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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 - 1الشركة واألنشطة الرئيسية
ً
شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية ("الشركة أو الشركة األم") مسجلة كشركة مساهمة سعودية تم تأسيسها وفقا لقرار وزارة
التجارة والصناعة رقم /523ق ،بتاريخ  21ذو الحجة 1428هـ ،الموافق  31ديسمبر 2007م .يقع المركز الرئيسي للشركة في
مدينة جدة.
خالل سنة 2010م ،قامت الشركة األم بطرح  9مليون سهم لالكتتاب العام وهذا يمثل  %30من رأس مال الشركة ،وبهذا تحولت
الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
يتمثل نشاط الشركة في إستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكيت واألرضيات والمفروشات والموبيليا واالثاث
والتحف واألبجورات الخشبية والمعدنية واالثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشراشف واقمشة الستائر ومستلزماتها والعشب
الصناعي وتصنيع السجاد والموكيت وفقا ً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم /1566ق ،بتاريخ  20ذو الحجة 1420هـ ،وإنتاج
خيوط بولي بروبلين وخيوط نايلون (بولي امايد) معالجة طبقا ً لقرار وزارة التجارة رقم /1699ق بتاريخ  27ذو الحجة 1424هـ.
كما يمكن للشركة االستثمار في الشركات األخرى .وتمارس الشركة هذه األنشطة بموجب السجل التجاري رقم ،4030133919
الصادر في  5ربيع األول 1422هـ ،الموافق  28مايو 2001م .قرر المساهمون في الجمعية العمومية المنعقدة في  22مايو 2012م
على إضافة أنشطة جديدة تتمثل في االستثمار في العقارات ألغراض استثمارية.
خالل سنة 2012م ،اقترح مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال الشركة من  300مليون لاير سعودي إلى  375مليون لاير سعودي من
األرباح المبقاة عن طريق إصدار سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمساهمين .وافق المساهمون على زيادة رأس المال في
اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في  1ابريل 2013م ،وتم إصدار األسهم في  1ابريل 2013م ،وأصبح رأسمال الشركة 375
مليون لاير سعودي ،مقسمة على  37,5مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي للسهم الواحد.
خالل ديسمبر  ،2017بنا ًء على اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  28ديسمبر  2017قرر المساهمين إطفاء
الخسائر المتراكمة كما في  30سبتمبر  2017وتخفيض رأس المال بمبلغ  150مليون لاير سعودي واستخدام االحتياطي النظامي
واالحتياطي العام ،ليصبح رأس المال بعد التخفيض بمبلغ  225مليون لاير سعودي بدالً من  375مليون لاير سعودي ليصبح عدد
األسهم  22,5مليون سهم بدالً من  37,5مليون سهم وتم التأشير في السجل التجاري برأس المال بعد التخفيض بتاريخ  7جمادي
األولي 1439هـ الموافق  24يناير 2018م.
خالل أغسطس 2019م ،بنا ًء على اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  28أغسطس 2019م قرر المساهمين إطفاء
الخسائر المتراكمة كما في  30يونيو 2019م وتخفيض رأس المال بمبلغ  159,5مليون لاير سعودي ،ليصبح رأس المال بعد
التخفيض بمبلغ  65,5مليون لاير سعودي بدالً من  225مليون لاير سعودي ليصبح عدد األسهم  6,55مليون سهم بدالً من 22,5
مليون سهم وتم التأشير لذلك في السجل التجاري بتاريخ  24صفر 1441هـ الموافق  23أكتوبر 2019م.
لدى الشركة األم  3فروع رئيسية للمصانع تم تعديل أسم فرعي جدة للنسيج الصناعي والجزيرة للغزل والسجاد كما هو مبين أدناه:
اسم الفرع
مصنع جدة للنسيج الصناعي
مصنع السريع للسجاد
مصنع الجزيرة للغزل والسجاد

اسم الفرع المعدل
مصنع جدة للخيوط الصناعية
مصنع السريع للسجاد
مصنع الجزيرة للغزل والموكيت

رقم السجل التجاري
4030115974
4030131014
4030181265

تشتمل هذه القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة نتائج أعمال هذه الفروع وموجوداتها ومطلوباتها.
-6-

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -2أسس االعداد
 1/2بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
رقم " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين .ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة كافة المعلومات وااليضاحات المطلوبة
إلعداد القوائم المالية السنوية التي أوعدت وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية ،لذا يجب
قراءتها جنبا الى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتماشي مع تلك السياسات المتبعة في إعداد
القوائم المالية السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،بإستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
" 16عقود االيجار".
ً
قامت المجموعة بإعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود االيجار" اعتبارا من  1يناير  .2019وعلية ،تم اإلفصاح
عن السياسات المحاسبية لهذا المعيار الجديد باإليضاح رقم .4
 2/2إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
ً
أعدت القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،إال إذا سمحت المعايير الدولية للتقرير المالي بالقياس
وفقا ً لطرق تقييم أخرى.
إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتطلب من اإلدارة وضع األحكام ،وتقديرات
وإفتراضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .ان
هذه التقديرات واالفتراضات الهامة قد تم االفصاح بالقوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م،
بإستثناء األحكام الهامة الجديدة ومصادر التقديرات غير المؤكدة الرئيسية المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
والتي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم .4
يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي
تعمل فيها المجموعة ("العملة الوظيفية") .يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي وهي العملة
الوظيفية وعملة العرض .تم تقريب األرقام إلى أقرب ألف لاير إال إذا تم ذكر غير ذلك.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -3أسس التوحيد
اشتملت القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة ،تم إعداد القوائم المالية للشركات
التابعة عن نفس السنوات المالية المعروضة .وفيما يلي بيان بالشركات التابعة المدرجة ضمن القوائم المالية (المجموعة):
نسبة الملكية في رأس المال
(مباشرة أو غير مباشرة)
النشاط الرئيسي
االيضاح
االسم
2018
2019
تجارة التجزئة بالسجاد والموكيت واألرضيات
شركة ذا هوم ستايلز
%100
واألثاث والبطانيات واقمشة الستائر %100
أ
(ذات مسئولية محدودة)
واإلكسسوارات
توزيع السجاد واألرضيات وغيرها من
شركة مجموعة ملينيوم ويفرز القابضة
%100
%100
المنتجات ذا الصلة
ب
المحدودة
توزيع السجاد واألرضيات وغيرها من
شركة ملينيوم ويفرز
%100
%100
المنتجات ذا الصلة
ب
(ذات مسئولية محدودة)
شركة السريع للتشغيل والصيانة المحدودة
(ذات مسئولية محدودة)
شركة السريع للمشاريع (ذات مسئولية
محدودة)  -متوقفة النشاط

خدمات الصيانة للمصانع
والمؤسسات الحكومية والخاصة
خدمات المشاريع الحكومية
بمفروشات ،الموكيت والسجاد

والشركات
والخاصة

%100

%100

%100

%100

أ) شركة ذا هوم ستايلز (ذات مسئولية محدودة) ("شركة تابعة") تم تأسيسها في نوفمبر 2010م ،وتمتلك بنسبة  .%100بما
أن الشركة األم هي المالك المستفيد من الشركة التابعة .فأن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتضمن  %100من
نتائج الشركة التابعة لها .في ظل إعادة الهيكلة للمجموعة وبناء على موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعاته لعام  2017تتجه
المجموعة لدمج عمليات الشركة التابعة في المجموعة تحت القطاع التجاري.
ب) شركة مجموعة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة (ذات مسئولية محدودة) تم تأسيسها في الواليات المتحدة االمريكية خالل
شهر يناير 2011م .قرر مجلس االدارة للمجموعة بإغالق شركة ميلينوم ويفرز وجاري العمل على اإلجراءات الرسمية
المطلوبة لذلك.
تتحقق السيطرة للشركة االم على شركتها التابعة عندما يكون للشركة:
 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.
 نشوء حق للمجموعة في الربح أو الخسارة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها.
 القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائدها.
على الرغم من أن المجموعة تتمتع بصفة عامة بكافة حقوق التصويت في الشركات الخاضعة للسيطرة ،إلى أن ذلك ينطبق بغض
النظر عن نسبة العائد في رأس المال إذا تم الحصول على السيطرة من خالل اتفاقيات مع المساهمين األخرين.
تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة ،بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد
الشركة
السيطرة على الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم إدراج إيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة
خالل الفترة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة من تاريخ استحواذ الشركة على السيطرة
حتى تاريخ فقدان السيطرة على الشركة التابعة.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -3أسس التوحيد (تتمة)
إن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة
على مساهمي الشركة .ان إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع على مساهمي الشركة.
يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة للشركات التابعة ،متى تطلبت الحاجة ،لكي تتالئم سياساتها
المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.
يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وااليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية
الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.
 -4السياسات المحاسبية الجديدة
 1-4المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
ً
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" إعتبارا من  1يناير  .2019تم توضيح أثر تطبيق المعيار
الدولي في  .2-4بسري مفعول عدد من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على المعايير إعتبارا ً من  1يناير  ،2019لكن
ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة.
 2-4التغير في السياسات المحاسبية
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار"
يحل المعيار الدولي رقم  16محل معيار المحاسبة الدولي رقم " 17عقود االيجار" ،وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير
المالي رقم " 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم " 15التأجير
التشغيلي  -الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم " 27تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني
لعقد إيجار".
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" نموذجا ً محاسبيا ً واحدا ً مدرجا ً في المركز المالي للمستأجر .يعترف
المستأجر
بأصل حق االستخدام والذي يمثل حقه في استخدام األصل المعني والتزام عقد اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد مدفوعات اإليجار.
هناك
استثناءات إختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار المنخفضة القيمة .تظل محاسبة المؤجرين مماثلة للمعايير الحالية
أي أن المؤجرين يواصلون تصنيف عقود االيجار كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي.طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16من تاريخ تطبيقه اإللزامي في  1يناير  2019بإستخدام طريقة التحول
المبسطة المعدلة حسبما تسمح به أحكام التحول المحددة في المعيار .ونتيجة لذلك ،فإن أرقام المقارنة للسنة المالية  2018غير
معدلة.
استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية:
 معدل خصم واحد لمحفظة عقود االيجار ذات خصائص متشابهة الى حد معقول وهو .%2.75
 المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  17للعقود اإليجار قصيرة االجل ذات مدة
إيجارية متبقية تقل عن  12شهرأ كما في  1يناير ،2019
 إستبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل االستخدام في تاريخ التطبيق االولي،
 إستخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار الذي يتضمن خيارات تمديد عقد االيجار أو إنهائه.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -4السياسات المحاسبية الجديدة (تتمة)
 2-4التغير في السياسات المحاسبية (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" (تتمة)
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،16اعترفت المجموعة بمطلوبات اإليجار وأصول حق االستخدام المرتبطة بالعقود
التي آبرمت كعقود إيجار وفقا ً لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .16وقد قسمت اإللتزامات بالقيمة الحالية لدفعات االيجار
المتبقية ،مخصومة باستخدام سعر االقتراض  %5.5وتقاس أصول حق اإلستخدام ذات العالقة بالمبلغ المعادل إللتزام االيجار،
معدالً حسب مبلغ الدفعات المدفوعة مقدما ً والمتعلقة بهذا االيجار المعترف به في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر
.2018
يوضح الجدول التالي تسوية التزامات عقود االيجار التشغيلي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  17مع التزام االيجار وفقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  16كما في  1يناير :2019
 1يناير 2019
التزامات عقود إيجار تشغيلي وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16كما في  31ديسمبر 2018
مخصومة باستخدام معدل الخصم %5.5
التزام إيجار معترف به كما في  1يناير  2019نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16

25,360

()1

أصول حق االستخدام:
يضاف دفعات االيجار المدفوعة مقدما كما في  1يناير 2019
أصول حق استخدام كما في  1يناير 2019

()2
()2+1

3,860
29,220

إلتزام عقد إيجار:

يضاف التزام بموجب عقد إيجار تمويلي معترف به بالفعل كما في  1يناير  2019وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم 17
إجمالي التزام عقد االيجار كما في  1يناير 2019

()4
()4+1

25,360

أثر التغيير في السياسة المحاسبية على العناصر المدرجة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة كما في  30سبتمبر 2019م:
 30سبتمبر 2019
28,976
()4,240
()24,080
()997
()341

أصول حق االستخدام
إلتزام عقود إيجار – الجزء المتداول
إلتزام عقود إيجار – الجزء غير المتداول
الخسائر المتراكمة
قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل

يعترف بعقود االيجار كأصل حق استخدام مع االلتزامات الخاصة بها وذلك في تاريخ إتاحة األصول المستأجرة لالستخدام من قبل
المجموعة ،وتوزع كل دفعة إيجار ما بين التزام وتكاليف التمويل ،ويعترف بتكلفة التمويل في قائمة الدخل الشامل االخر األولية الموحدة
الموجزة على مدي فترة عقد االيجار ،ويستهلك أصل حق االستخدام وفقا لطريقة القسط الثابت على مدي العمر اإلنتاجي أو مدة عقد
االيجار ،أيهما أقل.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -4السياسات المحاسبية الجديدة (تتمة)
 2-4التغير في السياسات المحاسبية (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" (تتمة)
وتقاس أصول حق االستخدام مبدئيا ً بالتكلفة التي تشمل ما يلي:
 مبلغ القياس المبدئي اللتزام االيجار.
 أي دفعات إيجارية سددت في أو قبل تاريخ بدء االيجار ناقصا أي حوافز إيجارية تشجيعية مقبوضة.
 أي تكاليف مباشرة مبدئية.
 تكاليف الترميم ،إن وجدت.
تتضمن التزامات االيجار ،حيثما كان منطبقاً ،صافي القيمة الحالية لـ:
 الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية) ناقصا ً أي حوافز تشجيعية مستحقة القبض.
 دفعات االيجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشرات أو سعر ما.
 المبالغ التي يتوقع أن بدفعها المستأجر على يقين معقول من ممارسته هذا الخيار.
 مبالغ الغرامات المدفوعة إلنهاء العقد ،إذا كانت مدة عقد االيجار تعكس ممارسة المستأجر هذا الخيار.
عقود االيجار القصيرة األجل
عقود االيجار القصيرة االجل هي عقود إيجار تبلغ مدتها  12شهرا ً أو أقل .واألصول ذات القيمة المنخفضة تمثل البنود التي ال تفي
بالحد الخاص بالرسملة لدى المجموعة وتعتبر غير هامة بالنسبة لقائمة المركز المالي للمجموعة ككل .ويعترف بدفعات عقود االيجار
القصيرة االجل وعقود االيجار الخاصة باألصول ذات القيمة المنخفضة وفقا ً لطريقة القسط الثابت في قائمة الربح أو الخسارة والدخل
الشامل االخر األولية الموحدة الموجزة.
خيارات التمديد واالنتهاء
عند تحديد مدة عقد اإليجار ،تأخذ إدارة المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي من شأنها أن تخلق حافزا ً اقتصاديا ً تشجيعيا ً
للممارسة خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار االنتهاء .وال تدرج خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات االنتهاء) ضمن مدة
االيجار إال إذا كان تمديد عقد االيجار (أو عدم إنهائه) مؤكدا ً إلى حد معقول .تقييم المجموعة ،عند بدء االيجار ،ما إذا كان من المؤكد
الى حد معقول ممارسة خيارات التمديد ،وتعيد المجموعة تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك
حدث هام أو تغير كبير في الظروف الخاضعة للسيطرة.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -5قروض آجلة وبنوك دائنة
 30سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2018م
(مراجعة)

أ

99,667

91,940

ب

219,150
219,150

213,495
213,495

()162,828

()70,992

56,322
155,989

142,503
234,443

ايضاح
أ) مبالغ مستحقة لبنوك
قروض قصيرة األجل وبنوك دائنة

()1

ب) قروض آجلة
الرصيد القائم
الرصيد القرض األجل
ناقصاً:
الجزء طويل االجل من قروض األجلة
الجزء المتداول من قروض اآلجلة

()2

القروض قصيرة األجل وبنوك دائنة

()2+1

أ) لدى الشركات تسهيالت ائتمانية من بنوك محلية على شكل خطابات ضمان ،وخطابات إعتماد ،ومرابحات إسالمية لتمويل
إعتمادات ،وعقود صرف أجنبي ،وتسهيالت تورق ومرابحة آجلة .إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر لصالح البنوك.
تتضمن اتفاقيات التسهيالت شروطا ً محددة تتطلب ضمن مواد أخرى اإلبقاء على معدالت معينة وحقوق مساهمين وارصدة
متعلقة بأطراف ذات عالقة ضمن حدود معينة مع قيود على توزيعات األرباح.
ب) خالل سنة 2012م حصلت المجموعة على قرض طويل األجل بمبلغ  53مليون لاير سعودي من صندوق التنمية الصناعي
السعودي .وكان أول قسط مستحقا ً في فبراير 2013م متبوعا ً بأقساط نصف سنوية ،علما ً بأن هذا القرض مضمون برهن
عقاري لجميع ممتلكات ومعدات مصنع جدة للخيوط الصناعية (مصنع جدة للنسيج الصناعي سابقا ً) والغرض من هذا القرض
هو تمويل التوسعة في مصنع جدة للخيوط الصناعية (مصنع جدة للنسيج الصناعي سابقاً) ومصانع السجاد .تتضمن اتفاقية
القرض شروطا ً محددة تتطلب اإلبقاء على معدالت معينة واإلبقاء على المستوى األدنى من المالءة المالية والحد األدنى من
السيولة.
ج) قامت المجموعة خالل الربع األول من سنة  2019بإعادة هيكلة القروض من قصيرة األجل الي طويلة األجل.
ح) خالل سنة 2019م حصلت المجموعة على تسهيالت ائتمانية قصيرة اآلجل من وزارة المالية على شكل قرض حسن بقيمة
 30مليون لاير سعودي تنقسم إلى  15مليون لاير سعودي كحد أقصي يمكن استخدامها في سداد فواتير الموردين المحليين
(الفواتير المصدرة بعد  1يناير 2019م) 15 ،مليون لاير كحد أقصي يمكن إستخدامها لشراء مواد خام تستخدم في متطلبات
اإلنتاج وذلك حتى نهاية يوليو 2019م ،تم إستخدام مبلغ  28مليون لاير سعودي من إجمالي قيمة التسهيل حتى نهاية الربع
الثالث من سنة 2019م.
 -6إلتزامات محتملة
لدى الشركة إلتزامات محتملة في نطاق دورة أعمالها العادية كما يلي:
خطابات اعتماد
ضمانات بنكية
كمبياالت معززة

 30سبتمبر 2019م
(غير مراجعة)
3,202
-

 31ديسمبر 2018م
(مراجعة)
9,736
1,956
446

 -7نصيب السهم من الربح (الخسارة)
يتم إحتساب نصيب السهم من الربح (الخسارة) بقسمة صافي الربح (الخسارة) على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل
الفترة.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8أدوات مالية مشتقة
لدى المجموعة العديد من المشتقات المالية التي تم تصنيفها كأدوات تحوط للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات التدفقات النقدية الناتجة
عن أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبية التي تخضع لتقلبات أسعار السوق .وفقا ً لسياسة المجموعة ،ال يتم استخدام
األدوات المشتقة ألغراض التجارة أو المضاربة.
يوضح الجدول التالي تفاصيل المبالغ اإلسمية والفترات المتبقية القائمة في تاريخ التقرير:
األداة

القيمة اإلسمية ألدوات التحوط

مقايضة معدالت الفائدة

94,500

القيمة الدفترية ألداة التحوط ضمن اإللتزامات
 31ديسمبر 2018م
 30سبتمبر 2019م
1,548
3,184
1,548
3,184

 -9معلومات قطاعات األعمال
من وجهة نظر اإلدارة ،ان أنشطة المجموعة تنقسم الى نشاطين رئيسيين وهي كالتالي:

األرضيات
أخرى
اإلجمالي

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
تكلفة المبيعات
المبيعات
()156,465
153,024
()32,700
29,372
()189,165
182,396

األرضيات
أخرى
اإلجمالي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019م
تكلفة المبيعات
المبيعات
()56,127
56,928
()6,669
7,718
()62,796
64,646

801
1,049
1,850

األرضيات
أخرى
اإلجمالي

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2018م
تكلفة المبيعات
المبيعات
()191,038
265,034
()47,035
39,753
()238,073
304,787

إجمالي الربح (الخسارة)
73,996
()7,282
66,714

األرضيات
أخرى
اإلجمالي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2018م
تكلفة المبيعات
المبيعات
()44,768
64,271
()20,526
16,614
()65,294
80,885

إجمالي الربح (الخسارة)
19,503
()3,912
15,591
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إجمالي (الخسارة)
()3,441
()3,328
()6,769

إجمالي الربح

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -10المعامالت مع األطراف ذات العالقة
أ) المعامالت مع أطراف ذات العالقة وأرصدتها
قامت المجموعة بالتعامل مع أطراف ذات العالقة خالل الفترة  /السنة وهي على النحو التالي:
العالقة
اسم الجهة ذات العالقة
شركة ذات عالقة
شركة السريع لألثاث
شركة ذات عالقة
شركة الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة
شركة ذات عالقة
شركة السريع للتجارة الدولية المحدودة
شركة ذات عالقة
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)
شركة ذات عالقة
شركة التضامن األول
شركة ذات عالقة
مؤسسة خالد حمدان السريع
شركة ذات عالقة
شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي المحدودة
شركة ذات عالقة
شركة مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة (سناسكو)
شركة ذات عالقة
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري
شركة ذات عالقة
شركة جادة الراقي لالستثمار والتطوير العقاري
مساهمون
المساهمون
ب) المعامالت الهامة وما يتعلق بها من أرصدة:

مشتريات
سداد  /تمويل
بيع ممتلكات وآالت ومعدات
إيرادات أخري*
مبيعات
مستحقات إلى اإلدارة العليا
اتعاب مجلس االدارة
إيجارات

 30سبتمبر 2019م
(غير المراجعة)
9,338
7,736
15,050
14,281
9,432
2,927
1,223

 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)
17,047
12,769
19,457
3,902
990
5,423

ج) مطلوب من أطراف ذات العالقة:

شركة التضامن األول
مؤسسة خالد حمدان السريع
شركة الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة

 30سبتمبر 2019م
(غير المراجعة)
1,564
3,614
105
5,283
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 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)
4,233
5,818
105
10,156

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .10المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
د) مطلوب الي أطراف ذات العالقة:
 30سبتمبر 2019م
(غير المراجعة)
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) 11,762
10,893
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري*
10,114
شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي
السيد /حمدان عبد هللا السريع
3,284
شركة جادة الراقي لالستثمار والتطوير العقاري
1,744
شركة مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة (سناسكو)
3,000
محمد بن ناصر السريع
أخرى
357
41,154

 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)
26,229
24,194
11,786
4,000
4,000
1,769
3,000
357
75,335

*بتاريخ  30سبتمبر 2019م توصلت الشركة التفاق خصم المديونية القائمة على المجموعة لصالح شركة الحكمة الدولية للتطوير
العقاري بمبلغ  14,3مليون لاير سعودي وادرجت ضمن اإليرادات األخرى للمجموعة ،بما يمثل  %50من الرصيد القائم المستحق
على المجموعة للطرف ذو العالقة كما في  30سبتمبر  ،.2019أعلنت إدارة المجموعة عن تلك اإلتفاقية في  1أكتوبر 2019م
عن طريق "تداول".
 -11استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

رأس المال
دفعات طويلة األجل
حصة المجموعة في نتائج األعمال
حصة المجموعة في نتائج األعمال 1/1
حصة المجموعة من نتائج الفترة  /السنة
حصة المجموعة في نتائج األعمال
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

()1
()2

()3
()3+2+1

الشركة العربية
لصناعة كربونات
الكالسيوم *
1,250
20,630
()6,068
()1,867
()7,935
13,945

حصة الشركة في استثمارات في شركات
بطريقة حقوق الملكية التي تزيد عن
التكلفة

شركة كلية
السالم االهلية
250
-

 30سبتمبر 2019م
(غير المراجعة)
1,500
20,630

 31ديسمبر 2018م
(المراجعة)
1,500
20,630

()705
()705
()455

()6,773
()1,867
()8,640
13,945
()455

()4,103
()2,670
()6,773
15,812
()455

* المجموعة تمتلك  %52من الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم (شركة ذات مسئؤولية محدودة) تم تأسيسها في
المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  4030259768بتاريخ  23محرم  1435هـ الموافق  6ديسمبر 2012
والصادر من جدة ،وطبقا ً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  16يناير 2017م الموافق  18ربيع الثاني 1438هـ فقد
وافق المساهمين على تخفيض نسبة مساهمة الشركة من  %52الي  %25بإدخال مساهم جديد بالشركة بزيادة رأس المال
وبالتبعية تفقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة ونتج عن تخفيض حصة الشركة من  %52الي  %25وجارى تعديل
عقد التأسيس للشركة الشقيقة.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 2019م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -12اإلنخفاض في قيمة االصول
نظرا ً لوجود مؤشرات لالنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات .وعليه ،فقد قرر مجلس اإلدارة بتاريـخ  19ذو القعدة 1440هـ
الموافق  22يوليو 2019م بتفويض لجنة المراجعة إلختيار والتعاقد مع مستشار خارجي مستقل لعمل دراسة لإلنخفاض في قيمة
الممتلكات والمعدات ،وتحديد ما إذا كانت الممتلكات والمعدات قد انخفضت قيمتها ،وبتاريخ  15صفر 1441هـ الموافق  14اكتوبر
2019م تم التعاقد مع أحد المقيمين المعتمدين في المملكة العربية السعودية وتتوقع اإلدارة الحصول علي تقرير التقييم النهائي خالل
الربع األخير من 2019م .وال يعتقد مجلس إدارة المجموعة في الوقت الراهن ،أن تلك الدراسة سينتج عنها أي إنخفاض في قيمة
الممتلكات والمعدات ،حيث يرى مجلس اإلدارة حاليا ً أن الممتلكات والمعدات بوضعها الحالي وفي ظل الظروف االقتصادية الحالية
سيكون لديها القدرة على توفير منافع إقتصادية مستقبلية للمجموعة تمكنها من استرداد القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات في
المستقبل.
 -13أرقام المقارنة
أعيد تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية.
 -14األحداث الالحقة
قامت إدارة المجموعة بتاريخ  12صفر 1441هـ والموافق  11أكتوبر 2019م بتقديم ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال
المجموعة عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية إلى هيئة السوق المالية وذلك بنا ًء على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال
المجموعة عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة  112.66مليون لاير سعودي ،ومشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية
ذات العالقة والجمعية العامة غير العادية للمجموعة.
 -15إعتماد القوائم المالية
اعتمد مجلس ادارة المجموعة القـوائم المـاليـة األولية الموحـدة الموجزة غير المراجعة بتاريـخ  12ربيع األول 1441هـ الموافق
 9نوفمبر 2019م.
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