع وبيع السجاد واملوكيت 

 الرضيات االخري ومنتجات ا

الواليات املتحدة 

 دالتون  –االمريكية 

 –الواليات املتحدة االمريكية 

 دالتون 
 %100 الف دوالر امريكي  100

 للتشغيل السريع شركة

املحدودة والصيانة   

 ) ذات مسئولية محدودة (

 للمصانع الصيانة خدمات

 واملؤسسات والشركات

والخاصة الحكومية  

 العربيه اململكة

ديةالسعو   

جدة –   

السعودية العربيه اململكة  

 جدة – 
  100 % الف ريال سعودي 100

للمشاريع السريع شركة  

 ) ذات مسئولية محدودة(

 الحكومية املشاريع خدمات

 املوكيتبمفروشات  والخاصة

 والسجاد

 العربيه اململكة

 السعودية

 جدة – 

 السعودية العربيه اململكة

 جدة – 
  100 % الف ريال سعودي 100

  إلعادة هيكلة املجموعة 
 
 الشركات التابعة متوقفة النشاط نظرا

 

 -:الشركة في  توزيع األرباح سياسة -24

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

 ( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا الت%10يجنب )(30جنيب متى بلغ االحتياطي املذكور%  )

 املال املدفوع .  رأسمن 

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

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

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

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

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

 مع عدد الجلسات التي %( من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرب10)
 
اح الشركة  ، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 يحضرها العضو .

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

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

 م.2019ح للمساهمين عن العام املالي أربا مجموعة السريع التجارية الصناعية لم تصرف -
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  -:املديونية االجمالية على الشركةالقروض و   -25

 ف الرياالت (  ) املبالغ باآل   :  م2019ل العام املالي فيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات واملعلومات املتعلقة بها خال

 الجهات المانحة للقرض تسلسل
صل أ  قيمة

 القرض
مدة 

 القرض

المسدد 
خالل عام 

 م 2019

المبلغ المتبقي من 
 القرض

المديونية 
اإلجمالية للشركة 
 وشركاتها التابعة

 28,357 28,357 500 سنوات   5  28,857 صندوق التنمية الصناعي السعودي 1

 186,710 186,710 155,994 سنوات 3 184,638 قروض طويلة األجل 2

 107,046 107,046 233,633 سنة  1 91,309 قرض مرابحة من بنوك محلية 3
 

  -:املدفوعات النظامية  -26

 البيان

      ) املبالغ باآلف الرياالت (                                   م9201

 املسدد
حق حتى نهاية الفترة املالية املست

 السنوية ولم يسدد

 15,875 2,773 الزكاة

 - 4,129 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 1 933 تكاليف تأشيرات وجوازات

 19 5,836 رسوم مكتب العمل 
 وو

 ) املبالغ باآلف الرياالت (   -   عالقة يذ صفقات بين الشركة وأطرافال -27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيمتها مدتها نوع الصفقة العالقة بالشركة نوع  قةالطرف ذو العال

شركة مجموعة السريع 

  لإلستثمار الصناعي المحدودة

 –صالح ناصر السريع 

 رئيس مجلس اإلدارة

توريد مواد خام للمصانع         

مواد كيميائية  -ورق مقوي -غراء

، فوم  -وبضاعة جاهزة     )أثاث –

، لباد ( بموجب  اوامر شراء 

 تمدة وبسعر السوق السائدمع

توريدات مستمرة 

بموجب اوامر شراء 

معتمدة بسعر السوق 

 السائد
2,846 

شركة مجموعة السريع 

 لإلستثمار الصناعي المحدودة

 –صالح ناصر السريع 

 رئيس مجلس اإلدارة

عملية بيع واحدة خالل  وموكيت  بيع سجاد

 9,071 العام

الشركة السعودية لصناعة 

 دودة ) ماتكس ( السجاد المح

 –صالح ناصر السريع 

 رئيس مجلس اإلدارة 

توريد مواد خام )بطانة السجاد 

الداخلية والخارجية( بموجب 

اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق 

 السائد

توريدات مستمرة 

بموجب اوامر شراء 

معتمدة بسعر السوق 

 السائد

10,056 

الشركة السعودية لصناعة 

 س (السجاد المحدودة ) ماتك

 –صالح ناصر السريع 

 رئيس مجلس اإلدارة

بيع لمبنى مستودع الجزيرة 

 بالمنطقة الصناعية.

عملية بيع واحدة خالل 

 15,000 العام

شركة الحكمة الدولية للتطوير 
 العقاري 

 –صالح ناصر السريع 
 رئيس مجلس اإلدارة      

عقود ايجار المعارض 
والمستودعات والمكاتب حسب 

 سائدسعر السوق ال

 عقود سنوية تتجدد تلقائيا
  4.333 

شركة الحكمة الدولية للتطوير 

 العقاري

 –صالح ناصر السريع 

 رئيس مجلس اإلدارة      

خصم مديوينة قائمة مع طرف ذو 

 عالقة 

 خالل العامخصم 
14,250 

 – عبدهللا حمدان السريع  مؤسسة خالد حمدان السريع

 مجلس اإلدارةعضو 

مستمرة  عمليات بيع توموكي  بيع سجاد

معتمدة  فواتيربموجب 

 بسعر السوق السائد

8,600 

 – عبدهللا حمدان السريع شركة التضامن األول

 مجلس اإلدارةعضو 

مستمرة  عمليات بيع وموكيت  بيع سجاد

معتمدة  فواتيربموجب 

 بسعر السوق السائد

 8,347 
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  -املصالح في أعمال العقود: -28

 بأن أسعار التعامالت تعتمد على السعر السائد في  م 2019م املالي لدى الشركة خالل العا
 
تعامالت تجارية مع اطراف ذي عالقة كما هو موضح في الجدول ادناه علما

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

 

شخص  اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي

 ذوي عالقة بأي منهم 

 

شروط العمل 

 والعقد
 مدة العمل أو العقد 

مبلغ العمل 

 أو العقد 
 طبيعة العمل أو العقد               

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

 السوق السائد

2,846 
صناعي : توريد مواد خام السريع لإلستثمار ال 

 –مواد كيميائية  -ورق مقوي -للمصانع ) غراء

، فوم ، لباد ( بموجب   -وبضاعة جاهزة ) أثاث

 اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد

 ال توجد شروط رئيس مجلس اإلدارة –صالح ناصر السريع 

 وموكيت  بيع سجاد

عملية بيع واحدة خالل 

 العام

9,071 
ة السريع لإلستثمار الصناعي شركة مجموع

 المحدودة

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

 السوق السائد

10,056 
ماتكس : توريد مواد خام ) بطانة السجاد الداخلية 
والخارجية ( بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر 

 السوق السائد

 ال توجد شروط رئيس مجلس اإلدارة  –الح ناصر السريع ص

بيع لمبنى مستودع الجزيرة 

عملية  بالمنطقة الصناعية.

 بيع واحدة خالل العام

15,000 

        الشركة السعودية لصناعة السجاد المحدودة 

   ) ماتكس (

رئيس مجلس اإلدارة   –صالح ناصر السريع   تلقائيا عقود سنوية تتجدد ال توجد شروط 
4.333 

دار الحكمة : عقود ايجار المعارض 

والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق 

 السائد

رئيس مجلس اإلدارة   –صالح ناصر السريع   ال توجد شروط 
مديوينة  العام خصم خالل

 قائمة مع طرف ذو عالقة 

 شركة دار الحكمة الدولية للتطوير العقاري 14,250

مجلس اإلدارة   عضو – السريع عبدهللا حمدان  ال توجد شروط 

 وموكيت  بيع سجاد

8,600 

 : عمليات بيع مؤسسة خالد حمدان السريع

معتمدة بسعر السوق  فواتيرمستمرة بموجب 

 السائد

مجلس اإلدارة   عضو –السريع  عبدهللا حمدان  ال توجد شروط 

 وموكيت  بيع سجاد
 8,347 

ة مستمر شركة التضامن األول: عمليات بيع

 معتمدة بسعر السوق السائد فواتيربموجب 
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بالشكر والعرفان  أن يتقدمفي الختام يسر مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية بهذه املناسبة 

والدوائرالحكومية ذات  ستثمار واإل  وزارة التجارةو  هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول( ملقام

هم الغالية كما نشكر السادة أعضاء املساهمين الكرام على ثقت على تعاونهم الدائم ، وإلى السادة العالقة

تفانيهم وإخالصهم في هوداتهم و ملستمر ومجعلى الدعم ا واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين مجلس اإلدارة

      .   العمل 

 

 مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية 

 .... والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   

 

شكر وتقدير


