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 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 القوائم المالية المجمعة وتقرير مراجعي الحسابات
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 



 ١٦٤     אא 

  
 مجموعة السريع التجارية الصناعية

 وتقرير مراجعي الحسابات القوائم المالية المجمعة
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١ة في للسنة المنتهي

 
  
  

  صفحـة  فهـرس
    

  ١  تقرير مراجعي الحسابات
    

  ٢   قائمة المرآز المالي المجمعة
    

  ٣  قائمة الدخل المجمعة
    

  ٤   قائمة حقوق الشرآاء المجمعة 
    

  ٥  قائمة التدفقات النقدية المجمعة
    

  ١٧ - ٦   إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة 



 ١٦٥     אא 



 ١٦٦     אא 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 قائمة المرآز المالي المجمعة
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١آما في 

 )بالريال السعودي(
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  إيضاح  
              الموجودات

              موجودات متداولة
  ٢٥‚٥٨٤‚٠٩٦  ٢٧‚٤٨٧‚٧٥٣  ٣  نقد وما في حكمه

  ١٣٧‚٨٣٦‚٨٠٣  ١٤٩,٣٢٤,١٠٢  ٤  مدينون وارصدة مدينة اخرى
  ٩٣‚٣٥٠‚٣٣٠  ١٢٣,٤٥٤,٣١٤  ١٢  المطلوب من جهات ذات عالقة

        ٣٤٦‚٦٦٢‚٨٧٠  ٣٨٥,٩٠٨,٧٥٠  ٥  مخزون
  ٦٠٣‚٤٣٤‚٠٩٩  ٦٨٦,١٧٤,٩١٩    مجموع الموجودات المتداولة

         
              موجودات غير متداولة

  ١٧٤‚٥٨٣‚٤٤٠  ١٦٤,٢٨٨,٠٢٦  ٦  كات ومعداتممتل
           ٣‚٩٢٧‚٨٠٦  ٣,١٨٥,٦٣٥  ٧  مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة
           ١٧٨‚٥١١‚٢٤٦  ١٦٧,٤٧٣,٦٦١    مجموع الموجودات غير المتداولة

  ٧٨١‚٩٤٥‚٣٤٥  ٨٥٣,٦٤٨,٥٨٠    مجموع الموجودات
         

              المطلوبات وحقوق الشرآاء
              مطلوبات متداولة

  ٢١١‚٠٢٤‚٣٠٢  ٢٧٦,٤١١,٢٧٦  ٩  بنوك دائنة 
  ٥٠‚٧٠٧‚٠٥٠  ٥٧,٠٦٦,٤٥٧  ٩  الجزء المتداول من قرض طويل األجل

  ٨‚٨٨٨‚٨٨٨  ٨‚٨٨٨‚٨٨٨  ٨  الجزء المتداول من التزامات عقود ايجار رأسمالي
  ٩٤‚٢٣٣‚١٣٨  ١١٣,٢٩٨,١١٢  ١٠  دائنون ومطلوبات اخرى

           ٢٠‚١٣٧‚٨٥٣  ٣٢,٥٦٤,٣٦٠    ١٢  طلوب الى جهات ذات عالقةالم
  ٣٨٤‚٩٩١‚٢٣١  ٤٨٨,٢٢٩,٠٩٣    مجموع المطلوبات المتداولة

         
              مطلوبات غير متداولة
  ١١٢‚٥٧٣‚٧٥٣  ٧٤,٠٩١,٣٨٠  ٩  قروض طويلة األجل

  -  ٥,٢٢٣,٦٨١    دائنون
  ١٧‚٧٧٧‚٧٧٦  ٨,٨٨٨,٨٨٨  ٨  التزامات عقود ايجار رأسمالي
           ١٥‚٠٠٦‚٣٨٨  ١٩,٣٥٣,٨٨٠  ١٣  تعويضات الصرف من الخدمة

  ١٤٥‚٣٥٧‚٩١٧  ١٠٧,٥٥٧,٨٢٩    مجموع المطلوبات غير المتداولة
         

        حقوق الشرآاء
  ١١٠‚٢٥٠‚٠٠٠  ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ١  رأس المال

  ١٠٩‚٧٥٠‚٠٠٠  -  ١  زيادة رأس المال
  ٢٩‚١٥٧‚٥٣٨  ٣٦,٦١٩,٩٢٢  ١٤  احتياطي نظامي
           ٢‚٤٣٨‚٦٥٩  ١,٢٤١,٧٣٦    أرباح مستبقاة

  ٢٥١‚٥٩٦‚١٩٧  ٢٥٧,٨٦١,٦٥٨    مجموع حقوق الشرآاء
      

  ٧٨١‚٩٤٥‚٣٤٥  ٨٥٣,٦٤٨,٥٨٠    مجموع المطلوبات وحقوق الشرآاء
  

  
  المجمعة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

−٢−



 ١٦٧     אא 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 قائمة الدخل المجمعة
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(
  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
        

  ٨٢٣‚٦٤٨‚٦٥٧  ٨٤٤,٧٤٧,٩١٤    المبيعات
  )٥٨٠‚٥٨٦‚٣٤٦( )٦١٥‚٤٥٢‚٤٤١(    آلفة المبيعات

      
  ٢٤٣‚٠٦٢‚٣١١  ٢٢٩,٢٩٥,٤٧٣    الربح االجمالي

        
  )٧٦‚٣٨٧‚٢٩٩(  )٧٩,٦٧٠,٩٩٥(  ١٦  مصاريف بيع وتوزيع

  )٤٥‚٨٤٠‚٣٤٦(  )٤٨,٩٦٢,٥٠٧(  ١٧  مصاريف عمومية وادارية
      

  ١٢٠‚٨٣٤‚٦٦٦  ١٠٠,٦٦١,٩٧١  الربح من األعمال
        

  )١٠‚٩٠٢‚٦٣٤(  )١٠‚٧٧٧‚١٦٢(  ٨،٩  مصاريف مالية
  ٧‚٢١٦‚٥٥٢  )٢‚١٠٣‚٩٠٦(    فيإيرادات أخرى ، صا)/مصاريف(
      

        ١١٧‚١٤٨‚٥٨٤  ٨٧,٧٨٠,٩٠٣    الربح الصافي قبل فريضة الزآاة
  )٩‚٧٧٥‚١٧٨(  )٧‚٨٣٥‚٣٩٦(  ١١  فريضة الزآاة

      
  ١٠٧‚٣٧٣‚٤٠٦  ٧٩,٩٤٥,٥٠٧  الربح الصافي

  
  

  المجمعة ائم الماليةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القو
−٣−



 ١٦٨     אא 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 المجمعة حقوق الشرآاءقائمة 
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(

    
  رأس المـال

   
  يادة رأس المالز

  احتياطي 
  نظامـي

   
  احتياطي عام

  أربــاح 
  مسـتبقاة

    
  المجموع

               
  ٢٦٦‚٠٧١‚٣٠٧  ٩٩‚٢١٤‚٤١٤  ٣٥‚٦٢٥‚٤٠٥  ٢١‚٢٣١‚٤٨٨  ٣‚٧٥٠‚٠٠٠  ١٠٦‚٢٥٠‚٠٠٠   ٢٠٠٥ يناير ١في  الرصيد

               
  ٢٥٠‚٠٠٠  )١٠٩‚٧٥٠‚٠٠٠(  -  -  ١١٠‚٠٠٠‚٠٠٠  -    زيادة رأس المال

  تحويل زيادة رأس المال إلى
  رأس المال  

   
٤‚٠٠٠‚٠٠٠  )

  
٤‚٠٠٠‚٠٠٠(  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  )٥٢‚٥١٦(  ٣٥‚٥٧٢‚٨٨٩  )٣٥‚٦٢٥‚٤٠٥(  -  -  -   )١٥ايضاح ( تياطي عامرد اح
  ١٠٧‚٣٧٣‚٤٠٦  ١٠٧‚٣٧٣‚٤٠٦  -  -  -  -   ٢٠٠٥الربح الصافي لسنة 

  -  )٧‚٩٢٦‚٠٥٠(  -  ٧‚٩٢٦‚٠٥٠  -  -   المحول الى االحتياطي النظامي
               )١٢٢‚٠٤٦‚٠٠٠(  )١٢٢‚٠٤٦‚٠٠٠(  -  -  -  -   أرباح توزيعات

  ٢٥١‚٥٩٦‚١٩٧  ٢‚٤٣٨‚٦٥٩  -  ٢٩‚١٥٧‚٥٣٨  ١٠٩‚٧٥٠‚٠٠٠  ١١٠‚٢٥٠‚٠٠٠   ٢٠٠٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
               

  تحويل زيادة رأس المال إلى
  رأس المال  

   
١٠٩,٧٥٠,٠٠٠  )

  
١٠٩‚٧٥٠‚٠٠٠( 

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  ٧٩,٩٤٥,٥٠٧  ٧٩,٩٤٥,٥٠٧  -  -  -  -   ٢٠٠٦الربح الصافي لسنة 
  -  )٧‚٤٦٢‚٣٨٤(    ٧‚٤٦٢‚٣٨٤  -  -   المحول الى االحتياطي النظامي

  )٧٣‚٦٨٠‚٠٤٦(  )٧٣‚٦٨٠‚٠٤٦(  -  -  -  -   أرباح توزيعات
               

  ٢٥٧,٨٦١,٦٥٨  ١,٢٤١,٧٣٦  -  ٣٦‚٦١٩‚٩٢٢  -  ٢٢٠‚٠٠٠‚٠٠٠   ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  المجمعة شكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةإن اإليضاحات المرفقة ت
−٤−



 ١٦٩     אא 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(
  
    ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  

                  األنشطة التشغيلية
  ١١٧‚١٤٨‚٥٨٤  ٨٧,٧٨٠,٩٠٣  الربح الصافي قبل فريضة الزآاة

      :تعديالت
  ٣٤‚٢٨١‚٧٠٤  ٣٦,٥٦٧,٥٦٥  استهالآات
  ٨٢١‚٤٦٣  ٧٤٢,١٧١  اطفاءات

  ٣‚٥٧٣‚٨٢١  ٥,٧١١,٤٧٤  تعويضات الصرف من الخدمة
  ٥‚٠٠٠‚٠٠٠  ٣,٨٢١,٣٦٠  مخصص ديون مشكوك فيها

  )٥٢‚٥١٦(  -  رد االحتياطي العام
  )٣٣٢‚١٩٦(  )٣٦٦‚٢٨٦(  مكاسب بيع ممتلكات ومعدات

       ١٠‚٩٠٢‚٦٣٤  ١٠,٧٧٧,١٦٢  مصاريف مالية
           التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة

  ١٢‚٧٢٧‚١٣٠  )١٥,٣٠٨,٦٥٩(  المدينون واألرصدة المدينة األخرى
  )٣٦‚٢٧٦‚٧٥٧(  )٣٠‚١٠٣,٩٨٤(  المطلوب من جهات ذات عالقة

  ٢٣‚٦٤٦‚٣١٠  )٣٩‚٢٤٥‚٨٨٠(  المخزون
  )٦٠‚٠٤٣‚٠١٦(  ٢٣,٧٦٧,٦١١  الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
       ٤‚٧٩٣‚٠٦٦  ١٢‚٤٢٦‚٥٠٧  المطلوب الى جهات ذات عالقة
       ١١٦‚١٩٠‚٢٢٧  ٩٦,٥٦٩,٩٤٤  النقد الناتج من االنشطة التشغيلية

  )٨٦٦‚٩٦٦(  )١,٣٦٣‚٩٨٢(  تعويضات الصرف من الخدمة مدفوعة
  )١٠‚٩٠٢‚٦٣٤(  )١٠‚٧٧٧‚١٦٢(  دفوعةمصاريف مالية م

       )٥‚٩١٧‚٢٥٩(  )٧‚٣١٤‚٣٥٢(  فريضة الزآاة المسددة
       ٩٨,٥٠٣,٣٦٨  ٧٧,١١٤,٤٤٨  صافي النقد المتوفر من االنشطة التشغيلية

           األنشطة االستثمارية
  )٤٨‚٢٣١‚٤٣٤(  )٢٩‚١٥١‚٣٠٩(  شراء ممتلكات ومعدات

       ٨٧٤‚٧٠٦  ٤٣١‚١٣٦  متلكات ومعداتالمتحصل من بيع م
       )٤٧‚٣٥٦‚٧٢٨( )٢٨‚٧٢٠‚١٧٣(  صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية

           األنشطة التمويلية
  )٥‚٢١٩‚٠٣٨(  ٦٥‚٣٨٦‚٩٧٤  بنوك دائنة 

  )٣٩‚٠٥٠‚٠٠٩(  )٤٠,٠٢٠,٥٥٤(  قروض طويلة االجل، صافي
  )٨‚٨٨٨‚٨٨٨(   )٨‚٨٨٨‚٨٨٨(  رأسماليالتزامات عقود إيجار 

  ٢٥٠‚٠٠٠  -   زيادة رأس المال
  )١٢٢‚٠٤٦‚٠٠٠(  )٧٣‚٦٨٠‚٠٤٦(  توزيعات أرباح

  ٩٧‚٩٩٦‚٠٧٤  ١٠,٧١١,٨٩٦  حرآة حسابات الشرآاء الجارية
     

       )٧٦,٩٥٧,٨٦١(   )٤٦,٤٩٠,٦١٨(  صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية
  )٢٥‚٨١١‚٢٢١(  ١,٩٠٣,٦٥٧  في النقد وما في حكمهصافي التغير 

     
  ٥١‚٣٩٥‚٣١٧  ٢٥‚٥٨٤‚٠٩٦  يناير ١النقد وما في حكمه في 

  ٢٥‚٥٨٤‚٠٩٦  ٢٧‚٤٨٧‚٧٥٣   ديسمبر  ٣١النقد وما في حكمه في 

  المجمعة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
−٥−



 ١٧٠     אא 

 لسريع التجارية الصناعيةمجموعة ا
 

 المجمعة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(
 

  التكوين والنشاط  - ١
  

ط           " المجموعة"ان مجموعة السريع التجارية الصناعية  ة منفصلة هي وحدة اقتصادية تتضمن فق ر وحدة قانوني والتي التعتب
  :ية القائمة في مدينة جدة والمملوآة من قبل ابناء عبداهللا وناصر العبدالعزيز السريعالشرآات التال

  
  

 الشرآة
   

رقم السجل التجاري
تاريخ السجل 
 التجاري

  
 النشاط

     
  

شرآة عبداهللا وناصر العبد العزيز 
 )شرآة تضامن(السريع التضامنية 

   
  

٤٠٣٠١٣١٠١٤ 

  
  

٨/٥/١٤٢١ 

السجاد تجارة المفروشات و
واالثاث والبطانيات واقمشة 

 الستائر
        

  شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة
 )شرآة ذات مسئولية محدودة(

   
٤٠٣٠١٣٣٩١٩ 

  
٥/٣/١٤٢٢ 

 
 انتاج السجاد والموآيت

         
شرآة مصنع جدة للخيوط الصناعية 

  المحدودة
 )شرآة ذات مسئولية محدودة(

   
  

٤٠٣٠١١٥٩٧٤ 

  
  

٣/٧/١٤١٦ 

  
انتاج الخيوط الصناعية من 

 البروبلين والنايلون
  

  :ديسمبر هي آما يلي ٣١ان هيكلة الملكية لشرآات المجموعة آما في 
  

  ٢٠٠٥   ٢٠٠٦  
شرآة عبداهللا   

  وناصر السريع
شرآة مصنع   

  السريع للسجاد
شرآة مصنع جدة   

  للخيوط الصناعية
    

  المجموع
    

  المجموع
          

  ١٣‚٧٨١‚٢٥٠    ٢٧,٥٠٠,٠٠٠  ٤‚٦٢٥‚٠٠٠  ١١,٤٣٧,٥٠٠  ١١,٤٣٧,٥٠٠  عزيز السريعمحمد ناصر عبدال
  ١٣‚٧٨١‚٢٥٠    ٢٧,٥٠٠,٠٠٠  ٤‚٦٢٥‚٠٠٠  ١١,٤٣٧,٥٠٠  ١١,٤٣٧,٥٠٠  صالح ناصر عبدالعزيز السريع
  ١٣‚٧٨١‚٢٥٠    ٢٧,٥٠٠,٠٠٠  ٤‚٦٢٥‚٠٠٠  ١١,٤٣٧,٥٠٠  ١١,٤٣٧,٥٠٠  نافع ناصر عبدالعزيز السريع

  ١٣‚٧٨١‚٢٥٠    ٢٧,٥٠٠,٠٠٠  ٤‚٦٢٥‚٠٠٠  ١١,٤٣٧,٥٠٠  ١١,٤٣٧,٥٠٠  ر عبدالعزيز السريععبدالعزيز ناص
  ٦‚٨٩٠‚٦٢٥    ١٣,٧٥٠,٠٠٠  ٢‚٣١٢‚٥٠٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  محمد عبداهللا عبدالعزيز السريع
  ٦‚٨٩٠‚٦٢٥    ١٣,٧٥٠,٠٠٠  ٢‚٣١٢‚٥٠٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  حمدان عبداهللا عبدالعزيز السريع

  ٦‚٨٩٠‚٦٢٥    ١٣,٧٥٠,٠٠٠  ٢‚٣١٢‚٥٠٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  يم عبداهللا عبدالعزيز السريعابراه
  ٦‚٨٩٠‚٦٢٥    ١٣,٧٥٠,٠٠٠  ٢‚٣١٢‚٥٠٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  عبدالمحسن عبداهللا عبدالعزيز السريع
  ٦‚٨٩٠‚٦٢٥    ١٣,٧٥٠,٠٠٠  ٢‚٣١٢‚٥٠٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  عبدالرحمن عبداهللا عبدالعزيز السريع

  ٦‚٨٩٠‚٦٢٥    ١٣,٧٥٠,٠٠٠  ٢‚٣١٢‚٥٠٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  حمد عبداهللا عبدالعزيز السريع
  ٦‚٨٩٠‚٦٢٥    ١٣,٧٥٠,٠٠٠  ٢‚٣١٢‚٥٠٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز السريع
  ٦‚٨٩٠‚٦٢٥    ١٣,٧٥٠,٠٠٠  ٢‚٣١٢‚٥٠٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  ٥,٧١٨,٧٥٠  منصور عبداهللا عبدالعزيز السريع

          
  ١١٠‚٢٥٠‚٠٠٠    ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٧‚٠٠٠‚٠٠٠  ٩١,٥٠٠,٠٠٠  ٩١,٥٠٠,٠٠٠  

  
دمج شرآة عبد اهللا وناصر  ٢٠٠٦ابريل  ٢٦قرر الشرآاء، والذين يملكون شرآات المجموعة بنفس النسب آما هو مبين اعاله، بتاريخ 

خيوط الصناعية المحدودة في شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة تحت اسم العبد العزيز السريع التضامنية وشرآة مصنع جدة لل
تم استكمال االجراءات القانونية لالندماج . شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة وذلك تمهيدا لتحويلها لشرآة مساهمة

يناير  ١الشرآاء باالندماج ، فان تاريخ الدمج الفعلي هو  بناء على قرار. واصدار السجل التجاري المعدل بتاريخ الحق لنهاية السنة 
٢٠٠٧ .  

  
رروا حالل عامي      ى       ٢٠٠٥و ٢٠٠٤سبق للشرآاء في شرآات المجموعة اعاله ان ق ال شرآات المجموعة ال ادة رأس م زي

  .ريال سعودي و تم استكمال االجراءات القانونية المتعلقة بذلك ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠

−٦−



 ١٧١     אא 

 لتجارية الصناعيةمجموعة السريع ا
 

 المجمعة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(

لقد تم تحضير هذه القوائم المالية المجمعة ألغراض االدارة حيث سبق و ان اصدرت آل شرآة من شرآات المجموعة القوائم 
  .تقرير مراجعي الحسابات عليهاالمالية االفرادية المطلوبة نظاما مع 

   
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٧

انونيين           ة السعودية للمحاسبين الق بية الصادرة من الهيئ ايير المحاس ا للمع ة وفق ان .  لقد تم إعداد القوائم المالية المجمعة المرفق
  :السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل المجموعة هي على النحو اآلتي

  
  س التجميعأسا

م          وومطلوبات موجودات لقد تم التجميع على اساس اظهار  و آانت وحدة واحدة حيث ت ا ل ايرادات ومصاريف المجموعة آم
تجميع القوائم المالية للشرآات بتجميع البنود المتشابهة من الموجودات والمطلوبات وحقوق الشرآاء وااليرادات والمصاريف  

  .رصدة الجوهرية ما بين شرآات المجموعةوذلك بعد استبعاد المعامالت واأل
  

  المبيعات
  .أو خصم الكميات م التجاريخصبعد ال عند تسليم البضاعة الى العمالء وتظهر بالصافيالمبيعات  حققتت

  
  المصاريف

ريف ويتم تصنيف المصا .  تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع منتجات المجموعة
  .األخرى آمصاريف عمومية وادارية

  
ا     ة المبيعات وفق تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بكلف

ا    ارف عليه بية المتع ة واإلداري          .  للمعايير المحاس ين المصاريف العمومي ذلك، ب ع المصاريف، إذا دعت الحاجة ل تم توزي ة وي
  .وآلفة المبيعات على أساس ثابت

  
  المخزون

ة   واالنتاج تحت التشغيل لبضاعة الجاهزة اآلفة تتضمن  . أيهما أقل السوق،بسعر الكلفة أو  تظهر البضاعة واد والعمال آلفة الم
ة الكل     . رةـونسبة محددة من المصاريف غير المباش ى أساس طريق ة الوسطية   آما يتم تقييم جميع أنواع البضاعة األخرى عل ف

  .ويتم االستدراك عند الحاجة للبضاعة التالفة وبطيئة الحرآة والمعيبة.  ةالمرجح
  

  الممتلكات والمعدات
ة    تهالآات المتراآم ل االس د تنزي ة بع دات بالكلف ـات والمع ر الممتلك يانة مصاريف     .تظه ـاريف اإلصالح والص ر مص تعتب

ة    يها علىويجري احتساب االستهالآات عل.  رأسماليةايرادية، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف  اة العملي أساس الحي
ت  ة القسط الثاب تعمال طريق ك باس درة وذل ذه    .المق درة له ة المق اة العملي ى اساس الحي ديكورات عل ينات و ال اء التحس تم اطف ي

ذه الموجودات هي     ان نسب االستهالك المق. التحسينات او المتبقي من مدة عقد االيجار ايهما ينتهي اوال درة للبنود الرئيسية له
  :آما يلي 

  
%١٠ - % ٥  مباني

%٢٥  تحسينات وديكورات
%٢٥  سيارات

%٣٣‚٣٣ -%  ٢٥  اثاث ومفروشات
%٢٥ - % ١٢‚٥  االت ومعدات وادوات

%٢٥  اجهزة آمبيوتر

−٧−



 ١٧٢     אא 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 ةالمجمع إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(

  مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة
  

ل تأسيس المصنع     تمثل مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة مصاريف انشاء وتجهيز مصنع الخيوط الصناعية التي تمت قب
ج ، ويتم اطفاء هذه المصاريف باستخدام طريقة القسط الثابت والمصاريف التي تمت اثناء فترة التأسيس وقبل بدء عملية االنتا

ل صندوق          . سنوات  ٧على مدى  ة من قب يم المصنع محمل اليف تقي ى تك ة عل آما تشتمل مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجل
ذه ا    ") الصندوق("التنمية الصناعية السعودي  اء ه تم اطف ى   متعلقة بالقرض الممنوح من الصندوق للمصنع حيث ي اليف عل لتك

  .مدى اجل القرض
  

  فريضة الزآاة
  

ا   .  تخضع شرآات المجموعة لتعليمات مصلحة الزآاة والدخل في المملكة العربية السعودية اة وفق يتم االستدراك لفريضة الزآ
ا للوعاء الزآوي        .  لمبدأ االستحقاق اة وفق تم احتساب مخصص فريضة الزآ ين المخصص       .  ي ات ب ة فروق يجري تسجيل اي

  .الربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم اقفال المخصصو
  

  عقود اإليجار
  

ة      ة المتعلق افع ومخاطر الملكي يتم تصنيف عقود اإليجار آعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمن
  .آعقود إيجار تشغيليويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى .  باألصل موضوع العقد إلى المستأجر

  
ان األصول المملوآة بموجب عقود اإليجار الرأسمالي يتم إثباتها آأصل للمجموعة بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار 

  .أو القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار، أيهما اقل
  

ين مجموع التزا      رق ب ل الف دفعات اإليجار أو          ان تكاليف التمويل، والتي تمث ى ل ة للحد األدن ة الحالي ود اإليجار والقيم مات عق
رة اإليجار للوصول        دخل خالل فت ة ال القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار، أيهما أقل، يتم تحميلها على قائم

  .إلى معدل تحميلي ثابت للمبالغ المتبقية لاللتزامات لكل فترة محاسبية
  

ك                يتم تحميل د اإليجار التشغيلي وذل رة عق دخل خالل فت ة ال ى قائم ود اإليجار التشغيلي عل اإليجارات المستحقة بموجب عق
  .باستخدام طريقة القسط الثابت 

  
  تعويضات الصرف من الخدمة

  
ال السعودي ع           ات نظام العمل والعم ا لمتطلب ة وفق وائم المالي ة في الق ى أساس   يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدم ل

  .المجموعةالفترة التي أمضاها الموظف في خدمة 
  

  تحويل العمالت األجنبية
  

ة    امالت بالعمل ل المع تم تحوي ةي ى األجنبي عودي   إل ال الس عارالري د   بأس ائدة عن ل الس راءالتحوي ة إج ل   . المعامل تم تحوي وي
ة ال  األجنبيةبالعمالت  النقدية الموجودات والمطلوبات الي   آما في تاريخ قائم ى مرآز الم ائدة      إل ال السعودي باألسعار الس الري

  .ضمن قائمة الدخل إدراجهايتم  األجنبيةتحويل العمالت  أووالخسائر الناتجة عن التسديدات  المكاسبان  . ذلك التاريخفي 

−٨−



 ١٧٣     אא 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 المجمعة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

 )بالريال السعودي(

 النقد وما في حكمه  - ٨
  

ة     رة ثالث يتضمن النقد وما في حكمه، النقد والودائع تحت الطلب واالستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تسييلها خالل فت
  .شهور أو أقل

  
  ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

 ٢٥‚٥٨٤‚٠٩٦ ٢٧,٤٨٧,٧٥٣   النقد في الصندوق ولدى البنوك
   
  ٢٥‚٥٨٤‚٠٩٦ ٢٧,٤٨٧,٧٥٣ 

 
 المدينون واالرصدة المدينة االخرى  - ٩

  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

 ١٢٠‚٥٩٢‚٦٥٤ ١٣٤,٩٣٣,٨١٣  مدينون تجاريون
  ٢٣‚٠٠٠‚١٦٣  ٢٣,٩٦٧,٦٦٣  مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى

 )٥‚٧٥٦‚٠١٤( )٩‚٥٧٧‚٣٧٤(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
   
 ١٣٧‚٨٣٦‚٨٠٣ ١٤٩,٣٢٤,١٠٢ 

    
 المخـزون  -  ١٠

  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

 ٢٥١‚٥٩٩‚١٨٧ ٢٦٣,٤٧٤,٢٢٩  بضاعة جاهزة للبيع
 ٧‚٩٩٨‚٤٣٧ ٦,٦١١,٦٠٢  انتاج تحت التشغيل

  ٧١‚٠٢٠‚٠٨١  ٩١,٤٨٤,١٢٠  مواد خام
  ١٠‚٦٥٣‚٣١٤  ١١,٠٨٢,٣٠١  قطع غيار

  )٣‚٦٢٦‚٧٩٨(  )٣‚٠٩٦‚٥٩٩(  استدراك مخزون بطئ الحرآة
     

  ٣٣٧‚٦٤٤‚٢٢١  ٣٦٩,٥٥٥,٦٥٣  
 ٩‚٠١٨‚٦٤٩ ١٦,٣٥٣,٠٩٧  بضاعة بالطريق

   
 ٣٤٦‚٦٦٢‚٨٧٠ ٣٨٥,٩٠٨,٧٥٠ 

−٩−



 ١٧٤     אא 



 ١٧٥     אא 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 المجمعة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(

 )تابع( معداتالممتلكات وال  - ٦
  

ال     :٢٠٠٥( ريال سعودي ٢,٨١٤,٣٠٨تم خالل العام تحويل اعمال رأسمالية تحت التنفيذ بلغت آلفتها  ل اراضي واعم تحوي
ا   ذ بلغت آلفته مالية تحت التنفي عودي ٧٦‚٥٧٥‚٣٧٣رأس ال س د اهللا وناص  )ري رآة عب ي ش رآاء ف ى الش ز ال د العزي ر العب

رآاء      ة للش ابات الجاري ى الحس ا عل ل قيمته ك بتحمي امنية وذل ريع التض رآاء   ) ٢٠ايضاح (الس رار الش ى ق اءا عل ك بن و ذل
  .باستغالل تلك الموجودات بصفة شخصية

  
ز السريع   ا    التضامنية  تتضمن المباني اعاله  مباني مملوآة لشرآة عبد اهللا وناصر العبد العزي غ آلفته ال   ٦‚٥٥٥‚٨٨١تبل ري

. سنة   ٢٠الى  ١ريال سعودي وتتراوح مدة االيجار من  ٣٥٥‚٠٠٠سعودي مقامة على اراضي مستأجرة بايجار سنوي يبلغ 
ى طلب الشرآة             اء عل ة بن دد اخرى مماثل ا لم د انتهائه د عن ة للتجدي اني آال من شرآ     . ان هذه العقود قابل ا ان مب مصنع   ةآم

وط الصناعية    مشرآة  و المحدودة  السريع للسجاد  ة        المحدودة  صنع جدة للخي تأجرة من ادارة المنطق ى اراضي مس ة عل مقام
ـ  ١٢/٩/١٤٠٩هـ و ٢٨/١١/١٤١١عاما تبدأ من  ٢٥الصناعية بجدة بايجار رمزي لمدة   والي  (ه ى الت د عق   ) عل تم تجدي د ووي

  . تلك الشرآاتلمدة أو مدد مماثلة وذلك بناء على خيار  اااليجار عند انتهائه
  

داتمان  ات ومع دودة    متلك ناعية المح وط الص دة للخي نع ج رآة مص ة    ش ا الدفتري افي قيمته الغ ص ال  ٧٠,٢٧٦,٥١٥والب ري
ي    ا ف عودي آم مبر  ٣١س عودي  ٧٧,٠٥١,٩٦٦: ٢٠٠٥( ٢٠٠٦ديس ال س ناعية     )ري ة الص ندوق التنمي الح ص ة لص مرهون

  ) .٩ايضاح (السعودي آضمان للقرض الممنوح للشرآة من قبل الصندوق 
  

د ايجار رأسمالي      ة   )٨ايضاح  ( تتضمن اآلالت والمعدات أعاله آالت مشتراة بموجب عق ال سعودي    ٤٠,٠٠٠,٠٠٠بكلف ري
غ    ) ريال سعودي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠٠٥( ال سعودي   ٢٤,٣٤٤,٣٩٦ومجمع استهالك يبل ال   ١٦,٣٤٤,٣٩٤: ٢٠٠٥(ري ري

ادة      ٢٠٠٣ية خالل شهر ديسمبر   حيث سبق بيع هذه اآلالت والمعدات الى أحد البنوك المحل).  سعودي ع واع ة بي ضمن اتفاقي
أجير  .  استئجار تتضمن خيارا للشرآة باعادة الشراء عند تسديد آامل قيمة االيجار يبلغ اجمالي دفعات االيجار بموجب عقد الت

سنوي   ريال سعودي محسوبة على معدل عائد ٥,٨٧٩,٩٩٦ريال سعودي متضمنة تكاليف تمويل بمبلغ  ٤٥,٨٧٩,٩٩٦مبلغ 
  %.٤.٩ثابت على مدى فترة العقد بنسبة 

−١١−



 ١٧٦     אא 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 المجمعة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(

 مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة  - ٧
   ديسمبر ٣١ اإلضافات يناير ١ 

      :الكلفة
 ٩,٦٥٢,٦٠٦ - ٩,٦٥٢,٦٠٦  مصاريف التأسيس

   ٢,٥٥٠,٠٠٠ - ٢,٥٥٠,٠٠٠ تكاليف تقييم المصنع
 ١٢,٢٠٢,٦٠٦ - ١٢,٢٠٢,٦٠٦ مجموع التكلفة

 
      :االطفاء

 ٨,٢٤٦,٦٥٨  ٤٢٣,٤٢١ ٧,٨٢٣,٢٣٧ مصاريف التأسيس
   ٧٧٠,٣١٣ ٣١٨,٧٥٠ ٤٥١,٥٦٣ المصنعتكاليف تقييم 

 ٩,٠١٦,٩٧١ ٧٤٢,١٧١ ٨,٢٧٤,٨٠٠ مجموع االطفاء
   

   ٣,٩٢٧,٨٠٦ يناير ١القيمة الدفترية الصافية 
 

 ٣,١٨٥,٦٣٥   ديسمبر ٣١القيمة الدفترية الصافية 
 

ل تأسيس        تشتمل مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة على مصاريف ان ي تمت قب وط الصناعية الت شاء وتجهيز مصنع الخي
ة من      يم المصنع محمل المصنع والمصاريف التي تمت اثناء فترة التأسيس وقبل بدء عملية االنتاج، آما تشتمل على تكاليف تقي

  .متعلقة بالقرض الممنوح من الصندوق") الصندوق("قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 د ايجار رأسماليالتزامات عقو  - ٨
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  
    
٨‚٨٨٨‚٨٨٨  -   ٢٠٠٦ 
٨‚٨٨٨‚٨٨٨   ٨‚٨٨٨‚٨٨٨   ٢٠٠٧  
٨‚٨٨٨‚٨٨٨   ٨‚٨٨٨‚٨٨٨   ٢٠٠٨  

        
    ٢٦‚٦٦٦‚٦٦٤    ١٧,٧٧٧,٧٧٦  

 ٨‚٨٨٨‚٨٨٨  ٨‚٨٨٨‚٨٨٨   الجزء المتداول: ينزل 
    

   ١٧‚٧٧٧‚٧٧٦  ٨,٨٨٨,٨٨٨  االلتزامات غير المتداولة
 
 البنكية التسهيالت  - ٩

ل   تندية ، تموي ادات مس ات ضمان ، اعتم ى شكل خطاب ة عل وك محلي ة ممنوحة من بن دى المجموعة تسهيالت بنكي يوجد ل
ل            ل مرابحة طوي ل األجل وتموي ورق طوي ل ت ة، تموي ود عمالت اجنبي اعتمادات مستندية بطـريقة المرابحة االسالمية ، عق

ل  ندات ال .  األج هيالت مضمونة بس ذه التس ة   ان ه ي المجموع رآاء ف ن بعض الش ى ضمانات م وك باالضافة ال ر البن . م
وق     ة وارصدة حق ى بعض النسب المالي ة عل ن ضمنها المحافظ دات م هيالت بعض الشروط والتعه ات التس تتضمن اتفاقي

االرصدة   بلغت.  الملكية والجهات ذات العالقة ضمن حدود معينة وبعض القيود على توزيعات االرباح ومسحوبات الشرآاء
  :ديسمبر آما يلي ٣١المتعلقة بهذه التسهيالت آما في 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

  ٢١١‚٠٢٤‚٣٠٢  ٢٧٦,٤١١,٢٧٦  مرابحات وتورق متداولة -بنوك دائنة )    أ
  

  .مرابحات وتورق متداولة تقارب معدالت االقتراض التجارية السائدة –ان آلفة االقتراض من بنوك دائنة 
−١٢−



 ١٧٧     אא 

 ة السريع التجارية الصناعيةمجموع
 

 المجمعة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(

ريال سعودي شامال هامش ربح البنك يسدد على ثالثة دفعات سنوية    ٥٥‚٤٦٠‚١٠٩قرض تورق طويل االجل بمبلغ )   ب
د مرور سنة سماح استحقت ا      اريخ    متناقصة بع ى بت ة األول رة في      ٢٠٠٥ديسمبر   ٢٨لدفع ة االخي  ٢٦وتستحق الدفع

  :ديسمبر آما يلي ٣١بلغت االرصدة المتعلقة بهذا التمويل آما في .  ٢٠٠٧ديسمبر 
  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

  ٣٣‚٣٤٩‚٠٠٠  ١٦,٦٧٨,٠٠١  تمويل تورق طويل االجل
  )١٦‚٦٧٠‚٩٩٩(  )١٦‚٦٧٨‚٠٠١(  الجزء المتداول من التمويل طويل االجل: ينزل

   
  ١٦‚٦٧٨‚٠٠١  -  الجزء غير المتداول من التمويل طويل االجل

  
  .ريال سعودي بتاريخ الحق لتاريخ القوائم المالية المجمعة ١٦,٦٧٨,٠٠١هذا وقد تم سداد الرصيد المستحق والبالغ 

  
ال سعودي   ١٠٤,٧٨٨,٢٩٧: ٢٠٠٥( ريال سعودي  ١٢٨,٠٨٠,٢٩٧قروض مرابحة طويل االجل بمبلغ   ) ج املة  ) ري ش

ة   ذه      ١٨هامش ربح البنك وتسدد على دفعات نصف سنوية متساوية بعد مرور فترة السماح البالغ شهرا حيث تنتهي ه
 :ديسمبر آما يلي ٣١بلغت االرصدة المتعلقة بهذا التمويل آما في . ٢٠٠٩الدفعات في عام 

  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

  ٩١‚٧٥١‚٨٠٣  ٨٤,٢٩٩,٨٣٦  تمويل مرابحة طويل االجل
  )٢٦‚٠٣٦‚٠٥١(  )٣٢‚٣٨٨‚٤٥٦(  الجزء المتداول من التمويل طويل االجل: ينزل

         
  ٦٥‚٧١٥‚٧٥٢  ٥١,٩١١,٣٨٠  الجزء غير المتداول من التمويل طويل االجل

  
ذي يمثل سداد المتبقي من ريال سعودي بتاريخ الحق لتاريخ القوائم المالية المجمعة وال ٤٠,٨٦٠,٤٠٣هذا وقد تم سداد مبلغ 

  .ريال سعودي ٥٩,٣١٣,٠٠٠قيمة احد هذه القروض والبالغ 
  

ذلك          ا ل اح للشرآاء في المجموعة، و تبع يتم استخدام القروض في بندي ب و ج أعاله في تمويل مسحوبات و توزيعات ارب
  .تقوم المجموعة بتحميل اعباء تلك القروض على الحسابات الجارية للشرآاء

  
ة الصناعية السعودي     ٢٠٠٤لمجموعة خالل عام حصلت ا  ) د ") الصندوق ("على قرض طويل االجل من صندوق التنمي

غ   قف يبل ناعية           ٤٨‚٦٠٠‚٠٠٠بس وط الص دة للخي نع ج دات مص ات ومع ة ممتلك ن آاف مان ره عودي بض ال س ري
اني المصنع ومراحل اال           ل توسعة مب ك لغرض تموي اج الخاصة   وضمانات اعتباربة من شرآاء في المجموعة وذل نت

وط الصناعية المحدودة       ى          . بشرآة مصنع جدة للخي ة من ضمنها المحافظة عل دات معين ة القرض تعه تتضمن اتفاقي
داء من               ـة ابت دة القيمـ ـة متزاي ى اقساط نصف سنويـ ة ويسدد عل ة ضمن حدودة معين بتمبر   ١٦النسب المالي  ٢٠٠٤س

  :ديسمبر آما يلي ٣١للقرض آما في بلغ الرصيد القائم .  ٢٠١٠يوليو  ١٣وانتهاء فـي 
  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

  ٣٨‚١٨٠‚٠٠٠  ٣٠‚١٨٠‚٠٠٠  رصيد القرض القائم
  )٨‚٠٠٠‚٠٠٠(  )٨‚٠٠٠‚٠٠٠(  الجزء المتداول: ينزل 

         
  ٣٠‚١٨٠‚٠٠٠  ٢٢‚١٨٠‚٠٠٠  الجزء غير المتداول

  

−١٣−



 ١٧٨     אא 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 المجمعة وائم الماليةإيضاحات حول الق
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(

 الدائنون والمطلوبات األخرى  -  ١٠
  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

 ٦٥‚٥٦٦‚٦٧٢ ٨٤,٢٠٢,٨٤٥  دائنون تجاريون
  ١٢‚٦٩٢‚٢١٠  ١٣,٢١٣,٢٥٤  )١١ايضاح (مخصص الزآاة 

  ١٥‚٩٧٤‚٢٥٦  ١٥,٨٨٢,٠١٣  مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
   
 ٩٤‚٢٣٣‚١٣٨ ١١٣,٢٩٨,١١٢   

  
 الزآاة   - ١١
  

  :ان العناصر الرئيسية لوعاء الزآاة حسب القوائم المالية االفرادية لشرآات المجموعة هي آما يلي
  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

 ١٧٨‚٥١١‚٢٤٦ ١٦٧,٤٧٣,٦٦١  موجودات غير متداولة
 ١٨٨‚٠٦٤‚٩٦٧ ١٦٤,٦٢٤,٢٨٦  مطلوبات غير متداولة

  ٢٩٨‚٥٧٠‚٩١٤  ٢٧٨,١٨٩,٩٦٢  حقوق الشرآاء، رصيد أول المدة
  ١١٦‚٧٨٢‚٤٧٢  ٩٥,٢٣٧,٨٠٦  الربح الصافي قبل فريضة الزآاة

  
  .تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى مبلغ الزآاة المحمل خالل السنة

  
  :ان حرآة مخصص الزآاة هي آما يلي

  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

  ٨‚٨٣٤‚٢٩١  ١٢,٦٩٢,٢١٠ يناير ١الرصيد في 
  ٨‚٨٠٨‚٠٨٣  ٧,٨٣٥,٣٩٦ المخصص للسنة

  ٩٦٧‚٠٩٥  - نقص المخصص لسنوات سابقة
  )٥‚٩١٧‚٢٥٩(  )٧‚٣١٤‚٣٥٢( المسدد خالل السنة

   
 ١٢‚٦٩٢‚٢١٠ ١٣,٢١٣,٢٥٤ ديسمبر ٣١الرصيد في 

    
  :ربوطات قائمة

  :منيةشرآة عبداهللا وناصر العبد العزيز السريع التضا -أ 
 .و حصلت على شهادة نهائية ٢٠٠٥انهت الشرآة وضعها الزآوي حتى عام 

  شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة -ب 
وحصلت على الشهادة النهائية بذلك، آما قامت بتقديم االقرارات  ٢٠٠٢انهت الشرآة وضعها الزآوي حتى عام 

ها ومازالت هذه االقرارات قيد الدراسة لدى وسددت الزآاة المستحقة بموجب ٢٠٠٤و ٢٠٠٣الزآوية  لعامي 
  .٢٠٠٥ان الشرآة بصدد تقديم االقرار الزآوي لعام . مصلحة الزآاة والدخل

−١٤−



 ١٧٩     אא 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 المجمعة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(

  ع جدة للخيوط الصناعية المحدودةشرآة مصن -ج 
وحصلت على الشهادة النهائية بذلك، آما قامت بتقديم االقرارات الزآوية   ٢٠٠٢انهت الشرآة وضعها الزآوي حتى عام 

وسددت الزآاة المستحقة بموجبها ومازالت هذه االقرارات قيد الدراسة لدى مصلحة  ٢٠٠٥و   ٢٠٠٤و ٢٠٠٣لعامي 
  . الزآاة والدخل

 امالت مع جهات ذات عالقةالمع  -  ١٢
  :قامت المجموعة خالل السنة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة التالية

 العالقـــة    االســــــــم
   

  شرآات شقيقة  )خارج اطار مجموعة السريع التجارية الصناعية(مجموعة شرآات عبداهللا وناصر السريع 
  شرآاء  الشرآاء

  
  :والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي آما يليان المعامالت الجوهرية 

  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

  ٤٩‚٠٦٦‚٠٠٠  ٦٤,٤٤٦,٠٠٠    مشتريات بضاعة
تحويل اراضي واعمال رأسمالية تحت التنفيذ الى 

  الشرآاء
٧٧‚٥٩٦‚٠٠٠  ٢,٨١٤,٠٠٠  

  ١١‚٢٨٥‚٠٠٠  ١٠,٣٥١,٠٠٠  تكاليف تمويل محملة على الشرآاء وشرآات شقيقة
  ١٦‚٤٧٢‚٠٠٠  -  جهات ذات عالقة محملة على الشرآاءارصدة 

  ٢‚٩٤٠‚٠٠٠  ١,٧٧٥,٠٠٠  رواتب للشرآاء
  ٤‚٩٣٧‚٠٠٠  ٥,١٦٠,٠٠٠  مصاريف ايجارات

  
  :ديسمبر مما يلي ٣١يتكون المطلوب من جهات ذات عالقة آما في 

  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

شرآة مصنع السريع للمفروشات المعدنية والخشبية 
  ةالمحدود

١٦‚٧٣٩‚٤٩١ ١٨,٠٦٠,٩٩٠ 

  ٤‚٣٥٨‚٥٨١  ٣,٧٩٥,٠٦٩  الشارقة–شرآة السريع لالثاث 
الواليات المتحدة ( شرآة عبد اهللا وناصر السريع 

  )االمريكية
١٧‚٣٤٠‚٢٠٦  ١٧,٧٣٠,٠٨٤  

ادارة امالك عبداهللا السريع وزوجة واوالد ناصر السريع 
  يرحمه اهللا

  
٣٨,٤٧٣,٣٠٠  

  
٢٥‚٦٠٩‚٢٧٢  

  ٢‚٢٨٦‚٢٦٢  ٢,٠٧٠,٦٥٠  السعودية المتقدمة الآسسوارات الستائر المحدودة الشرآة
  ٧‚٨٤١‚٢٩٢  ٥,٦٥٥,١٣٠  الشرآة الغربية الحديثة للتغليف المحدودة

  ١٣‚٢٥٥‚٧٤٤  ٣٣,٦٨١,٣١٦  شرآة مصنع المستلزمات الحديثة للنسيج المحدودة
  ٢‚٢٩٠‚٢٦٩  ١,٨٤٣,١٥٤  )الصين(شرآة السريع للتجارة الدولية المحدودة 

  ١‚٣٤٩‚٠٤٩  ١,٢٥٨,٠٠٢  شرآة الرؤية الخضراء لالنجيلة الصناعية المحدودة
  ٢‚٢٨٠‚١٦٤  ٨٨٦,٦١٩  أخرى

   
 ٩٣‚٣٥٠‚٣٣٠ ١٢٣,٤٥٤,٣١٤ 

  
  :ديسمبر مما يلي ٣١يتكون المطلوب إلى جهات ذات عالقة آما في 

−١٥−



 ١٨٠     אא 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 المجمعة ول القوائم الماليةإيضاحات ح
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

 ١٩‚٣١٢‚٨٥٤ ٣٢,٥٦٤,٣٦٠الشرآة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة
  ٨٢٤‚٩٩٩  -  أخرى

   
 ٢٠‚١٣٧‚٨٥٣ ٣٢,٥٦٤,٣٦٠ 

  
 تعويضات الصرف من الخدمة  -  ١٣

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

  ١٢‚٢٩٩‚٥٣٣  ١٥,٠٠٦,٣٨٨  يناير ١الرصيد في 
 ٣‚٥٧٣‚٨٢١ ٥,٧١١,٤٧٤  المخصص للسنة

  )٨٦٦‚٩٦٦(  )١,٣٦٣,٩٨٢(  المسدد خالل السنة
   

 ١٥‚٠٠٦‚٣٨٨ ١٩,٣٥٣,٨٨٠ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  
  احتياطي نظامي  -  ١٤
  

ودية، تقوم شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة وشرآة مصنع       تمشيا مع متطلبات نظام الشرآات في المملكة العربية السع
اطي نظامي بنسبة     اطي          ١٠جدة للخيوط الصناعية المحدودة بتكوين احتي ذا االحتي غ ه ى يبل ربح الصافي حت ة من ال  ٥٠بالمئ

  .ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع آأنصبة أرباح.  بالمئة من رأس المال
 
 احتياطي عام  -  ١٥

  
اء في شرآة عبداهللا وناصر العبد العزيز السريع التضامنية في السنوات السابقة تكوين احتياطي عام من أرباح هذه قرر الشرآ

ام     رآاء خالل ع رر الش د ق ة، وق د الحاج تعماله عن الي والس ز الم دعم المرآ ك ل رآة وذل ى  ٢٠٠٥الش اطي ال ذا االحتي رد ه
  .االرباح المستبقاة ومن ثم توزيعه على الشرآاء 

  
  مصاريف البيع والتوزيع  -  ١٦
  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

 ١٩‚٣٩٥‚١٥١ ٢٣,٧٥٧,٠٦٢  الرواتب وملحقاتها
  ١٠‚٤٥١‚١٠٥  ١٠,١٧٢,١٣٧  عمولة المبيعات
  ١٠‚٨٠٧‚٧٧٢  ١٠,٤٧٠,٢٥٢  شحن وتخليص

  ٨‚٣٥٦‚٩٢٠  ٧,٤٣٠,٦٩٧  دعاية واعالن وعينات وآتالوجات
  ١١‚٢٢٧‚١٢٨  ١١,٦٥٨,٠٦٧  ايجارات

  ١‚٠٥٠‚١٧٧  ١,٢٤٦,٣٢٨  سفرمصاريف 
  ١‚٨٠٧‚٦٤٣  ١,٩٦٧,٤٦٣  مياه وآهرباء واتصاالت

  ٢‚٧٥٣‚١٠١  ٢,٤٦١,٤٧٣  صيانة واصالح ومحروقات
  ١‚٠١١‚٧٥٢  ١,٠١٩,٥٣٤  رسوم حكومية

  ٤‚٩٢٤‚٢٥٣  ٤,٨٤٩,٣٣٢  استهالآات 
  ٤,٦٠٢,٢٩٧  ٤,٦٣٨,٦٥٠  مصاريف أخرى

   
 ٧٦‚٣٨٧‚٢٩٩ ٧٩,٦٧٠,٩٩٥ 

  

−١٦−



 ١٨١     אא 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية
 

 المجمعة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )بالريال السعودي(

 المصاريف العمومية واالدارية  -  ١٧
  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

 ١٨‚٤٢٦‚٥٦٩ ٢١,٥١٣,٥٥١  الرواتب واالجور وملحقاتها
  ٤‚٩٣٣‚١٠٢  ٤,٧٧٦,٦٠٨  ايجارات

  ١‚٦٥٠‚٧١٠  ١,٥٩٠,٤٧٩  صيانة وإصالح ومحروقات
  ١‚٣٠٧‚٢٣٥  ١,٧٢٤,٩٣٦  سفر ومواصالت

  ١‚٦٠٧‚٣٣٧  ١,٤٠٤,٨٥٠  ماء وآهرباء واتصاالت
  ١‚٢٤٩‚٧٧٢  ١,٣١١,٨٦٣  اتعاب مهنية

  ٢‚١٥٥‚٠٨١  ٢,٦٢٥,٩٠٥  استهالآات واطفاءات
  ٢‚١٨٥‚٤١٠  ٢,٣٧٢,٨٩٠  ذمم معدومة

  ٥‚٠٠٠‚٠٠٠  ٣,٨٢١,٣٦٠  وك في تحصيلهامخصص ديون مشك
  ١‚٣٦٨‚١٦٤  ١,٠٩١,٤٧٤  خصم تعجيل السداد

  ٥,٩٥٦,٩٦٦  ٦,٧٢٨,٥٩١  أخرى
   
 ٤٥‚٨٤٠‚٣٤٦ ٤٨,٩٦٢,٥٠٧ 

 عقود االيجار التشغيلي  -  ١٨
  

٢٠٠٦    ٢٠٠٥      
         

 ل السنةدفعات بموجب عقود ايجار تشغيلي تم تحميلها آمصاريف خال    ١٧‚١٩٥‚٥٥٥    ١٦‚٣٥٣‚٣٢٩
  

ز    د العزي د اهللا وناصر العب رآة عب ى ش تحقة عل ارات المس ن اإليج غيلي  بشكل اساسي م ار التش ود االيج ات عق ون دفع تتك
  .السريع التضامنية عن فروعها المنتشرة حول المملكة والتي تنتهي مدتها خالل سنة

  
 االلتزامات المحتملة  -  ١٩
  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

  ١‚٧١٥‚٣٥١  ٢,٢٧١,٨٩٣  خطابات ضمان بنكية
 ٩‚٨٢٥‚٧٥٤ ٥٢,٩٨٠,٠٤٦  خطابات اعتمادات مستندية

  
 انشطة غير نقدية  -  ٢٠
  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
   

  ١٠٩‚٧٥٠‚٠٠٠  -   زيادة رأس المال بالتحويل من االرباح المستبقاة
  ٣٥‚٥٧٢‚٨٨٩  -   رد االحتياط العام الى االرباح المستبقاة
  ٧٦‚٥٧٥‚٣٧٣  ٢,٨١٤,٣٠٨ لتنفيذ للشرآاء تحويل اراضي واعمال رأسمالية تحت ا

  ١٦‚٤٧١‚٥٥٠  -   ارصدة جهات ذات عالقة حملت على الشرآاء
  ١٠‚٢٨٩‚٥٤٣  ٧,٨٩٧,٥٨٨   تكاليف تمويل محملة على حسابات الشرآاء الجارية

تحويل من مصاريف التأسيس الى الممتلكات 
  والمعدات

 -  ٤‚٧٢٨‚٧٤٤  

−١٧− 


