
شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية )"مجموعة السريع" أو "املجموعة" أو "الشركة"( شركة مساهمة سعودية، 
تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة ومت قيدها في السجل التجاري مبدينة جدة مبوجب شهادة رقم )4030133919( 
وتاريخ 1422/03/05هـ )املوافق 2001/05/28م( وباالسم التجاري "شركة مصنع السريع للسجاد". بتاريخ 1427/11/11هـ 
)املوافق 2006/12/02م( مت دمج "شركة عبد اهلل وناصر عبد العزيز السريع التضامنية" و"شركة مصنع جدة للخيوط 
التجاري  االسم  تعديل  هذه  االندماج  عملية  عن  نتج  وقد  للسجاد  السريع  مصنع  شركة  في  احملدودة"  الصناعية 
من شركة  الشركة  الشركاء حتويل  قرر  كما  احملدودة".  الصناعية  التجارية  السريع  "شركة مجموعة  ليصبح  للشركة 
"احملدودة"  عبارة  دون  من  التجاري  االسم  بنفس  االحتفاظ  مع  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
ليصبح االسم التجاري للشركة "شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية" وقد صدرت موافقة معالي وزير التجارة 
واالستثمار على التحول  مبوجب القرار الوزاري رقم )276/ق( وتاريخ 1428/11/01هـ )املوافق 2007/11/11م( والقرار 
مساهمة  كشركة  دت  وُقيِّ 2007/12/31م(،  )املوافق  1428/12/21هـ  تاريخ  523/ق  رقم   الشركة  تأسيس  بإعالن  الوزاري 
مقفلة مع االحتفاظ بنفس رقم وتاريخ شهادة السجل التجاري )4030133919( الصادرة من مدينة جدة. وفي تاريخ 
2010/02/22م مت حتويل الشركة من مساهمة سعودية )مقفلة( إلى مساهمة سعودية )عامة( وإدراج أسهمها في السوق 
املالية السعودية )السوق الرئيسية(. يبلغ رأس مال الشركة احلالي )65٬500٬000( خمسة وستون مليون وخمسمائة ألف 
ريال سعودي، مقسم إلى )6٬550٬000( ستة مليون وخمسمائة وخمسون ألف سهم عادي )"األسهم"( بقيمة اسمية قدرها 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة بـ "سهم حالي" ومجتمعة بـ 
"األسهم احلالية"(. وكما في تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه )"النشرة"(، املساهمون الكبار في الشركة )الذين ميلكون %5 
أو أكثر من أسهم الشركة( هم: السيد/صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع الذي ميلك )6.15%(، والسيد/حمدان بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز السريع الذي ميلك )6.11%(. أوصى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 1441/01/25هـ )املوافق 
أولوية بقيمة )112٬660٬000( مائة واثني عشر  2019/09/24م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق 
مليون وستمائة وستني ألف ريال سعودي وذلك لدعم التوجه اإلستراتيجي ورفع املالءة املالية للشركة من خالل إعادة 

هيكلتها وتطبيق خطة عمل تركز على أنشطتها الرئيسية.

وفي يوم األربعاء 1441/05/27هـ )املوافق 2020/01/22م(، وافقت اجلمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس 
مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية )"االكتتاب"(، ويتمثل االكتتاب في طرح )11٬266٬000( أحد عشرة 
مليون ومائتان وستة وستني ألف سهم عادي جديد )"أسهم حقوق األولوية" أو "األسهم اجلديدة"( بسعر طرح يبلغ )10( 
عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد )"سعر الطرح"(، وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس 
مال الشركة من )65٬500٬000( خمسة وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )6٬550٬000( ستة مليون 
وخمسمائة وخمسون ألف سهم عادي إلى )178٬160٬000( مائة وثمانية وسبعون مليون ومائة وستني ألف ريال سعودي 

مقسم إلى )17٬816٬000( سبعة عشر مليون وثمامنائة وستة عشر ألف سهم عادي.

سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويشار إليها مجتمعة بـ "حقوق أولوية" ومنفردة بـ "حق 
على  املوافقة  املتضمنة  العادية  غير  العامة  انعقاد اجلمعية  يوم  تداول  بنهاية  لألسهم  املالكني  للمساهمني  أولوية"( 
زيادة رأس املال )"تاريخ األحقية"( واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول 
يلي يوم انعقاد اجلمعية العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس املال يوم األحد بتاريخ 1441/06/01هـ 
بـ "املساهم املقيد"( على أن تودع  بـ "املساهمني املقيدين" ومنفردين  إليهم مجتمعني  2020/01/26م( )ويشار  )املوافق 
إجراءات  االعتبار  في  أخذًا  العادية  غير  العامة  اجلمعية  انعقاد  بعد  املقيدين  املساهمني  محافظ  في  احلقوق  تلك 
التسوية بعدد )1.72( حق لكل )1( سهم من أسهم الشركة ويعطي كل حق حلامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد 

وذلك بسعر الطرح.

تداول  الذين يجوز لهم   - )"املستثمرين اجلدد"(  املستثمرين  املقيدين وغيرهم من عامة  املساهمني  بإمكان  وسيكون 
السعودية  املالية  السوق  في  األولوية  حقوق  أسهم  في  واالكتتاب  التداول   - اجلديدة  األسهم  في  واالكتتاب  احلقوق 
)"تداول" أو "السوق"(. وتبدأ فترة التداول و فترة االكتتاب في يوم اإلثنني 1441/06/02هـ )املوافق 2020/01/27م( على 
بينما تستمر فترة  التداول"(،  )"فترة  2020/02/03م(  )املوافق  1441/06/09هـ  يوم اإلثنني  التداول في  تنتهي فترة  أن 
أن  إلى  االكتتاب"(. وجتدر اإلشارة  )"فترة  2020/02/06م(  )املوافق  1441/06/12هـ  يوم اخلميس  نهاية  االكتتاب حتى 
فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حني تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من 

بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة. 

وسيكون بإمكان املساهمني املقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع احلقوق املكتسبة أو 
جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان املستثمرين اجلدد خالل فترة التداول القيام 

بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع احلقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول. 

وسيتاح االكتتاب في األسهم اجلديدة على مرحلة واحدة وفقا ملا يلي:
)1( سيتاح في هذه الفترة جلميع املساهمني املقيدين واملستثمرين اجلدد االكتتاب في األسهم اجلديدة.

)2( سيتاح للمساهم املقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح 
له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.

)3( سيتاح للمستثمرين اجلدد االكتتاب في األسهم اجلديدة بعد تسوية عملية شراء احلقوق مباشرة )يومي عمل(. 
)4( سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق احملفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها 

إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى املتوفرة لدى الوسيط.

وفي حال تبقي أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )"األسهم املتبقية"( فستطرح تلك األسهم على عدد من 
املستثمرين ذوي الطابع املؤسسي )ويشار إليهم بـ "املؤسسات االستثمارية"( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ "الطرح 
املتبقي"(. وتقوم تلك املؤسسات االستثمارية بتقدمي عروضها لشراء األسهم املتبقية وسيتم استقبال تلك العروض 
ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا يوم الثالثاء 1441/06/17هـ )املوافق 2020/02/11م( وحتى الساعة اخلامسة مساًء 
املتبقية  األسهم  تخصيص  وسيتم  املتبقي"(.  الطرح  )"فترة  2020/02/12م(  )املوافق  1441/06/18هـ  األربعاء  يوم  من 
للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص 
األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها 
لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح احملصل من عملية الطرح املتبقي للشركة، وتوزع 
باقي متحصالت عملية الطرح بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )مبا يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل 

بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم اخلميس 1441/07/03هـ )املوافق 2020/02/27م(.

من  تبقى  ما  فسيخصص  األسهم،  وكسور  املتبقية  األسهم  جميع  في  االستثمارية  املؤسسات  تكتتب  لم  حال  وفي 
أسهم ملتعهدي التغطية الذين سيقومون بشرائها بسعر الطرح )فضاًل راجع القسم )12( " شروط وأحكام وتعليمات 
)املوافق  1441/06/22هـ  األحد  يوم  أقصاه  موعد  في  النهائية  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن  وسيتم  االكتتاب"(. 
اكتمال  وبعد  االكتتاب"(.  وتعليمات  وأحكام  )12( "شروط  القسم  راجع  التخصيص"( )فضال  )"تاريخ  2020/02/16م( 
عملية االكتتاب، سيصبح رأس مال الشركة )178٬160٬000( مائة وثمانية وسبعون مليون ومائة وستني ألف ريال سعودي، 
مقسم إلى )17٬816٬000( سبعة عشر مليون وثمامنائة وستة عشر ألف سهم عادي. وسيتم استخدام صافي متحصالت 
الطرح لدعم التوجه اإلستراتيجي ورفع املالءة املالية للشركة من خالل إعادة هيكلتها وتطبيق خطة عمل تركز على 

أنشطتها الرئيسية )فضال راجع القسم )6( "استخدام متحصالت الطرح"(. 

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم حلامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم اجلديدة مدفوعة 
القيمة بالكامل ومساوية متاما لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم حلامله احلق في صوت واحد ويحق لكل مساهم 
في الشركة )"املساهم"( حضور اجتماع اجلمعية العامة للمساهمني )"اجلمعية العامة"( )سواء العادية أو غير العادية( 
والتصويت فيه. وسيستحق مالكي األسهم اجلديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها )إن وجدت(. 
إدراج أسهم الشركة في السوق )بعدد )30٬000٬000( ثالثني مليون سهم وبقيمة إسمية قدرها عشرة )10( رياالت  مت 
وبتاريخ  الهيئة.  موافقة  على  احلصول  بعد  وذلك  2010/02/22م(  )املوافق  1431/03/08هـ  بتاريخ  الواحد(  للسهم 
1434/05/20هـ )املوافق 2013/04/01م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من )300٬000٬000( ثالثمائة مليون ريال مقسم 
إلى  ريال مقسم  مليون  وسبعون  )375٬000٬000( ثالثمائة وخمسة  إلى  عادي  مليون سهم  )30٬000٬000( ثالثني  إلى 
إصدار  خالل  من  املبقاة  األرباح  رسملة  طريق  عن  عادي  سهم  ألف  وخمسمائة  مليون  وثالثني  سبعة   )37٬500٬000(
األولى  املرة  رأس مالها مرتني:  الشركة بتخفيض  أربعة أسهم مملوكة للمساهمني. كما قامت  واحد مقابل كل  سهم 
بتاريخ 1439/04/10هـ )املوافق 2017/12/28م( من )375٬000٬000( ثالثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي إلى 
)225٬000٬000( مائتني وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من )37٬500٬000( 
سبعة وثالثني مليون وخمسمائة ألف سهم إلى )22٬500٬000( اثنان وعشرين مليون وخمسمائة ألف سهم عن طريق 
إلغاء )15٬000٬000( خمسة عشر مليون سهم وبنسبة تخفيض في رأس املال مقدارها )40%(، ومبعدل تخفيض سهمني 
)املوافق  /1440/12هـ   27 بتاريخ  ثانية  مرة  مالها  رأس  بتخفيض  الشركة  قامت  كما  أسهم،   )5( خمسة  كل  عن   )2(
وستون  خمسة   )65٬500٬000( إلى  سعودي  ريال  مليون  وعشرون  وخمسة  مائتي   )225٬000٬000( من  2019/08/28م( 
اثنان وعشرون مليون  مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من )22٬500٬000( 
 )15٬950٬000( إلغاء  عن طريق  ألف سهم  وخمسون  وخمسمائة  مليون  ستة   )6٬550٬000( إلى  ألف سهم  وخمسمائة 
خمسة عشر مليون وتسعمائة وخمسني ألف سهم، وبنسبة تخفيض في رأس املال مقدارها )70.89%( تقريبًا، ومبعدل 
املوافقات املطلوبة نظامًا واجلمعية  ، وذلك بعد احلصول على كافة  تخفيض )3.54( سهم تقريبًا عن كل )5( أسهم 

العامة غير العادية.

يتم حاليًا تداول األسهم القائمة للشركة في السوق املالية السعودية. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية 
باململكة العربية السعودية )"الهيئة"( لتسجيل وطرح األسهم اجلديدة كما قدمت طلب إلى تداول لقبول إدراجها، وقد 
مت تقدمي جميع املستندات املطلوبة والوفاء بكافة متطلبات اجلهات ذات العالقة ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه. 
ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم اجلديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم 
اجلديدة ورد الفائض )فضال راجع الصفحة رقم )م( "التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب"(. وسيكون التداول في األسهم 
نظامية  إقامة  فيها  واملقيمني  السعودية  العربية  اململكة  ملواطني  متاحا   - إدراجها  وقبول  تسجيلها  بعد   - اجلديدة 
ومواطني الدول األعضاء في مجلس التعاون اخلليجي والشركات وصناديق االستثمار السعودية واخلليجية باإلضافة 
إلى املستثمرين األجانب املؤهلني مبوجب القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية 
املدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات األخرى من املستثمرين األجانب احلصول على الفوائد االقتصادية املرتبطة 
باألسهم اجلديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع األشخاص املرخص لهم من قبل الهيئة )"الشخص املرخص له"(، 

مع العلم أن الشخص املرخص له سيكون في هذه احلالة املالك القانوني املسجل لألسهم.
املخاطرة"  "عوامل   )2( والقسم  )أ(  الصفحة  في  هام"  "إشعار  قسم  ودراسة  بالكامل  هذه  اإلصدار  نشرة  قراءة  ينبغي 

الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق باحلقوق أو باألسهم اجلديدة. 

حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ"الهيئة"( وطلب قبول إدراج 
األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق املالية السعودية )تداول(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر اسماؤهم على الصفحة )د( مجتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون 
بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى احلد املعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق املالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات 

هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها. 

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1441/04/28هـ )املوافق 2019/12/25م(

فتـــرة التـــداول: تبدأ من يوم اإلثنني 1441/06/02هـ )املوافق 2020/01/27م( وتنتهي في يوم اإلثنني 1441/06/09هـ )املوافق 2020/02/03م(.

فترة االكتتاب: تبدأ من يوم اإلثنني 1441/06/02هـ )املوافق 2020/01/27م( وتنتهي في يوم اخلميس 1441/06/12هـ )املوافق 2020/02/06م(.

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية هي شركة مساهمة سعودية تأسست مبوجب القرار الوزاري رقم )523/ق( وتاريخ 1428/12/21هـ )املوافق 2007/12/31م( وبسجل جتاري رقم )4030133919( الصادر من مدينة جدة بتاريخ 
1422/03/05هـ )املوافق 2001/05/28م(.

طرح )11٬266٬000( أحد عشرة مليون ومائتان وستة وستني ألف سهم عادي بسعر طرح يبلغ 10 رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ )112٬660٬000( مائة واثني عشر مليون وستمائة 
وستني ألف ريال سعودي، ومتثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة )172%( ليصبح رأس مال الشركة )178٬160٬000( مائة وثمانية وسبعني مليون ومائة وستني ألف ريال سعودي.

 متعهدي التغطيةالمستشار المالي ومدير االكتتاب

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
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      إشعار هام
حتتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه )"نشــرة اإلصــدار"( علــى تفاصيــل وافيــة عــن شــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة وعــن أســهم 
حقــوق األولويــة املطروحــة لالكتتــاب. وعنــد التقــدم بطلــب لالكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة، ســتتم معاملــة املســتثمرين علــى أســاس أن 
طلبـــاتهم تستنـــد إلــى املعلـــومات التــي حتتـــويها نشــرة اإلصــدار هــذه والتــي ميكــن احلصـــول علــى نســخة منها من املقر الرئيســي للشــركة 

ومــن مديــر االكتتــاب أو مــن خــالل زيــارة املواقــع اإللكترونيــة لــكل مــن الشــركة )www.al-sorayai.com/en( واملستشــار املالــي
 .)www.cma.org.sa( وموقع هيئة السوق املالية )www.aljaziracapital.com.sa(

ســيتم نشــر نشــرة اإلصــدار والتأكــد مــن إتاحتهــا للجمهــور خــالل فتــرة ال تقــل عــن )14( يومــاً قبــل موعــد انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة اخلاصــة بزيــادة رأس املــال، وفــي حــال عــدم موافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الهيئــة 

علــى تســجيل وطــرح حقــوق األولويــة ُعــّدت موافقــة الهيئــة ملغــاة.

وقــد قامــت الشــركة بتعيــن شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة )"اجلزيــرة كابيتــال"( كمستشــار مالــي )"املستشــار املالــي"( ومديــر االكتتــاب 
)"مديــر االكتتــاب"( وقامــت الشــركة بتعيــن اجلزيــرة كابيتــال ووســاطة كابيتــال كمتعهــدي تغطيــة )"متعهــدي التغطيــة"( فيمــا يتعلــق بطــرح 

أســهم حقــوق األولويــة لزيــادة رأس مــال الشــركة مبوجــب هــذه النشــرة.

ــات املســتمرة الصــادرة عــن  ــة وااللتزام ــات قواعــد طــرح األوراق املالي ــات قدمــت بحســب متطلب ــى معلوم ــوي نشــرة اإلصــدار عل حتت
الهيئــة. ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحــة )د( مجتمعــن ومنفرديــن كامــل املســؤولية عــن دقــة 
املعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء الدراســات املمكنــة وإلــى احلــد املعقــول، 
أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى ميكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل 
هيئــة الســوق املاليــة وشــركة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق 
بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي نشــرة اإلصــدار هــذه 

أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه.

وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة قــد قامــت بكافــة الدراســات املعقولــة للتحــري عــن صحــة املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فــي تاريــخ 
إصدارهــا، إال أن جــزءاً مــن املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة مت احلصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة، ومــع أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة 
أو أي مــن مدراءهــا أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو املستشــار املالــي أو أي مــن مستشــاري الشــركة الــواردة أســماؤهم فــي الصفحــة )هـــ،و( 
)"املستشــارون"( أي ســبب لالعتقــاد بــأن هــذه املعلومــات غيــر دقيقــة فــي جوهرهــا، إال أنــه لــم يتــم التحقــق بصــورة مســتقلة مــن هــذه 

املعلومــات، وبالتالــي ال ميكــن تقــدمي أي التــزام أو إفــادة فيمــا يتعلــق بدقــة هــذه املعلومــات أو اكتمالهــا.  

إن املعلومــات التــي تضمنتهــا نشــرة اإلصــدار هــذه كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر، الســيما أن الوضــع املالــي للشــركة وقيمــة 
أســهم االكتتــاب ميكــن أن تتأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة للتطــورات املســتقبلية مثــل عوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو غيرهــا 
مــن العوامــل االقتصاديــة والسياســية أو العوامــل األخــرى اخلارجــة عــن ســيطرة الشــركة )فضــال راجــع القســم )2( "عوامــل املخاطــرة"(. 
وال يجــوز اعتبــار تقــدمي نشــرة اإلصــدار هــذه أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة بأســهم الطــرح أو تفســيرها أو االعتمــاد عليهــا، 

بــأي شــكل مــن األشــكال، علــى أنهــا وعــد أو تأكيــد أو إقــرار بشــأن حتقــق أي إيــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.

ال يجــوز اعتبــار نشــرة اإلصــدار هــذه مبثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن مستشــاريها للمشــاركة 
ــار  فــي عمليــة االكتتــاب. وتعتبــر املعلومــات املوجــودة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ذات طبيعــة عامــة مت إعدادهــا دون األخــذ فــي االعتب
األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع املالــي أو االحتياجــات االســتثمارية اخلاصــة. ويتحمــل كل مســتلم لنشــرة اإلصــدار هــذه، وقبــل 
اتخــاذ قــرار باالســتثمار، مســؤولية احلصــول علــى استشــارة مهنيــة مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة بخصــوص االكتتــاب 
لتقييــم مــدى مالئمــة هــذا االســتثمار واملعلومــات الــواردة بخصوصــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات املاليــة 

اخلاصــة بــه.

وســيكون بإمــكان املســاهمن املقيديــن وغيرهــم مــن عامــة املســتثمرين )"املســتثمرين اجلــدد"( –الذيــن يجــوز لهــم تــداول احلقــوق 
واالكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة– التــداول واالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي الســوق املاليــة الســعودية )"تــداول" أو "الســوق"(. 
وتبــدأ فتــرة التــداول و فتــرة االكتتــاب فــي يــوم اإلثنــن 1441/٠٦/٠2هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/2٧م( علــى أن تنتهــي فتــرة التــداول فــي 
ــس  ــوم اخلمي ــة ي ــى نهاي ــاب حت ــرة االكتت ــا تســتمر فت ــداول"(، بينم ــرة الت ــن 1441/٠٦/٠٩هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/٠٣م( )"فت ــوم اإلثن ي
1441/٠٦/12هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/٠٦م( )"فتــرة االكتتــاب"(. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرة التــداول وفتــرة االكتتــاب ســوف تبــدآن 
فــي نفــس اليــوم فــي حــن تســتمر فتــرة التــداول حتــى انتهــاء اليــوم الســادس مــن بدايــة الفتــرة، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة 

اليــوم التاســع مــن بدايــة نفــس الفتــرة. 



ب

وســيكون بإمــكان املســاهمن املقيديــن تــداول حقــوق األولويــة خــالل فتــرة التــداول وذلــك مــن خــالل بيــع حقــوق األولويــة املكتســبة أو جــزء 
منهــا أو شــراء حقــوق أولويــة إضافيــة عــن طريــق الســوق، كمــا ســيكون بإمــكان املســتثمرين اجلــدد خــالل فتــرة التــداول القيــام بشــراء 

حقــوق عــن طريــق الســوق وبيــع احلقــوق التــي يتــم شــراؤها خــالل فتــرة التــداول.  

وسيتاح االكتتاب في األسهم اجلديدة على مرحله واحدة وفقاً ملا يلي:
سيتاح في هذه الفترة جلميع املساهمن املقيدين واملستثمرين اجلدد االكتتاب في األسهم اجلديدة.. 1
ســيتاح للمســاهم املقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــالل فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال شــراءه حقوقــا جديــدة فســيتاح لــه . 2

االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(.
سيتاح للمستثمرين اجلدد االكتتاب في األسهم اجلديدة بعد تسوية عملية شراء احلقوق مباشرة )يومي عمل(. . ٣
ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــاً عــن طريــق احملفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال . 4

أوامــر البيــع والشــراء باإلضافــة إلــى االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى املتوفــرة لــدى الوســيط.

ستكون فترة التداول واالكتتاب للمساهمن املقيدين وعامة املستثمرين من املؤسسات واألفراد على النحو االتي: 
يــوم اإلثنــن 1441/٠٦/٠٩هـــ )املوافــق  إلــى  يــوم اإلثنــن 1441/٠٦/٠2هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/2٧م(  التــداول خــالل الفتــرة مــن 

و 2٠2٠/٠2/٠٣م(؛ 
االكتتــاب خــالل الفتــرة مــن يــوم اإلثنــن 1441/٠٦/٠2هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/2٧م( إلــى يــوم اخلميــس 1441/٠٦/12هـــ )املوافــق 

2٠2٠/٠2/٠٦م(.  

وفــي حــال تبقــي أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )"األســهم املتبقيــة"( فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن املســتثمرين 
ذوي الطابــع املؤسســي )ويشــار إليهــم بـــ "املؤسســات االســتثمارية"( )ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه بـــ "الطــرح املتبقــي"(. وتقــوم تلــك 
املؤسســات االســتثمارية بتقــدمي عروضهــا لشــراء األســهم املتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتــداء مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً 
يــوم الثالثــاء 1441/٠٦/1٧هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/11م( وحتــى الســاعة اخلامســة مســاًء مــن يــوم األربعــاء 1441/٠٦/1٨هـــ )املوافــق 
2٠2٠/٠2/12م( )ويشــار إلــى هــذا الطــرح بـــ "الطــرح املتبقــي"(. وســيتم تخصيــص األســهم املتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات 
ــى املؤسســات  ــم تخصيــص األســهم بالتناســب عل ــى أن يت ــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( عل ــى ث العــرض األعل
االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم املتبقيــة ومعاملتهــا باملثــل، وســيتم تســديد 
إجمالــي ســعر الطــرح احملصــل مــن عمليــة الطــرح املتبقــي للشــركة وتــوزع باقــي متحصــالت عمليــة الطــرح )مبــا يتجــاوز ســعر الطــرح( 

علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم اخلميــس 1441/٠٧/٠٣هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/2٧م(.

وفــي حــال لــم تكتتــب املؤسســات االســتثمارية فــي جميــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم، فســيخصص مــا تبقــى مــن أســهم ملتعهــدي 
التغطيــة الــذي ســيقومون بشــرائها بســعر الطــرح )فضــاًل راجــع القســم )12( "شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب"(. وســيتم اإلعــالن 
عــن عمليــة التخصيــص النهائيــة فــي موعــد أقصــاه يــوم األحــد 1441/٠٦/22هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/1٦م( )"تاريــخ التخصيــص"( 

)فضــاًل راجــع القســم )12( "شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب"(.



ج

      المعلومات المالية
ــاً  ــا وفق ــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م واإليضاحــات املرفقــة به ــة املنتهي ــة للشــركة للســنة املالي ــة املوحــدة املراجع ــم املالي مت إعــداد القوائ
ــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن. كمــا مت  ــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئ ــا فــي اململكــة العربي ــارف عليه ــر احملاســبية املتع للمعايي
إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة املراجعــة للشــركة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و٣1 ديســمبر 2٠1٨م واإليضاحــات 
املرفقــة بهــا، والقوائــم املاليــة املوحــدة األوليــة غيــر املدققــة للفتــرة املاليــة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م واإليضاحــات املرفقــة بهــا، وفقــاً 
للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة )IFRS(. وقــد متــت املراجعــة مــن شــركة البســام وشــركاه )احملاســبون املتحالفــون(. وتصــدر 

الشــركة قوائمهــا بالريــال الســعودي.

      التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقــد مت إعــداد التوقعــات املســتقبلية التــي تضمنتهــا هــذه النشــرة علــى أســاس افتراضــات ُمحــددة وُمعلنــة مت ذكرهــا فــي املواضــع ذات 
العالقــة. وقــد تختلــف ظــروف التشــغيل عــن االفتراضــات املســتخدمة، وبالتالــي فإنــه ال يوجــد أي ضمــان أو تعهــد فــي مــا يتعلــق بدقــة 
أو اكتمــال أي مــن هــذه التوقعــات. وتؤكــد الشــركة بــأن اإلفــادات الــواردة فــي هــذه النشــرة متــت بنــاًء علــى العنايــة املهنيــة الالزمــة. متثــل 
بعــض البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بيانــات حــول التطلعــات املســتقبلية. ويُســتدل علــى هــذه البيانــات املســتقبلية بصــورة عامــة مــن 
خــالل طريقــة اســتخدام بعــض الكلمــات مثــل "تعتــزم/ تخطــط" أو "تقــدر" أو "تعتقــد" أو "تتوقــع" أو "مــن املمكــن" أو "ســوف" أو "ينــوي" أو 
"ينبغــي" أو "متوقــع" أو "قــد" أو "يعتقــد" أو الصيــغ النافيــة مــن هــذه املفــردات وغيرهــا مــن املفــردات املقاربــة أو املعاكســة لهــا فــي املعنــى. 

وتعكــس بيانــات التطلعــات هــذه وجهــة نظــر الشــركة احلاليــة وإدارتهــا فيمــا يتعلــق بأحــداث مســتقبلية، ولكنهــا ليســت ضمانــاً لــألداء 
املســتقبلي. وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تــؤدي إلــى أن تكــون النتائــج الفعليــة أو األداء أو اإلجنــازات التــي حتققهــا الشــركة، 
مختلفــة بشــكل كبيــر عــن أيــة نتائــج أو أداء أو إجنــازات مســتقبلية ميكــن أن يعبــر عنهــا صراحــًة أو ضمنــاً فــي بيانــات تلــك التطلعــات. 
وقــد مت اســتعراض أهــم املخاطــر أو العوامــل التــي ميكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر تفصيــاًل فــي أقســام أخــرى مــن 
هــذه النشــرة )راجــع القســم )2( "عوامــل املخاطــرة"(. وفيمــا لــو حتقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه املخاطــر أو األمــور غيــر املتيقنــة، أو ثبــت 
عــدم صحــة أو دقــة أي مــن االفتراضــات التــي مت االعتمــاد عليهــا، فــإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك املذكــورة 

فــي هــذه النشــرة مــن توقعــات واعتقــادات أو تقديــرات أو خطــط. 

مــع مراعــاة متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة، يجــب علــى الشــركة تقــدمي نشــرة إصــدار تكميليــة إلــى الهيئــة 
إذا علمــت الشــركة فــي أي وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بــأي مــن اآلتــي: )1( وجــود تغييــر مهــم فــي 
أمــور جوهريــة واردة فــي نشــرة اإلصــدار أو )2( ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار. وباســتثناء هاتــن 
ــة  ــك نتيجــة معلومــات إضافي ــا هــذه النشــرة ســواًء كان ذل ــة معلومــات تتضمنه ــل أي ــث أو تعدي ــزم حتدي ــإن الشــركة ال تعت ــن، ف احلالت
جديــدة أو نتيجــة حــوادث مســتقبلية أو غيــر ذلــك تتعلــق بالشــركة أو القطــاع أو عوامــل املخاطــرة. ونتيجــة لهــذه املخاطــر وغيرهــا مــن 
املخاطــر، واالفتراضــات، فــإن األحــداث وظــروف التطلعــات املســتقبلية املبينــة فــي هــذه النشــرة قــد ال حتــدث علــى النحــو الــذي تتوقعــه 
الشــركة، أو رمبــا ال حتــدث إطالقــاً، وعليــه فإنــه يجــب علــى املســتثمرين احملتملــن دارســة جميــع بيانــات التطلعــات املســتقبلية علــى 

ضــوء هــذه التفســيرات، مــع عــدم االعتمــاد غيــر الــالزم علــى بيانــات التطلعــات املســتقبلية.



د

      دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة 

الصفةالعمراجلنسيةاملنصباالسم

األسهم اململوكة
تاريخ 

العضوية** غير مباشر
إجماليمباشر*

نسبة 
امللكية 

اإلجمالية

صالح بن ناصر 

عبدالعزيز 

السريع

غير ٦4سعوديالرئيس
تنفيذي

غير 
2٠1٠/٠5/2٣م1٠.٣٠%4٠٣٬٠142٧1٬٨٠4٦٧4٬٨1٨مستقل

نادر بن 
راشد محمد 

الناصر***

نائب 
غير 4٩سعوديالرئيس

2٠1٧/1٠/24م----مستقلتنفيذي

منذر بن 
محمد عبد 
اهلل السريع

غير 5٠سعوديعضو
تنفيذي

غير 
2٠11/٠٣/2٧م٠.٠٠4%242-242مستقل

عبداهلل 
بن حمدان 

عبداهلل 
السريع

غير تنفيذي4٠سعوديعضو
2٠1٨/٠٧/1٦م----مستقل

وائل بن سعد 
عبد العزيز 

الراشد
غير 5٠سعوديعضو

تنفيذي
غير 
2٠1٨/٠٧/1٦م----مستقل

عصام بن عبد 
غير ٦4سعوديعضواللطيف املجلد

2٠1٨/٠٧/1٦م----مستقلتنفيذي

حمدان بن 
علي حمدان 

مطر***
غير 51فلسطينيعضو

2٠1٨/٠٩/1٠م----مستقلتنفيذي

املصدر: الشركة

*تعني األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات متلك أسهم في الشركة أو األسهم اململوكة 

من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل ملكيتهم في شركات متلك أسهم في الشركة. وبالنسبة لرئيس املجلس )صالح ناصر 
عبدالعزيز السريع( فهو ميلك ما نسبته ٨4% من شركة مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة والتي متلك ٩٩% من ملكية شركة سناسكو التجارية التي بدورها 

متلك 4.٩٩% من أسهم الشركة كما في تاريخ 1441/٠1/٠2هـ )املوافق2٠1٩/٠٩/٠1م(.

**وافقت اجلمعية العامة )العادية( باجتماعها املنعقد بتاريخ 2٠1٨/٠4/2٦م على تعين )٧( أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان التعين في تاريخ 

2٠1٨/٠٧/1٦م ملدة ثالث )٣( سنوات تنتهي في تاريخ 2٠21/٠٧/15م. 

***بتاريخ 2٠1٨/٠٩/1٠م وافق املجلس على استقالة املهندس منصور بن صالح اخلربوش )نائب رئيس مجلس اإلدارة /عضو مستقل( ومت بتعين األستاذ/

حمدان بن علي حمدان مطر )عضو جلنة املراجعة احلالي( عضواً مبجلس إدارة الشركة )عضو مستقل( بدالً عن العضو املستقيل اعتباراًً من 2٠1٨/٠٩/1٠م 
وحتى نهاية الدورة احلالية ملجلس اإلدارة. كما وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه على تعين / نادر راشد محمد الناصر )عضو مجلس اإلدارة/عضو مستقل( 
نائباً لرئيس مجلس اإلدارة اعتباراًً من تاريخ 2٠1٨/٠٩/1٠م حتى نهاية دورة املجلس احلالية التي تنتهي بتاريخ 2٠21/٠٧/15م. ومت اعتماد التعين من قبل 

اجلمعية العامة )غير العادية( بتاريخ 2٠1٩/٠٦/12م.
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عنوان الشركة و ممثلوها

عنوان الشركة

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
ص ب 15٦٣ جدة 21441

املنطقة الصناعية املرحلة الرابعة.
هاتف: 12٦222٦٠٨ ٩٦٦+
فاكس: 12٦٨2٣٩٣٠ ٩٦٦+

 www.al-sorayai.com/en :موقع إلكتروني
info@al-sorayai.com.sa :بريد إلكتروني

ممثل الشركة املفوض الثانيممثل الشركة املفوض األول

عبداهلل حمدان السريع
)عضو مجلس اإلدارة(

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
ص ب 15٦٣ جدة 21441

املنطقة الصناعية املرحلة الرابعة.
هاتف: 12٦٣٦٩٩٠٠ ٩٦٦+ التحويلة ٣2٠

جوال: 5٦٦555٠5٠ ٩٦٦+
فاكس: 12٦٣٧٣٩21 ٩٦٦+

www.al-sorayai.com/en :موقع إلكتروني
 a.hamdan@al-sorayai.com :بريد إلكتروني

محمود عبداهلل شمس الدين
)مدير عام التدقيق الداخلي(

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
ص ب 15٦٣ جدة 21441

املنطقة الصناعية املرحلة الرابعة.
هاتف: 12٦٣٦٩٩٠٠ ٩٦٦+ التحويلة 2٦4

جوال: 5٣٩4٣5٠٠4 ٩٦٦+
فاكس: 12٦٣٧٣٩21 ٩٦٦+

  www.al-sorayai.com/en :موقع إلكتروني
mshamseldeen@al-sorayai.com :بريد إلكتروني

سوق األسهم

السوق املالية السعودية )تداول(
طريق امللك فهد – العليا ٦٨٩٧

وحده رقم: 15
الرياض 12211-٣٣٨٨ 
اململكة العربية السعودية

هاتف: ٩2٠٠٠1٩1٩ 11 ٩٦٦+
فاكس: 21٨٩1٣٣ 11 ٩٦٦+

www.tadawul.com.sa :موقع إلكتروني
csc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشارون

املستشار املالي ومدير االكتتاب

شركة اجلزيرة لألسواق املالية 
طريق امللك فهد

ص.ب 2٠4٣٨ الرياض 11455
اململكة العربية السعودية

هاتف: 225٦٠٠٠ 11 ٩٦٦+
فاكس: 225٦٠٦٨ 11 ٩٦٦+

www.aljaziracapital.com.sa :املوقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

هـ
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متعهدي التغطية

 شركة اجلزيرة لألسواق املالية 
طريق امللك فهد

ص.ب 2٠4٣٨ الرياض 11455
اململكة العربية السعودية

هاتف: 225٦٠٠٠ 11 ٩٦٦+
فاكس: 225٦٠٦٨ 11 ٩٦٦+

www.aljaziracapital.com.sa :املوقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

شركة الوساطة املالية )وساطة كابيتال(  
شارع العليا العام   

ص.ب 5٠٣15 الرياض 1152٣
اململكة العربية السعودية   

هاتف: 4٩44٠٦٧ 11 ٩٦٦+
فاكس: 4٩442٠5 11 ٩٦٦+

www.wasatah.com.sa :املوقع اإللكتروني
info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

املستشار القانوني

شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية
طريق امللك عبداهلل، حي الورود
ص.ب ٩٠54٩ الرياض 11٦2٣

اململكة العربية السعودية
هاتف: 2٠54555 11 ٩٦٦+
فاكس: 2٠54222 11 ٩٦٦+

       www.ssfirm.com.sa :املوقع اإللكتروني
corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

تنويــه: جميــع اجلهــات املذكــورة أعــاله أعطــت موافقتهــا الكتابيــة علــى اإلشــارة إلــى أســمائها وشــعاراتها وإفاداتهــا فــي الســياق الــذي ورد فــي نشــرة اإلصــدار 
هــذه، كمــا لــم يتــم ســحب تلــك املوافقــة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة. 

احملاسبون القانونيون للشركة لألعوام 2٠1٦م و2٠1٧م و 2٠1٨م والفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

شركة البسام وشركاه احملاسبون املتحالفون
شارع األمير عبد العزيز بن مساعد، حي السليمانية 

ص.ب ٦٩٦5٨ الرياض 1155٧
اململكة العربية السعودية

هاتـــــف: 2٠٦5٣٣٣ 11 ٩٦٦+
فاكس: 2٠٦5444 11 ٩٦٦+

 www.pkfalbassam.com :املوقع اإللكتروني
info.sa@pkf.com :البريد اإللكتروني

تنويــه: أعطــى احملاســبون القانونيــون للشــركة املذكــورون أعــاله موافقتهــم الكتابيــة علــى نشــر أســمائهم وشــعاراتهم فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، كمــا لــم يتــم ســحب 
تلــك املوافقــة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة. 
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      ملخص الطرح 
يجــب علــى املســتثمرين الراغبــن فــي االكتتــاب فــي أســهم هــذا الطــرح قــراءة نشــرة اإلصــدار كاملــة قبــل اتخــاذ قرارهــم االســتثماري 
املتعلــق باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة، حيــث أن ملخــص الطــرح غيــر كافــي التخــاذ قــرار اســتثماري ومــن الضــروري مراعــاة مــا 

ورد فــي قســم )إشــعار هــام( وقســم )عوامــل املخاطــرة( مــن هــذه النشــرة. وفيمــا يلــي ملخــص عــن الطــرح:

أو الشركة أو مجموعة السريع "املجموعــة"  أو  الســريع"  )"مجموعــة  الصناعيــة  التجاريــة  الســريع  مجموعــة  شــركة 
"الشــركة"( شــركة مســاهمة ســعودية، تأسســت بدايــة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة ومت 
قيدهــا فــي الســجل التجــاري مبدينــة جــدة مبوجــب شــهادة رقــم )4٠٣٠1٣٣٩1٩( وتاريــخ 
الســريع  "شــركة مصنــع  التجــاري  وباالســم  2٠٠1/٠5/2٨م(  )املوافــق  1422/٠٣/٠5هـــ 
للســجاد". بتاريــخ 142٧/11/11هـــ )املوافــق 2٠٠٦/12/٠2م( مت دمــج "شــركة عبــد اهلل 
الصناعيــة  للخيــوط  و" شــركة مصنــع جــدة  التضامنيــة"  الســريع  العزيــز  وناصــر عبــد 
احملــدودة" فــي شــركة مصنــع الســريع للســجاد وقــد نتــج عــن عمليــة االندمــاج هــذه تعديــل 
اســم الشــركة ليصبــح" شــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة احملــدودة". كمــا قــرر 
ــة  الشــركاء حتويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفل
مــع االحتفــاظ بنفــس االســم التجــاري مــن دون عبــارة "احملــدودة" ليصبــح االســم التجــاري 
للشــركة "شــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة" وقــد صــدرت موافقــة معالــي 
ــخ  ــوزاري رقــم )2٧٦/ق( وتاري ــى التحــول  مبوجــب القــرار ال ــر التجــارة واالســتثمار عل وزي
142٨/11/٠1هـــ )املوافــق 2٠٠٧/11/11م( والقــرار الــوزاري بإعالن تأســيس الشــركة رقم  
2٠٠٧/12/٣1م(، وُقيِّــدت كشــركة مســاهمة  142٨/12/21هـــ )املوافــق  52٣/ق وتاريــخ 
مقفلــة مــع االحتفــاظ بنفــس رقــم وتاريخ شــهادة الســجل التجــاري )4٠٣٠1٣٣٩1٩( الصادرة 
مــن مدينــة جدة. وفــي تاريــخ 2٠1٠/٠2/22م مت حتويــل الشــركة مــن مســاهمة مقفلــة إلــى 
ــغ  ــة الســعودية )الســوق الرئيســية(. ويبل مســاهمة عامــة وإدراج أســهمها فــي الســوق املالي
ــال  ــون وخمســمائة ألــف ري ــي )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة وســتون ملي رأس مــال الشــركة احلال
ــون وخمســمائة وخمســون ألــف ســهم عــادي  ــى )٦٬55٠٬٠٠٠( ســتة ملي ســعودي، مقســم إل
بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )1٠( ريــاالت للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل. خــالل 
شــهر أبريــل 2٠1٨م مت نقــل املقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة جــدة مــن شــارع الســتن )حي 

ــة الرابعــة. الفيصليــة( إلــى املنطقــة الصناعيــة املرحل

لشــهادة الســجل التجــاري بالبيــع باجلملــة أنشطة الشركة تتلخــص األغــراض الرئيســة للشــركة وفقــاً 
والتجزئــة لألثــاث املنزلــي واملوبيليــا والســجاد واملوكيــت والســتائر اجلاهــزة والناموســيات. 
وتــزاول الشــركة نشــاطها مــن خــالل )24( فــرع موزعــن بــن معــارض ومخــازن ومراكــز 
توزيــع كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م، وتقــوم الشــركة كذلــك بتصنيــع بعــض منتجاتهــا مــن خــالل 

ــاه: فــروع رئيســية للمصانــع املشــار لهــا أدن

الترخيص السجل التجاري*الفرع
رخصة تشغيل***الصناعي**

مصنع جدة 
4٠٣٠115٩٧44٩25٨٧144٠121٩٠٠٨٧٧٠للخيوط الصناعية 

مصنع السريع 
 5٨٧144٠122٨٠٠٨٨٨٨ و 4٠٣٠1٣1٠145٦للسجاد

5٨٧144٠122٧٠٠٨٨٦4
املصدر: الشركة

*وزارة التجارة واالستثمار
**وزارة الصناعة والثروة املعدنية

***الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

إن كبــار املســاهمن فــي الشــركة، الذيــن ميتلكــون نســبة 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة، هــم كبار املساهمن  
الســيد/صالح بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز الســريع الــذي ميلــك عــدد )4٠٣٬٠14( ســهم متثــل 
ــك عــدد   ــذي ميل ــز الســريع ال ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــن عب نســبة )٦.15%(، والســيد/حمدان ب

)4٠٠٬5٧4( ســهم متثــل نســبة )٦.11%( مــن أســهم الشــركة.
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ــن اجلمهور ــر املذكوري ــة وااللتزامــات املســتمرة األشــخاص غي ــي فــي قواعــد طــرح األوراق املالي تعن
أدنــاه:
تابعي املصدر.. 1
املساهمن الكبار في املصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للمصدر.. ٣
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذين لتابعي املصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذين لدى املساهمن الكبار في املصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في )1، 2، ٣، 4 أو 5( أعاله.. ٦
أي شــركة يســيطر عليهــا أي مــن األشــخاص املشــار إليهــم فــي )1، 2، ٣، 4، 5،        . ٧

أو ٦( أعــاله.أو
األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــاً وميلكــون مجتمعــن )5%( أو أكثــر مــن فئــة . ٨

األســهم املــراد إدراجها.

زيادة رأس املال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

تهــدف الشــركة مــن خــالل زيــادة رأس مالهــا عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة لدعــم الغرض من الطرح
التوجــه اإلســتراتيجي ورفــع املــالءة املاليــة للشــركة مــن خــالل إعــادة هيكلتهــا وتطبيــق خطــة 

عمــل تركــز علــى أنشــطتها.

إجمالي عدد أسهم الشركة 
القائمة واملصدرة قبل الطرح

ستة مليون وخمسمائة وخمسون ألف )٦٬55٠٬٠٠٠( سهم عادي 

عشرة )1٠( رياالت سعودي للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

خمسة وستون مليون وخمسمائة ألف )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( ريال سعوديرأس مال الشركة قبل الطرح

إجمالي عدد األسهم اجلديدة 
املطروحة لالكتتاب

أحد عشرة مليون ومائتان وستة وستن ألف )11٬2٦٦٬٠٠٠( سهم عادي.

عشرة )1٠( رياالت سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

مائة واثني عشر مليون وستمائة وستن ألف )112٬٦٦٠٬٠٠٠( ريال سعودي.القيمة اإلجمالية الطرح

مت تعديــل ســعر ســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة إلــى )1٨.٩( ريــال ســعودي للســهم وذلــك السعر املعدل
قبــل تــداول اليــوم التالــي ليــوم انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بزيــادة رأس 
املــال، وميثــل ذلــك انخفــاض بســعر الســهم مبقــدار )15.٣( ريــال ســعودي للســهم الواحــد.

املســاهمون املالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة املساهمون املقيدون
اخلاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيــدون فــي ســجل الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول 

يلــي انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بزيــادة رأس املــال.

عامــة املســتثمرين مــن األفــراد واملؤسســات – غيــر املســاهمن املقيديــن- ممــن قامــوا بشــراء املستثمرون اجلدد 
حقــوق األولويــة خــالل فتــرة التــداول. 

املساهمون املقيدون واملستثمرون اجلدد. املستثمرون املستهدفون

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حلاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة بعــد حقوق األولوية
ــن. ويجــوز  ــع املســاهمن املقيدي ــال، وهــو حــق مكتســب جلمي ــادة رأس امل ــى زي ــة عل املوافق
تــداول احلــق خــالل فتــرة التــداول. ويعطــي كل حــق حلاملــه أحقيــة االكتتــاب بســهم واحــد 
مــن األســهم اجلديــدة بســعر الطــرح. وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي محافــظ املســاهمن 
املقيديــن بعــد انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بزيــادة رأس املــال. وســتظهر 
هــذه احلقــوق فــي محافــظ املســاهمن املقيديــن حتــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة.

أحــد عشــرة مليــون ومائتــان وســتة وســتن ألــف )11٬2٦٦٬٠٠٠( ســهم عــادي، والتي ســتصدر األسهم اجلديدة
نتيجــة لزيــادة رأس املال.
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مينــح كل مســاهم مقيــد )1.٧2( حــق تقريبــاً عــن كل )1( ســهم واحــد ميلكــه وهــذا املعامــل معامل األحقية
هــو نــاجت قســمة عــدد األســهم اجلديــدة علــى عــدد األســهم احلاليــة للشــركة.  

أحد عشرة مليون ومائتان وستة وستن ألف )11٬2٦٦٬٠٠٠( حق.  عدد حقوق األولوية املصدرة

عدد األسهم اجلديدة املتعهد 
بتغطيتها

أحد عشرة مليون ومائتان وستة وستن ألف )11٬2٦٦٬٠٠٠( سهم عادي.

إجمالي قيمة األسهم اجلديدة 
املتعهد بتغطيتها

مائة واثني عشر مليون وستمائة وستن ألف )112٬٦٦٠٬٠٠٠( ريال سعودي.

عدد األسهم املصدرة بعد زيادة 
رأس املال

سبعة عشرة مليون وثمامنائة وستة عشرة ألف )1٧٬٨1٦٬٠٠٠( سهم عادي.

رأس مال الشركة بعد زيادة رأس 
املال

مائة وثمانية وسبعون مليون ومائة وستون ألف )1٧٨٬1٦٠٬٠٠٠( ريال سعودي.

نسبة األسهم املطروحة من رأس 
مال الشركة

.)%1٧2(

تبلــغ قيمــة تكاليــف الطــرح حوالــي )٨٬٠٠٠٬٠٠٠( ثمانيــة مليــون ريــال ســعودي، علمــا بــأن تكاليف الطرح
ــغ تقديــري )فضــال راجــع القســم )٦( "اســتخدام متحصــالت الطــرح"(.  هــذا املبل

صافي متحصالت الطرح بعد 
خصم تكاليف الطرح

مــن املتوقــع أن تبلــغ صافــي متحصــالت الطــرح حوالــي )1٠4٬٦٦٠٬٠٠٠( مائــة وأربعــة مليــون 
ــال ســعودي وذلــك بعــد خصــم جميــع تكاليــف الطــرح والبالغــة  وســتمائة وســتن ألــف ري
)٨٬٠٠٠٬٠٠٠( ثمانيــة مليــون ريــال ســعودي، علمــا بــأن هــذا املبلــغ تقديــري )وملزيــد مــن 

ــة القســم )٦( "اســتخدام متحصــالت الطــرح"(. ــل، الرجــاء مراجع التفاصي

ســوف تســتخدم الشــركة صافــي متحصــالت الطــرح لدعــم التوجــه اإلســتراتيجي ورفــع استخدام متحصالت الطرح
املــالءة املاليــة للشــركة مــن خــالل إعــادة هيكلتهــا وتطبيــق خطــة عمــل تركــز علــى أنشــطتها 

الرئيســية. )فضــال راجــع القســم )٦( "اســتخدام متحصــالت الطــرح"(.

املســاهمون املالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة تاريخ األحقية
اخلاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيــدون فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم 
ــادة رأس املــال، وذلــك يــوم  ــي انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بزي تــداول يل

ــق 2٠2٠/٠1/2٦م(. ــخ 1441/٠٦/٠1هـــ )املواف األحــد بتاري

تبــدأ فتــرة التــداول يــوم اإلثنــن 1441/٠٦/٠2هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/2٧م( وتســتمر حتــى فترة التداول 
نهايــة يــوم اإلثنــن 1441/٠٦/٠٩هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/٠٣م( ويجــوز خــالل هــذه الفتــرة 
جلميــع حملــة حقــوق األوليــة - ســواء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - 

القيــام بتــداول حقــوق األولويــة.

تبــدأ فتــرة االكتتــاب يــوم اإلثنــن 1441/٠٦/٠2هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/2٧م( وتســتمر حتــى فترة االكتتاب
نهايــة يــوم اخلميــس 1441/٠٦/12هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/٠٦م( ويجــوز خــالل هــذه الفتــرة 
جلميــع حملــة حقــوق األوليــة - ســواء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - 

ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة.

األسهم املتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.األسهم املتبقية
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فــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )األســهم املتبقيــة( فســتطرح الطرح املتبقي
تلــك األســهم علــى عــدد مــن املســتثمرين ذوي الطابــع املؤسســي )املؤسســات االســتثمارية(. 
وتقوم تلك املؤسســات االســتثمارية بتقدمي عروضها لشــراء األســهم املتبقية وســيتم استقبال 
تلــك العــروض ابتــداء مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً يــوم الثالثــاء 1441/٠٦/1٧هـــ )املوافــق 
2٠2٠/٠2/11م( وحتى الســاعة اخلامســة مســاًء من يوم األربعاء 1441/٠٦/1٨هـ )املوافق 
ــة للمؤسســات  ــرة الطــرح املتبقــي(. وســيتم تخصيــص األســهم املتبقي 2٠2٠/٠2/12م( )فت
االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( 
علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى املؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس 
العــرض. أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم املتبقيــة ومعاملتهــا باملثــل.

ســيتم دفــع مبالــغ التعويــض النقــدي لألشــخاص املســتحقن الذيــن لــم ميارســوا حقهــم دفع مبالغ التعويض )إن وجدت(
فــي االكتتــاب كليــا أو جزئيــا فــي األســهم اجلديــدة وملســتحقي كســور األســهم مــن دون أي 
اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه يــوم اخلميــس 1441/٠٧/٠٣هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/2٧م(، 
علمــا بــأن مبالــغ التعويــض النقــدي متثــل املبلــغ الــذي يزيــد علــى ســعر الطــرح مــن صافــي 

متحصــالت بيــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم.

تــدرج حقــوق األوليــة فــي تــداول ويتــم تداولهــا خــالل فتــرة تــداول حقــوق األوليــة. ويكــون إدراج وتداول حقوق األولوية
ــى شاشــة  ــة للشــركة عل ــة رمــز منفصــل ومســتقل عــن رمــز األســهم احلالي حلقــوق األولوي

تــداول.
ــي تتضمــن قيامهــم  ــارات والت ــداول عــدة خي ــرة الت ــدون خــالل فت ــك املســاهمون املقي  وميل
ببيــع احلقــوق أو جــزء منهــا فــي الســوق أو شــراء حقــوق إضافيــة مــن خــالل الســوق أو عــدم 
اتخــاذ أي إجــراء حيــال حقــوق األولويــة ســواء ببيعهــا أو شــراء حقــوق إضافيــة. وســيكون 
للمســتثمرين اجلــدد خــالل فتــرة التــداول احلــق فــي شــراء حقــوق عــن طريــق الســوق أو بيــع 
تلــك احلقــوق أو جــزء منهــا أو عــدم اتخــاذ أي إجــراء حيــال احلقــوق التــي مت شــراؤها خــالل 

فتــرة التــداول.
وســيقوم نظــام "تــداول" بإلغــاء رمــز حقــوق األولويــة للشــركة علــى شاشــة التــداول بعــد 
انتهــاء فتــرة تــداول حقــوق األولويــة، وبالتالــي ســيتوقف تــداول حقــوق األولويــة مــع انتهــاء 

ــرة.  ــك الفت تل

ــة التــي طريقة االكتتاب ــاً عبــر مواقــع ومنصــات الوســطاء اإللكتروني ــم تقــدمي طلبــات االكتتــاب إلكتروني يت
تتيــح هــذه اخلدمــات للمكتتبــن أو مــن خــالل أي وســيلة أخــرى يقدمهــا الوســطاء.

ممارسة االكتتاب في حقوق 
األولوية

ــة عــن  ــوق األولوي ــي أســهم حق ــاب ف ــم باالكتت يحــق لألشــخاص املســتحقن ممارســة حقه
طريــق االكتتــاب إلكترونيــاً عبــر مواقــع ومنصــات الوســطاء اإللكترونيــة التــي تتيــح خدمــات 
لألشــخاص  كمــا ميكــن  الوســطاء.  يقدمهــا  أخــرى  وســيلة  أي  خــالل  مــن  أو  االكتتــاب 

املســتحقن ممارســة حقــوق األولويــة كالتالــي:
يحــق للمســاهمن املقيديــن خــالل فتــرة االكتتــاب ممارســة احلقــوق املمنوحــة . 1

لهــم فــي تاريــخ األحقيــة وأي حقــوق إضافيــة قامــوا بشــرائها خــالل فتــرة التــداول عــن 
طريــق االكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة. كمــا يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص 

احلقــوق التــي ميلكونهــا. 
ــي قامــوا . 2 ــاب ممارســة احلقــوق الت ــرة االكتت يحــق للمســتثمرين اجلــدد خــالل فت

بشــرائها خــالل فتــرة التــداول عــن طريــق االكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة. كمــا يحــق 
لهــم عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص احلقــوق التــي ميلكونهــا.

وفــي حــال عــدم قيــام أي مــن املســاهمن املقيديــن أو املســتثمرين اجلــدد مبمارســة حقهــم 
فــي االكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة خــالل فتــرة االكتتــاب، فســيتم طــرح األســهم املرتبطــة 

بتلــك احلقــوق فــي فتــرة الطــرح املتبقــي. 

تتمثــل قيمــة احلــق اإلرشــادية فــي الفــرق بــن القيمــة الســوقية لســهم الشــركة خــالل فتــرة قيمة احلق اإلرشادية
التــداول وســعر الطــرح.

وســتقوم "تــداول" باحتســاب ونشــر قيمــة احلــق اإلرشــادية خــالل فتــرة التــداول علــى موقعهــا 
ــى  ــي، وســيقوم أيضــا مــزودو خدمــات معلومــات الســوق بنشــر هــذه املعلومــة حت اإللكترون

يتســنى للمســتثمرين االطــالع علــى قيمــة احلــق اإلرشــادية عنــد إدخــال األوامــر.
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هــو الســعر الــذي يتــم تــداول احلــق بــه علمــا بأنــه يحــدد مــن خــالل آليــة العــرض والطلــب، سعر تداول احلق
وبالتالــي فإنــه قــد يختلــف عــن قيمــة احلــق اإلرشــادية.

)املوافــق تاريخ التخصيص 1441/٠٦/22هـــ  األحــد  يــوم  أقصــاه  موعــد  فــي  األســهم  تخصيــص  ســيتم 
2٠2٠/٠2/1٦م(.

ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بنــاء علــى عــدد احلقــوق التــي مارســها بشــكل صحيح تخصيص األسهم
ومكتمــل. وســيتم جمــع كســور األســهم وإضافتهــا إلــى األســهم املتبقيــة ومــن ثــم طرحهــا علــى 

املؤسســات االســتثمارية خــالل فتــرة الطــرح املتبقي.
ــا  ــة، فيم ــن بيــع األســهم املتبقي ــي ســعر الطــرح احملصــل م ــى إجمال ســتحصل الشــركة عل
ــدون احتســاب أي رســوم أو اســتقطاعات )أي  ســتوزع باقــي متحصــالت الطــرح املتبقــي ب
مــا يتجــاوز ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها الذيــن لــم يكتتبــوا كليــا أو جزئيــا فــي األســهم 
اجلديــدة وملســتحقي كســور األســهم )فضــال راجــع القســم )12( "شــروط وأحــكام وتعليمــات 

ــاب"(. االكتت

يبــدأ تــداول األســهم اجلديــدة فــي "تــداول" بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بتســجيل تداول األسهم اجلديدة 
األســهم اجلديــدة وتخصيصهــا وإدراجها.

سيستحق مالكو األسهم اجلديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارهااألحقية في األرباح

إن جميــع أســهم الشــركة مــن فئــة واحــد، وال يعطــي أي ســهم حلاملــه حقــوق تفضيليــة. حقوق التصويت
وســتكون األســهم اجلديــدة مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومســاوية متامــا لألســهم القائمــة. 
ويعطــي كل ســهم حلاملــه احلــق فــي صــوت واحــد ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة حضــور 

ــه. ــت في ــة( والتصوي ــر العادي ــة أو غي ــة العامــة للمســاهمن )ســواء العادي اجتمــاع اجلمعي

القيود املفروضة على تداول 
األسهم 

ال توجــد أيــة قيــود مفروضــة علــى تــداول أســهم الشــركة، باســتثناء القيــود التنظيميــة 
املفروضــة علــى األســهم املدرجــة بشــكل عــام.

القيود املفروضة على تداول 
احلقوق

ال توجــد أيــة قيــود مفروضــة علــى تــداول احلقــوق إال باســتثناء املســاهمن األجانــب الذيــن 
ال يحــق لهــم شــراء حقــوق إضافيــة إال مبوافقــة اجلهــات املعنيــة.

األسهم التي سبق للُمصدر 
إدراجها

مت إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق )بعــدد ثالثــن مليــون )٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ســهم وبقيمــة 
إســمية قدرهــا عشــرة )1٠( ريــاالت للســهم الواحــد( بتاريــخ 14٣1/٠٣/٠٨هـــ )املوافــق 
2٠1٠/٠2/22م(. كمــا وقــد قامــت الحقــاً الشــركة بزيادة رأســمالها بتاريــخ 14٣4/٠5/2٠هـ 
)املوافــق 2٠1٣/٠4/٠1م( مــن )٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ثالثمائــة مليــون ريــال إلــى )٣٧5٬٠٠٠٬٠٠٠( 
ثالثمائــة وخمســة وســبعون مليــون ريــال عــن طريــق رســملة األربــاح املبقــاة مــن خــالل إصــدار 
ســهم واحــد مقابــل كل أربعــة أســهم مملوكــة للمســاهمن. كمــا قامــت الشــركة بتاريــخ 
14٣٩/٠4/1٠هـــ )املوافــق 2٠1٧/12/2٨م( بتخفيــض رأس مالهــا مــن )٣٧5٬٠٠٠٬٠٠٠( 
ثالثمائــة وخمســة وســبعون مليــون ريــال ســعودي إلــى )225٬٠٠٠٬٠٠٠( مائتــن وخمســة 
وعشــرون مليــون ريــال ســعودي، وبالتالــي تخفيــض عــدد أســهم الشــركة مــن )٣٧٬5٠٠٬٠٠٠( 
ــان وعشــرين مليــون  ســبعة وثالثــن مليــون وخمســمائة ألــف ســهم إلــى )22٬5٠٠٬٠٠٠( اثن
وخمســمائة ألــف ســهم عــن طريــق إلغــاء )15٬٠٠٠٬٠٠٠( خمســة عشــر مليــون ســهم وبنســبة 
تخفيــض فــي رأس املــال مقدارهــا )4٠%(، ومبعــدل تخفيــض ســهمن )2( عــن كل خمســة 
)5( أســهم. كمــا مت تخفيــض رأس املــال مــن )225٬٠٠٠٬٠٠٠( مائتــي وخمســة وعشــرون 
مليــون ريــال ســعودي إلــى )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة وســتون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال 
ســعودي، وبالتالــي تخفيــض عــدد أســهم الشــركة مــن )22٬5٠٠٬٠٠٠( اثنــان وعشــرون مليــون 
وخمســمائة ألــف ســهم إلــى )٦٬55٠٬٠٠٠( ســتة مليــون وخمســمائة وخمســون ألــف ســهم عــن 
طريــق إلغــاء )15٬٩5٠٬٠٠٠( خمســة عشــر مليــون وتســعمائة وخمســن ألــف ســهم، وبنســبة 
تخفيــض فــي رأس املــال مقدارهــا )٧٠.٨٩%( تقريبــاً، ومبعــدل تخفيــض )٣٬54( ســهم عــن 
كل )5( أســهم، وذلــك بعــد احلصــول علــى كافــة املوافقــات املطلوبــة نظامــاً واجلمعيــة العامــة 

)غيــر العاديــة( املنعقــدة فــي يــوم األربعــاء 144٠/12/2٧هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠٨/2٨م(.
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ينطــوي االســتثمار فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى مخاطــر معينــة، وميكــن تصنيــف هــذه عوامل املخاطرة
املخاطــر إلــى: )1( مخاطــر تتعلــق بأعمــال الشــركة، )2( مخاطــر تتعلــق بالســوق والقطــاع 
و)٣( مخاطــر تتعلــق باألســهم اجلديــدة، وقــد متــت اســتعراض هــذه املخاطــر فــي القســم )2(  
"عوامــل املخاطــرة" مــن هــذه النشــرة، والــذي يتوجــب دراســته بعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار 

اســتثماري فــي احلقــوق أو األســهم اجلديــدة.

شروط االكتتاب في أسهم حقوق 
األولوية

يجــب علــى األشــخاص املســتحقن الراغبــن فــي االكتتــاب باألســهم اجلديــدة اســتيفاء 
شــروط االكتتــاب ذات الصلــة. ولالطــالع علــى شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب يرجــى 

ــاب". ــات االكتت ــة القســم )12( "شــروط وأحــكام وتعليم مراجع

التعديالت اجلوهرية التي طرأت 
على املعلومات التي مت اإلفصاح 

عنها في آخر نشرة إصدار

ــخ 2٠1٠/12/1٣م.  ــى نشــر آخــر نشــرة إصــدار للشــركة فــي تاري ــة عل متــت موافقــة الهيئ
فضــال راجــع القســم الفرعــي )٩-11( "املعلومــات اجلوهريــة التــي تغيــرت منــذ موافقــة 
ــا   ــي تعتقــد الشــركة أنه ــة الت ــى آخــر نشــرة إصــدار أســهم" للمعلومــات اجلوهري ــة عل الهيئ

ــخ. ــك التاري ــذ ذل تغيــرت من
تنويــه: ينبغــي دراســة قســم "إشــعار مهــم" فــي الصفحــة "أ" والقســم "2" )عوامــل املخاطــرة( مــن نشــرة اإلصــدار هــذه بعنايــة تامــة قبــل اتخــاذ أّي قــرار اســتثماري 

فــي احلقــوق أو األســهم اجلديــدة.
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      التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب 

التاريخاجلدول الزمني

املتضمنــة  العاديــة  غيــر  العامــة  اجلمعيــة  انعقــاد 
تاريــخ  وحتديــد  املــال  رأس  زيــادة  علــى  املوافقــة 
األحقيــة واملســاهمن املســتحقن علمــاً بــأن املســاهمن 
ســجل  فــي  املقيــدون  املســاهمون  هــم  املســتحقن 
الشــركة وال يتــم تقييدهــم إال بعــد يومــن مــن تاريــخ 

االنعقــاد

يوم األربعاء 1441/٠5/2٧هـ )املوافق 2٠2٠/٠1/22م(

)املوافــق فترة التداول  1441/٠٦/٠2هـــ  اإلثنــن  يــوم  التــداول  فتــرة  تبــدأ 
1441/٠٦/٠٩هـــ  اإلثنــن  يــوم  نهايــة  حتــى  وتســتمر  2٠2٠/٠1/2٧م( 
حملــة  الفتــرة جلميــع  هــذه  خــالل  ويجــوز  2٠2٠/٠2/٠٣م(  )املوافــق 
ــن أو مســتثمرين جــدد  ــوا مســتثمرين مقيدي ــة - ســواء كان ــوق األولي حق

األولويــة. حقــوق  بتــداول  القيــام   -

)املوافــق فترة االكتتاب 1441/٠٦/٠2هـــ  اإلثنــن  يــوم  االكتتــاب  فتــرة  تبــدأ 
ــس 1441/٠٦/12هـــ  ــوم اخلمي ــة ي ــى نهاي 2٠2٠/٠1/2٧م( وتســتمر حت
حملــة  الفتــرة جلميــع  هــذه  خــالل  ويجــوز  2٠2٠/٠2/٠٦م(  )املوافــق 
ــن أو مســتثمرين جــدد  ــوا مســتثمرين مقيدي ــة - ســواء كان ــوق األولي حق

اجلديــدة. األســهم  فــي  باالكتتــاب  حقهــم  ممارســة   -

تنتهــي فتــرة االكتتــاب وينتهــي اســتقبال طلبــات االكتتــاب بانتهــاء يــوم تاريخ انتهاء فترة االكتتاب
2٠2٠/٠2/٠٦م( )املوافــق  1441/٠٦/12هـــ  اخلميــس 

تبدأ الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثالثاء 1441/٠٦/1٧هـ فترة الطرح املتبقي
)املوافــق 2٠2٠/٠2/11م( وتســتمر إلــى الســاعة اخلامســة مســاًء مــن 

يــوم األربعــاء 1441/٠٦/1٨هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/12م(

يوم األحد 1441/٠٦/22هـ )املوافق 2٠2٠/٠2/1٦م(اإلشعار بالتخصيص النهائي 

لألشــخاص  وجــدت(  )إن  التعويــض  مبالــغ  دفــع 
املســتحقن الذيــن لــم يشــاركوا فــي االكتتــاب كليــا أو 

األســهم كســور  ومســتحقي  جزئيــا 

يوم اخلميس 1441/٠٧/٠٣هـ )املوافق 2٠2٠/٠2/2٧م(

ــم اإلعــالن عــن التاريخ املتوقع لبدء التداول في األسهم اجلديدة ــع اإلجــراءات الالزمــة، ســوف يت ــاء مــن جمي ــد االنته بع
ــداول. ــى موقــع ت ــدة عل ــداول فــي األســهم اجلدي ــدء الت ــخ ب تاري
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ن

      تواريخ اإلعالنات المهمة

تاريخ اإلعالناملُعلناإلعالن

اإلعالن عن الدعوة الجتماع اجلمعية العامة غير العادية 
يوم الثالثاء 1441/٠5/٠5هـالشركةاخلاصة بزيادة رأس املال

)املوافق 2٠1٩/12/٣1م(
اإلعالن عن نتائج اجلمعية العامة غير العادية باملوافقة على 

يوم اخلميس 1441/٠5/2٨هـالشركةزيادة رأس املال
)املوافق 2٠2٠/٠1/2٣م(

اإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع احلقوق وقيمة 
يوم اخلميس 1441/٠5/2٨هـتداولاحلق اإلرشادية

)املوافق 2٠2٠/٠1/2٣م(
اإلعالن عن حتديد فترة تداول احلقوق وفترة االكتتاب في 

يوم اخلميس 1441/٠5/2٨هـالشركةاألسهم اجلديدة 
)املوافق 2٠2٠/٠1/2٣م(

يوم اإلثنن 1441/٠٦/٠2هـالشركةإعالن تذكيري عن بدء فترة تداول احلقوق وفترة االكتتاب
)املوافق 2٠2٠/٠1/2٧م(

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول احلقوق والتنويه بأهمية 
يوم األحد 1441/٠٦/٠٨هـتداولقيام الذين ال يرغبون في االكتتاب ببيع احلقوق الذي ميلكونها 

)املوافق 2٠2٠/٠2/٠2م(

يوم اخلميس 1441/٠٦/12هـالشركةاإلعالن عن نهاية فترة االكتتاب
)املوافق 2٠2٠/٠2/٠٦م(

اإلعالن عن:
نتائج االكتتاب	 
تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها 	 

)إن وجدت( وبدء فترة الطرح املتبقي
يوم األحد 1441/٠٦/15هـالشركة

)املوافق 2٠2٠/٠2/٠٩م(

يوم األحد 1441/٠٦/22هـالشركةاإلعالن عن نتائج الطرح املتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي
)املوافق 2٠2٠/٠2/1٦م(

يوم األربعاء 1441/٠٧/٠2هـتداولاإلعالن عن إيداع األسهم اجلديدة في محافظ املستثمرين
)املوافق 2٠2٠/٠2/2٦م(

يوم اخلميس 1441/٠٧/٠٣هـالشركةاإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض ملستحقيها )إن وجدت(
)املوافق 2٠2٠/٠2/2٧م(
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كمــا جتــدر اإلشــارة بأنــه فــي حــال نشــر إعــالن يتعلــق بالطــرح فــي جريــدة محليــة بعــد نشــر نشــرة اإلصــدار يجــب أن يتضمــن اإلعــالن 
مــا يلــي: 1( اســم املُصــدر ورقــم ســجله التجــاري و 2( األوراق املاليــة وقيمتهــا ونوعهــا وفئتهــا التــي يشــملها طلــب تســجيل األوراق املاليــة 
وطرحهــا و ٣( العناويــن واألماكــن التــي ميكــن اجلمهــور احلصــول فيهــا علــى نشــرة اإلصــدار و 4( تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار و 5( بيــان 
بــأن اإلعــالن هــو للعلــم فقــط وال يشــكل دعــوًة أو طرحــاً المتــالك األوراق املاليــة شــرائها أو االكتتــاب فيهــا و ٦( اســم مديــر االكتتــاب 
ومتعهــدي التغطيــة )إن وجــد( واملستشــار املالــي واملستشــار القانونــي و ٧( إخــالء مســؤولية بالصيغــة اآلتيــة: "ال تتحمــل هيئــة الســوق 
املاليــة وشــركة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا اإلعــالن، وال تعطيــان أّي تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو 
اكتمالــه، وتخليــان نفســيهما صراحــًة مــن أّي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أّي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا اإلعــالن أو عــن االعتمــاد 

علــى أّي جــزء منــه".



س

      كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص املســتحقن ســواء كانــوا مــن املســاهمن املقيديــن أو مســتثمرين جــدد. 
وفــي حــال عــدم ممارســة حقــوق األولويــة اخلاصــة باألشــخاص املســتحقن فــإن أيــة أســهم متبقيــة لــم يكتتــب بهــا مــن قبــل األشــخاص 
املســتحقن ســوف تطــرح علــى املؤسســات االســتثمارية مــن خــالل طرحهــا فــي فتــرة الطــرح املتبقــي، ويتعــن علــى األشــخاص املســتحقن 
الراغبــن فــي االكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة تقــدمي طلبــات االكتتــاب مــن خالل الوســائل واخلدمات التي يوفرها الوســيط للمســتثمرين، 

وذلــك بشــرط أن يكــون للشــخص املســتحق حســاب اســتثماري لــدى أحــد الوســطاء الــذي يقدمــون هــذه اخلدمــات.

يتــم تقــدمي طلبــات االكتتــاب عــن طريــق احملفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، 
إضافــًة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــالل أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأمــن حفــظ األســهم.

 وحتتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض أي طلــب لالكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة كليــا أو جزئيــا، فــي حالــة عــدم اســتيفائه ألي مــن شــروط 
أو متطلبــات االكتتــاب. وال يجــوز التعديــل فــي طلــب االكتتــاب أو ســحبه بعــد تســليمه وميثــل طلــب االكتتــاب عنــد تقدميــه عقــدا ملزمــا 

بــن الشــركة واملســاهم املســتحق.

      أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟
هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة املطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس املــال، وهــو 
حــق مكتســب جلميــع املســاهمن املالكــن لألســهم يــوم انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيديــن فــي 
ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويعطــي كل حــق 

حلاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد، وذلــك بســعر الطــرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
جلميــع حملــة األســهم املقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعــد انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس املــال مــن خــالل طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وتــودع حقــوق األولويــة 
كأوراق ماليــة فــي احملافــظ اخلاصــة باملســاهمن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد 
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة، وســتظهر األســهم فــي محافظهــم حتــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة، ولــن يســمح بتــداول هــذه 

احلقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــالن فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة )تداوالتــي( املقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق 

املاليــة ورســائل نصيــة قصيــرة ترســل عــن طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا ميلكــه كل مســاهم فــي رأس املــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم 

تــداول بعــد انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة.



ع

ما هو معامل األحقية؟
هــو املعامــل الــذي ميكــن للمســاهمن املقيديــن مــن معرفــة عــدد حقــوق األولويــة املســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي ميتلكونهــا بنهايــة 
ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويحســب هــذا املعامــل بقســمة عــدد األســهم اجلديــدة علــى عــدد األســهم 
احلاليــة للشــركة. وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو )1.٧2( حــق لــكل ســهم )1( واحــد مملــوك للمســاهم املقيــد فــي تاريــخ األحقيــة. ووفقــاً 
لذلــك، إذا كان مســاهم مقيــد ميلــك ألــف )1٬٠٠٠( ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه ألــف وســبعمائة وعشــرين )1٬٧2٠( حــق 

مقابــل مــا ميلكــه مــن أســهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعــم، حيــث ســيتم إضافــة احلــق املكتســب إلــى محافــظ املســتثمرين حتــت اســم الســهم األصلــي، وبإضافــة كلمــة حقــوق أولويــة، إضافــة 

إلــى رمــز جديــد لهــذه احلقــوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بــن ســعر إغــالق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج احلــق وســعر الطــرح )قيمــة احلــق 
اإلرشــادية(. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كان ســعر إغــالق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق خمســة عشــر )15( ريــال ســعودي، وســعر الطــرح 

عشــرة )1٠( ريــاالت ســعودية، فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون خمســة )5( ريــاالت ســعودية.

من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم، يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هــل مــن الممكــن أن يفقــد المســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتى لــو كان له حق حضــور الجمعية 
العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس المــال عن طريق طرح أســهم حقــوق أولوية؟
نعم، يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد اجلمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
يتــم تقــدمي طلبــات االكتتــاب عــن طريــق احملفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، 

إضافــًة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــالل أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأمــن حفــظ األســهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟
ال ميكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثر من احلقوق اململوكة له.

فــي حــال امتــاك أســهم الشــركة مــن خــال أكثــر مــن محفظــة اســتثمارية، فــي أي محفظــة يتــم 
إيــداع حقــوق األولويــة؟

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس احملفظــة املــودع بهــا أســهم الشــركة املرتبطــة باحلقــوق. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كان مســاهم ميلــك 
ألــف )1٬٠٠٠( ســهم فــي الشــركة علــى النحــو التالــي: ثمامنائــة )٨٠٠( ســهم فــي محفظــة )أ( و مائتــا )2٠٠( ســهم فــي محفظــة )ب(، 
فــإن مجمــوع احلقــوق التــي ســتودع ألــف وســبعمائة وعشــرين )1٬٧2٠( حــق علــى اعتبــار أن لــكل ســهم )1.٧2( حــق. عليــه فســيتم إيــداع 

ألــف وثالثمائــة وســتة وســبعن )1٬٣٧٦( حــق فــي محفظــة )أ( وثالثمائــة وأربعــة وأربعــن )٣44( حــق فــي محفظــة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعــم، يحــق حَلَملــة شــهادات األســهم االكتتــاب، لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق 

اجلهــات املســتلمة أو شــركة مركــز إيــداع األوراق املاليــة )"مركــز اإليــداع"(، وإحضــار الوثائــق الالزمــة.
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هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟
نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟
نعم، بإمكان املستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خال فترة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء تسوية شراء احلقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب. 

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال، ال ميكــن ذلــك. بعــد انقضــاء فتــرة التــداول يتبقــى ملالــك احلــق فقــط ممارســة احلــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم 
ممارســة ذلــك. وفــي حــال عــدم ممارســة احلــق ميكــن أن يخضــع املســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية.

 
مــاذا يحــدث لحقــوق األولويــة التــي لــم يتــم بيعهــا أو ممارســة االكتتــاب فيهــا خــال فتــرة التــداول 

ومرحلــة االكتتــاب؟

فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم اجلديــدة خــالل فتــرة االكتتــاب، تطــرح األســهم اجلديــدة املتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر 
االكتتــاب، ويتــم احتســاب قيمــة التعويــض )إن وجــد( ملالــك احلقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب. علمــا أن املســتثمر قــد ال يحصــل علــى 

ــرة الطــرح املتبقــي بســعر الطــرح.  أي مقابــل إذا مت البيــع فــي فت
هــذا وجتــدر اإلشــارة بــأن املســتثمر الــذي يقــوم بشــراء حقــوق األولويــة وال يقــوم مبمارســة حــق االكتتــاب قــد يكــون عرضــة خلســارة املبلــغ 

املدفــوع كامــال مقابــل احلــق فــي حــال مت بيــع األســهم فــي فتــرة الطــرح املتبقيــة علــى املؤسســات بالقيمــة االســمية.

زيــادة رأس مــال  لــه األحقيــة فــي حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى  مــن 
أولويــة؟ الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق 

يحــق للمســاهم املقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور 
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

متــى يتــم تعديــل ســعر الســهم نتيجــة لزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق 
أولويــة؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد اجلمعية العامة غير العادية.

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى 
حقــوق األولويــة المترتبــة علــى زيــادة رأس مــال المصــدر؟

نعــم، حيــث انــه ســيتم قيــد املســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شــراء األســهم )أي بنهايــة تــداول ثانــي 
يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة(، مــع العلــم بــأن حقــوق األولويــة ســتمنح جلميــع حملــة األســهم املقيديــن فــي 
ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ولكــن لــن يحــق لــه احلضــور 

أو التصويــت فــي اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بزيــادة رأس املــال.

إذا كان لــدى المســتثمر أكثــر مــن محفظــة مــع أكثــر مــن شــركة وســاطة، كيــف ســيتم احتســاب 
الحقــوق لــه؟

ســيتم توزيــع نصيــب املســتثمر علــى احملافــظ التــي ميلكهــا املســتثمر، بحســب نســبة امللكيــة املوجــودة فــي كل محفظــة، وفــي حــال وجــود 
كســور ســيتم جتميــع تلــك الكســور، وإذا أكملــت رقمــا صحيحــا أو أكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى احملفظــة التــي ميلــك فيهــا 

املســتثمر أكبــر كميــة مــن احلقــوق.
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ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبــدأ تــداول واكتتــاب احلقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس، بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع 

وذلــك حســب مــا هــو مذكــور فــي هــذه النشــرة وإعالنــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خال عطلة نهاية األسبوع؟ 
ال، ال ميكن ذلك.

هــل يســتطيع عامــة المســتثمرين مــن غيــر المســاهمين المقيديــن االكتتــاب فــي أســهم حقــوق 
األولويــة؟

نعم، وذلك بعد إمتام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. 

مساعدة إضافية 
فــي حــال وجــود أي استفســارات، الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي: info@sorayai.com.sa وألســباب قانونيــة، ســوف 
يكــون مبقــدور الشــركة فقــط تقــدمي املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ولــن يكــون مبقدورهــا تقــدمي املشــورة بشــأن األســس املوضوعيــة 

إلصــدار احلقــوق أو حتــى تقــدمي املشــورة املاليــة أو الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.

وملزيــد مــن املعلومــات عــن شــروط وأحــكام االكتتــاب، فضــال راجــع القســم )12( "شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب" وبقيــة املعلومــات 
الــواردة فــي هــذه النشــرة.
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      ملخص المعلومات الرئيسية 
يقــدم هــذا امللخــص نبــذة موجــزة عــن املعلومــات األساســية الــواردة فــي هــذه النشــرة. ونظــراً ألنــه ملخــص، فإنــه ال يشــتمل علــى كل 
املعلومــات التــي قــد تهــم املســاهمن وغيرهــم مــن عامــة املســتثمرين مــن املؤسســات واألفــراد. ويتعــن علــى مســتلمي هــذه النشــرة قراءتها 

بالكامــل قبــل اتخــاذ قــرار اســتثماري يتعلــق باحلقــوق أو األســهم اجلديــدة.

      نبذة عن الشركة 
ــة )"مجموعــة الســريع" أو "املجموعــة" أو "الشــركة"( شــركة مســاهمة ســعودية، تأسســت  ــة الصناعي شــركة مجموعــة الســريع التجاري
بدايــة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة ومت قيدهــا فــي الســجل التجــاري مبدينــة جــدة مبوجــب شــهادة رقــم )4٠٣٠1٣٣٩1٩( وتاريــخ 
ــق  ــخ 142٧/11/11هـــ )املواف ــع الســريع للســجاد". بتاري ــق 2٠٠1/٠5/2٨م( وباالســم التجــاري "شــركة مصن 1422/٠٣/٠5هـــ )املواف
2٠٠٦/12/٠2م( مت دمــج "شــركة عبــد اهلل وناصــر عبــد العزيــز الســريع التضامنيــة" و"شــركة مصنــع جــدة للخيــوط الصناعيــة احملــدودة" 
فــي شــركة مصنــع الســريع للســجاد وقــد نتــج عــن عمليــة االندمــاج هــذه تعديــل اســم الشــركة ليصبــح "شــركة مجموعــة الســريع التجاريــة 
الصناعيــة احملــدودة". كمــا قــرر الشــركاء حتويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة مــع االحتفــاظ 
ــة"  ــة الصناعي ــح االســم التجــاري للشــركة "شــركة مجموعــة الســريع التجاري ــارة "احملــدودة" ليصب بنفــس االســم التجــاري مــن دون عب
وقــد صــدرت موافقــة معالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار علــى التحــول  مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم )2٧٦/ق( وتاريــخ 142٨/11/٠1هـــ 
)املوافــق 2٠٠٧/11/11م( والقــرار الــوزاري بإعــالن تأســيس الشــركة رقــم  52٣/ق وتاريــخ 142٨/12/21هـــ )املوافــق 2٠٠٧/12/٣1م(، 
ــة  ــخ شــهادة الســجل التجــاري )4٠٣٠1٣٣٩1٩( الصــادرة مــن مدين ــة مــع االحتفــاظ بنفــس رقــم وتاري ــدت كشــركة مســاهمة مقفل وُقيِّ
جدة. وفــي تاريــخ 2٠1٠/٠2/22م مت حتويــل الشــركة مــن مســاهمة مقفلــة إلــى مســاهمة عامــة ومت إدراج وتســجيل األســهم فــي الســوق 

املاليــة الســعودية )الســوق الرئيســية(.

يبلــغ رأس مــال الشــركة احلالــي )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة وســتون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال ســعودي، مقســم إلــى )٦٬55٠٬٠٠٠( ســتة 
مليــون وخمســمائة وخمســون ألــف ســهم عــادي )"األســهم"( بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )1٠( ريــاالت للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة 

بالكامــل. 

كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة بلــغ عــدد كبــار املســاهمن )الذيــن ميلكــون 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة( مســاهمن اثنــن وهــم كل مــن: 
)1( الســيد/صالح بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز الســريع الــذي ميلــك )٦.15%(، )2( الســيد/حمدان بــن عبــداهلل بــن عبدالعزيــز الســريع 

الــذي ميلــك )11.٦%(.

خــالل شــهر أبريــل 2٠1٨م مت نقــل املقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة جــدة مــن شــارع الســتن )حــي الفيصليــة( إلــى املنطقــة الصناعيــة 
املرحلــة الرابعــة.

ملخص أنشطة الشركة

تتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقاً لنظامها األساسي في:

جتــارة اجلملــة والتجزئــة فــي الســجاد واملوكيــت والســيراميك واألرضيــات واملفروشــات واملوبيليــا واألثــاث والتحــف واألباجــورات أ. 
اخلشــبية واملعدنيــة واألثــاث املكتبــي واملطابــخ والبطانيــات والشراشــف وأقمشــة الســتائر ومســتلزماتها.

إنتاج سجاد وموكيت وسجاد قطع مبوجب ترخيص وزارة الصناعة والكهرباء رقم )15٦٦/ص( في 142٠/12/2٠هـ.ب. 
إنتــاج خيــوط بوبــي برولــن وخيــوط نايلــون وخيــوط بولــي بروبلــن معاجلــة وخيــوط نايلــون )بولــي أمايــد( معاجلــة، مبوجــب قــرار ج. 

الــوزاري الصــادر مــن وزارة التجــارة رقم )1٦٩٩/ص( فــي 1424/12/2٧هـ.
اخلدمــات التجاريــة: )أ( التســويق للغيــر )ب( الــوكالء التجاريــون ووكالء التوزيــع )ج( االســتيراد والتصديــر للغيــر )د( السمســرة د. 

فــي غيــر الصرافــة والعقــار )هـــ( تعهــدات جتاريــة.
االســتثمار العقــاري )أ( شــراء وبيــع األراضــي ومتلــك العقــارات وإقامــة املبانــي عليهــا واســتثمارها لصالــح الشــركة؛ )ب( إنشــاء ه. 

وتطويــر املجمعــات الســكنية والتجاريــة واخلدميــة واســتثمارها بالبيــع أو التأجيــر أو إدارتهــا لصالــح الشــركة؛ )ج( إنشــاء املعــارض 
واملســتودعات التجاريــة والصناعيــة واســتثمارها بالبيــع أو التأجيــر أو إدارتهــا لصالــح الشــركة؛ )د( مقــاوالت عامــة للمبانــي )إنشــاء، 

إصــالح، هــدم وترميــم(.  
اخلدمات )النقل والشحن والتخزين والتخليص اجلمركي(.و. 
إنتاج كربونات الكالسيوم واملواد الكيماوية. ز. 

هـ .
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إقامة ومتلك وصيانة ونظافة وإنشاء املعاهد والكليات واجلامعات.ح. 
إقامة ومتلك وإدارة املصانع وجتارة سحب املعادن.ط. 
إقامة ومتلك وصيانة ونظافة وإنشاء املراكز الصحية.ي. 
جتارة اجلملة والتجزئة في مواد البناء.ك. 
إقامة وإنشاء وإدارة تشغيل املختبرات اخلاصة باملواصفات واملقاييس.ل. 
أنشطة األمن والسالمة. م. 

تتمثل األنشطة احلالية الرئيسية للشركة في التالي:

النشــاط التجــاري: يتمثــل فــي التجــارة الداخليــة )البيــع باجلملــة والتجزئــة( ملنتجــات الشــركة وهــي الســجاد واملوكيــت، وتــزاول أ. 
الشــركة نشــاطها مــن خــالل 24 فرعــاً عبــارة عــن معــارض ومخــازن ومراكــز توزيــع كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. كمــا يتضمــن نشــاط 
ــزاول الشــركة نشــاط  ــك، ت ــى ذل ــة إل ــا. باإلضاف ــة وأفريقي ــدول العربي ــى بعــض ال ــر منتجــات الشــركة إل الشــركة التجــاري تصدي
اخلدمــات التجاريــة حيــث مت تعيينهــا وكيــل حصــري جتــاري لشــركة مــورا تكســتايلز )Mora Textils( لبيــع البطانيــات وهــي شــركة 

إســبانية. 
النشــاط الصناعــي: متتلــك الشــركة منشــأتن اثنتــن صناعيــة فــي املناطــق الصناعيــة اخلاضعــة إلشــراف الهيئــة الســعودية ب. 

للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )"مــدن"(، وتقــوم الشــركة باســتخدام مصانعهــا لتصنيــع بعــض منتجاتهــا مــن خــالل فــروع رئيســية 
للمصانــع املشــار لهــا أدنــاه:

      ملخص عن فروع الشركة التي تزاول نشاط صناعي

رخصة تشغيل***الترخيص الصناعي**السجل التجاري*الفرع

4٠٣٠115٩٧44٩25٨٧144٠121٩٠٠٨٧٧٠مصنع جدة للخيوط الصناعية

4٠٣٠1٣1٠145٦مصنع السريع للسجاد
 5٨٧144٠122٨٠٠٨٨٨٨ 

و
5٨٧144٠122٧٠٠٨٨٦4

        املصدر: الشركة
        *وزارة التجارة واالستثمار

        **وزارة الصناعة والثروة املعدنية

        ***الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

النشــاط االســتثماري: يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات مبفردهــا ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مقفلــة، بشــرط أال يقــل ج. 
ــك األســهم واحلصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج معهــا ولهــا  ــال كمــا يجــوز لهــا أن متتل ــون ري رأس املــال عــن )5( ملي
حــق االشــتراك مــع الغيــر فــي تأســيس الشــركات املســاهمة أو ذات املســئولية احملــدودة وذلــك بعــد اســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة 

والتعليمــات املتبعــة فــي هــذا الشــأن. 

ويبــن الرســم البيانــي أدنــاه الشــركات التابعــة لشــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة وعددهــا )5( شــركات تابعــة مــن بينهــا 
)4( شــركات داخــل اململكــة وشــركة واحــدة باخلــارج:

الشكل رقم )1(: الرسم البياني ملجموعة السريع وشركاتها التابعة



ش

شــركة الســريع للتشــغيل والصيانــة احملــدودة وهــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة تأسســت مبوجــب شــهادة ســجل 	 
جتــاري رقــم )4٠٣٠245٧٨٣( وتاريــخ 14٣4/٠٦/2٠هـــ )املوافــق 2٠1٣/٠4/٣٠م( تــزاول نشــاط خدمــات الصيانــة للمصانــع 

ــة ملجموعــة الســريع.  ــر العمال ــم اســتخدامها لتوفي ــة ويت والشــركات واملؤسســات احلكومي

لــدى الشــركة أيضــاً اســتثمار فــي قطعــة أرض فــي مدينــة حائــل بغــرض إقامــة مخــزن. لتخزيــن منتجــات مجموعــة الســريع 	 
وتوزيعهــا علــى العمــالء بنــاًء علــى أوامــر الشــراء.

متاشــياً مــع اخلطــة االســتراتيجية للشــركة فــي إعــادة الهيكلــة والتركيــز علــى األنشــطة األساســية للشــركة ومبــا يتماشــى مــع 
حتديــات الفتــرة احلاليــة اتخــذت الشــركة عــدد مــن اإلجــراءات والقــرارات علــى النحــو التالــي: 

متتلــك الشــركة حصــة غيــر مســيطرة )نســبة 25%( فــي شــركة كليــة الســالم األهليــة احملــدودة )ذات مســئولية محــدودة( - 
وبتاريــخ 2٠1٧/٠٦/1٣م قــرر مجلــس اإلدارة عــدم االســتمرار فــي مشــروع تأســيس كليــة الســالم األهليــة والتخــارج نهائيــاً مــن 

الشــركة، ومازالــت اإلجــراءات قيــد التنفيــذ كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة. 
شــركة الســريع للمشــاريع احملــدودة وهــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة مبوجــب شــهادة ســجل جتــاري رقــم - 

)4٠٣٠24٩٩٦٦( وتاريــخ 14٣4/٠٨/٠٦هـــ )املوافــق 2٠1٣/٠٦/15م( تــزاول نشــاط تقــدمي خدمــات املشــاريع احلكوميــة 
واألهليــة اخلاصــة باملفروشــات واملوكيــت والســجاد واألثــاث املنزلــي وجميــع أنــواع األرضيــات وهــي متوقفــة عــن العمــل حاليــاً 

وحتــت التصفيــة والشــطب.
بيــع أصولهــا فــي شــركة ميلينيــوم ويفــرز أوروبــا )بلجيــكا( والتــي متلــك فيهــا كامــل احلصــص - ومت االنتهــاء مــن كافــة - 

ــخ 2٠1٨/٠1/15م.  ــة لإلغــالق ومت شــطبها بتاري ــة املطلوب اإلجــراءات النظامي
شــركة مجموعــة ميلينيــوم ويفــرز القابضــة مت تأسيســها فــي واليــة ديالويــر األمريكيــة بتاريــخ 14٣2/٠1/25هـــ )املوافــق - 

2٠1٠/12/٣1م( وهــي عبــارة عــن مكتــب جتــاري ملجموعــة الســريع فــي الواليــات املتحــدة. وهــي متوقفــة عــن العمــل حاليــاً 
حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

املباشــرة بإجــراءات إغــالق الشــركة التابعــة ميلينيــوم ويفيــرز احملــدودة )أمريــكا( ومت االنتهــاء مــن كافــة اإلجــراءات - 
النظاميــة املطلوبــة لإلغــالق ومت شــطبها فــي تاريــخ 2٠1٧/٠٦/2٨م.

دمــج عمليــات الشــركة التابعــة )ذا هــوم ســتايلز( حتــت قطــاع التجزئــة للشــركة وجــاري العمــل علــى اســتكمال اإلجــراءات - 
الالزمــة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة،وجتدر اإلشــارة بحصــول الشــركة علــى موافقــة الهيئــة العامــة للمنافســة مبوجــب خطاب رقم 
)5٠25٣٩( وتاريــخ 14٣٩/٠٦/1٣هـــ )املوافــق 2٠1٨/٠٣/٠1م( علمــاً بــأن اســتبعاد جــزء كبيــر مــن األصــول اخلاصــة بشــركة 
)ذا هــوم ســتايلز( قــد أدى إلــى خســائر غيــر متكــررة بواقــع )12٬٩٠٠٬٠٠٠( ريــال ســعودي )كمــا فــي تاريــخ 2٠1٧/٠٦/٣٠م(  
وأدى أيضــاً التخــارج مــن أصــول شــركة )ميلينيــوم ويفــرز أوروبــا( فــي بلجيــكا إلــى خســائر غيــر متكــررة مــن العمليــات غيــر 
املســتمرة بواقــع )1٣٬5٠٠٬٠٠٠( ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ 2٠1٧/٠٦/٣٠م. علمــاً بــأن هــذه اخلســائر قــد مت شــطبها نهائيــاً 
تبعــاً لتخفيــض رأس املــال وذلــك بعــد حصــول الشــركة علــى موافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي تاريــخ 14٣٩/٠4/1٠هـــ 

)املوافــق 2٠1٧/12/2٨م(.
توقف نشاط شركة )ميلينيوم ويفرز احملدودة( في الواليات املتحدة كما في تاريخ 2٠1٧/٠٦/٣٠م.- 
متتلــك مجموعــة الســريع 52% مــن حصــص الشــركة العربيــة لصناعــة الكالســيوم احملــدودة، ووفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة - 

ــى تخفيــض نســبة املســاهمة  ــخ 14٣٨/٠4/1٨هـــ املوافــق )2٠1٧/٠1/1٦م( فقــد وافــق املســاهمن عل ــة( بتاري ــر العادي )غي
مــن 52% إلــى 25% بإدخــال شــريك جديــد بالشــركة بزيــادة رأس املــال والــذي أدى إلــى فقــد الشــركة الســيطرة علــى الشــركة 
ــة دخــول شــركة مجموعــة الســريع  ــد التأســيس وعكــس عملي ــل عق ــم تعدي ــم يت ــخ نشــر هــذه النشــرة ل ــا بتاري ــة. وكم التابع
لالســتثمار الصناعــي )كشــريك جديــد(. وجتــدر اإلشــارة بأنــه جــاري العمــل علــى اســتكمال إجــراءات التعديــل. ملكيــة الشــركة 
العربيــة لصناعــة الكالســيوم احملــدودة علــى النحــو التالــي: شــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة )25%( وشــركة مصنــع 

اجلزيــرة للدهانــات )4٨%( وشــركة مجموعــة الســريع لالســتثمار الصناعــي )%2٧(.
بيــع مصنــع اجلزيــرة للغــزل واملوكيــت –وهــو فــرع للشــركة مقيــد بشــهادة ســجل جتــاري رقــم )4٠٣٠1٨12٦5( وتاريــخ - 

142٩/٠٧/1٩هـــ )املوافــق 2٠٠٨/٠٧/22م( –مت إبــرام االتفاقيــة فــي تاريــخ 2٠1٩/٠٣/25م حيــث قامــت الشــركة بنقــل 
معــدات وآالت مصنــع اجلزيــرة للغــزل والســجاد والتنــازل عــن املبنــى وملحقاتــه فقــط واملــدة املتبقيــة مــن عقــد إيجــار األرض 
املؤجــرة مــن قبــل هيئــة املــدن الصناعيــة )مــدن( املقــام عليهــا املصنــع لصالــح الشــركة الســعودية لصناعــة مســتلزمات الســجاد 
)ماتكــس( مقابــل )15( مليــون ريــال ســعودي مســتحقة لشــركة ماتكــس فــي ذمــة الشــركة وهــي مــن ضمــن مديونيتهــا لشــركة 

ماتكــس. 

وملزيــد مــن التفاصيــل حــول الشــركات التــي متلــك فيهــا الشــركة حصــص أو أســهم )ســواء مســيطرة أو غيــر مســيطرة(، فضــاًل راجــع 
الفقــرة الفرعيــة )٣-4( مــن القســم )٣( "خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا" مــن هــذه النشــرة.



ت

هيكل رأس مال الشركة
ــاالت للســهم  ــون )٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ســهم وبقيمــة إســمية قدرهــا عشــرة )1٠( ري ــن ملي مت إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق )بعــدد ثالث
الواحــد( بتاريــخ 14٣1/٠٣/٠٨هـــ )املوافــق 2٠1٠/٠2/22م( وذلــك بعــد احلصــول علــى موافقــة الهيئــة. كمــا وقــد قامــت الشــركة 
ــى  ــال مقســم إل ــون ري ــة ملي ــخ 14٣4/٠5/2٠هـــ )املوافــق 2٠1٣/٠4/٠1م( مــن )٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ثالثمائ ــادة رأســمالها بتاري ــاً بزي الحق
)٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ثالثــن مليــون ســهم عــادي إلــى )٣٧5٬٠٠٠٬٠٠٠( ثالثمائــة وخمســة وســبعون مليــون ريــال مقســم إلــى )٣٧٬5٠٠٬٠٠٠( 
ســبعة وثالثــن مليــون وخمســمائة ألــف ســهم عــادي عــن طريــق رســملة األربــاح املبقــاة مــن خــالل إصــدار ســهم واحــد مقابــل كل 
أربعــة أســهم مملوكــة للمســاهمن. كمــا قامــت الشــركة بتاريــخ 14٣٩/٠4/1٠هـــ )املوافــق 2٠1٧/12/2٨م( بتخفيــض رأس مالهــا مــن 
)٣٧5٬٠٠٠٬٠٠٠( ثالثمائــة وخمســة وســبعون مليــون ريــال ســعودي إلــى )225٬٠٠٠٬٠٠٠( مائتــن وخمســة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي، 
ــان  وبالتالــي تخفيــض عــدد أســهم الشــركة مــن )٣٧٬5٠٠٬٠٠٠( ســبعة وثالثــن مليــون وخمســمائة ألــف ســهم إلــى )22٬5٠٠٬٠٠٠( اثن
وعشــرين مليــون وخمســمائة ألــف ســهم عــن طريــق إلغــاء )15٬٠٠٠٬٠٠٠( خمســة عشــر مليــون ســهم وبنســبة تخفيــض فــي رأس املــال 
مقدارهــا )4٠%(، ومبعــدل تخفيــض ســهمن )2( عــن كل خمســة )5( أســهم. كمــا مت تخفيــض رأس املــال مــن )225٬٠٠٠٬٠٠٠( مائتــي 
وخمســة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي إلــى )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة وســتون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال ســعودي، وبالتالــي تخفيــض 
ــون وخمســمائة  ــى )٦٬55٠٬٠٠٠( ســتة ملي ــف ســهم إل ــون وخمســمائة أل ــان وعشــرون ملي عــدد أســهم الشــركة مــن )22٬5٠٠٬٠٠٠( اثن
ــون وتســعمائة وخمســن ألــف ســهم، وبنســبة تخفيــض فــي  ــق إلغــاء )15٬٩5٠٬٠٠٠( خمســة عشــر ملي وخمســون ألــف ســهم عــن طري
رأس املــال مقدارهــا )٧٠.٨٩%( تقريبــاً، ومبعــدل تخفيــض )٣٬54( ســهم عــن كل )5( أســهم، وذلــك بعــد احلصــول علــى كافــة املوافقــات 

املطلوبــة نظامــاً واجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة املنعقــدة فــي يــوم األربعــاء 144٠/12/2٧هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠٨/2٨م(.

أوصــى مجلــس إدارة الشــركة فــي قــراره بتاريــخ 1441/٠1/25هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠٩/24م( بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل طــرح 
أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائــة واثنــي عشــر مليــون وســتمائة وســتن ألــف ريــال )112٬٦٦٠٬٠٠٠( ريــال ســعودي وذلــك لدعــم التوجــه 

اإلســتراتيجي ورفــع املــالءة املاليــة للشــركة مــن خــالل إعــادة هيكلتهــا وتطبيــق خطــة عمــل تركــز علــى أنشــطتها الرئيســية.

حصلــت الشــركة علــى موافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة يــوم 
األربعــاء بتاريــخ 1441/٠5/2٧هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/22م(. وقــد مت اإلعــالن عــن هــذه املوافقــة فــي موقــع الســوق املاليــة الســعودية 

)تــداول(.

رؤية الشركة 
الشــركة مســتمرة بالتزامهــا علــى احلفــاظ علــى ســمعتها كشــركة رائــدة فــي مجــال تصنيــع الســجاد واملوكيــت وتســعى للوصــول بنجاحهــا 

إلــى العامليــة، وهــو مــا ميكنهــا حتقيقــه بتوســيع شــبكة جتارتهــا مــن خــالل التوزيــع احمللــي والعاملــي ملنتجــات الشــركة.

رسالة الشركة 
تســعى الشــركة جاهــدة لتقــدمي منتجاتهــا وخدماتهــا بجــودة ُمثلــى تضمــن حتقيــق معاييــر رضــا العمــالء، وذلــك متاشــيا مــع قيمهــا نحــو 

موظفيهــا ومســاهميها ومنســوبي الشــركة.

استراتيجية الشركة 
تتمثل االستراتيجية املعلنة للشركة فيما يلي:

التركيــز علــى صناعــة الســجاد ذو اجلــودة العاليــة واملنتجــات ذات الربحيــة والتركيــز علــى اجلانــب التجــاري عــن طريــق اســتيراد 	 
الســجاد وبيعــه لتغطيــة كافــة األذواق واحلصــول علــى أكبــر حصــة ســوقية فــي الســوق احمللــي. 

زيادة الطاقة اإلنتاجية في نشاط تصنيع املوكيتً .	 
جعــل مصنــع تصنيــع اخليــوط كيــان مســتقل مــدر لألربــاح، حيــث يوجــد طلــب عالــي محليــاً ودوليــاً حيــث أن معظــم املــواد اخلــام 	 

املطلوبــة لهــذه الصناعــة يتــم مــن خــالل صناعتهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل شــركة ســابك، لتغطيــة طلــب الســوق لهــذا 
املنتــج بالتصديــر إقليميــاً ودوليــاً.

تنويــع احملفظــة االســتثمارية للمجموعــة باســتهداف أنشــطة مربحــة ومســتدمية تعــود علــى مســاهمي مجموعــة الســريع بالربــح 	 
طويــل األجــل.



ث

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 
تتميز مجموعة السريع بجودة منتجاتها املصنعة في مصانعها محلياً وخصوصاً املوكيت.

وعلى سبيل التفصيل من نواحي قوة مجموعة السريع واملميزات التنافسية لها كالتالي:
تستخدم مجموعة السريع أحدث التكنولوجيا املتاحة في صناعة اخليوط املستخدمة لصناعة السجاد واملوكيت.	 
تعتمد اعلى املعايير في استخدام أجود املواد اخلام حسب املعايير الدولية.	 
لدى مجموعة السريع شبكة منتشرة لتلبي احتياجات عمالئها في جميع مناطق اململكة.	 
توفير خدمات متميزة ملا بعد البيع لعمالئها في جميع القطاعات.	 

      مقدمة عن السوق 

انخفــض حجــم الســوق للســجاد واملوكيــت فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن 2.5 مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2٠1٦م، إلــى 2.4 مليــار 
ريــال ســعودي فــي العــام 2٠1٨م، بنســبة انخفــاض تقــدر بحوالــي 4%، نظــراً الرتبــاط صناعــة الســجاد واملوكيــت بقطــاع التشــييد والبنــاء 

حيــث أن األخيــر شــهد تباطــؤ والــذي أدى بشــكل عــام إلــى انخفــاض الطلــب علــى الســجاد واملوكيــت.

متثــل الشــركات الصغيــرة التــي متتلــك حصــة أقــل مــن 1% مــن ســوق الســجاد واملوكيــت غالبيــة الســوق، حيــث أنهــا بــدأت باالســتحواذ 
علــى احلصــة الســوقية للشــركات الكبــرى فــي الســوق ومــن ضمنهــا مجموعــة الســريع.

تشــكل املبيعــات احملليــة لســوق الســجاد واملوكيــت القيمــة األعلــى مــن كافــة املبيعــات للســوق فــي 2٠1٨م بنســبة تصــل إلــى ٦٧.1%. بينمــا 
يشــكل االســتيراد بنســبة 2٦.٣% والتصديــر بنســبة ٦.٦%. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد ارتفعــت حصــة املبيعــات احملليــة للســوق مبعــدالت 
ــى التوالــي ممــا  ــة ٦٠.٧% و ٦5.1% و ٦٦.٦% عل ــة فــي عــام 2٠15م و 2٠1٦م و2٠1٧م حيــث شــكلت نســبة املبيعــات احمللي عاليــة مقارن

يعطــي مؤشــرات إلــى منــو املبيعــات احملليــة لســوق الســجاد واملوكيــت فــي اململكــة العربيــة الســعودية. 
املصدر: تقرير يورومونتر

      ملخص عوامل المخاطرة

يوجد عدد من املخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية، وهي تتلخص فيما يلي:
مخاطر تتعلق بأعمال الشركة	 
مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع	 
مخاطر تتعلق باألسهم اجلديدة	 

      ملخص المعلومات المالية

إن ملخــص املعلومــات املاليــة الــوارد أدنــاه مبنــي علــى القوائــم املاليــة املراجعــة للشــركة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 
2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م واإليضاحــات املرفقــة بهــا، والقوائــم املاليــة األوليــة غيــر املدققــة للفتــرة املاليــة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م 

واإليضاحــات املرفقــة بهــا.

مت إعــداد القوائــم املاليــة املراجعــة للشــركة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م واإليضاحــات املرفقــة بهــا وفقــاً للمعاييــر 
احملاســبية املتعــارف عليهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن. كمــا مت إعــداد القوائــم 
املاليــة املراجعــة للشــركة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م واإليضاحــات املرفقــة بهــا، والقوائــم املاليــة األوليــة غيــر 
 .)IFRS( املدققــة للفتــرة املاليــة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م واإليضاحــات املرفقــة بهــا، وفقــاً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة
وقــد متــت املراجعــة مــن شــركة البســام وشــركاه – احملاســبون املتحالفــون لألعــوام 2٠1٦م-2٠1٧م-2٠1٨م. وتصــدر الشــركة قوائمهــا 

بالريــال الســعودي.



خ

قائمة املركز املالي
)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية 
املنتهية في 

2٠1٦/12/٣1م
)مدققة(

السنة املالية 
املنتهية في 

2٠1٧/12/٣1م
)مدققة(

السنة املالية 
املنتهية في 

2٠1٨/12/٣1م
)مدققة(

الفترة املالية 
املنتهية في 

2٠1٨/٠٦/٣٠م
)غير مدققة(

الفترة املالية 
املنتهية في 

2٠1٩/٠٦/٣٠م
)غير مدققة(

٦٠2٬٦5٧5٠4٬45٦4٣٩٬٨٩٨52٦٬٨5٦٣٣٠٬٦44مجموع املوجودات املتداولة

٣11٬٧٩٣2٧٣٬٦٧٩241٬٧٩٧25٧٬٣٩5255٬2٧٨مجموع املوجودات غير املتداولة

٩14٬45٠٧٧٨٬1٣5٦٨1٬٦٩5٧٨4٬2515٨5٬٩22مجموع املوجودات

5٣٦٬51٨514٬٣554٣5٬٠٦4٣٨٨٬4٨٩2٩2٬٠٦2مجموع املطلوبات املتداولة

٧5٬٧٣٣5٠٬٠٠٦٩٦٬5٧٩1٨5٬٣1122٨٬٦41مجموع املطلوبات غير املتداولة

٦12٬2515٦4٬٣٦15٣1٬٦4٣5٧٣٬٨٠٠52٠٬٧٠٣مجموع املطلوبات

٣٠2٬1٩٩21٣٬٧٧415٠٬٠5221٠٬451٦5٬21٩مجموع حقوق املساهمني

مجموع املطلوبات وحقوق 
٩14٬45٠٧٧٨٬1٣5٦٨1٬٦٩5٧٨4٬2515٨5٬٩22املساهمني

املصدر: القوائم املالية للشركة

قائمة الدخل
)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية 
املنتهية في 

2٠1٦/12/٣1م
)مدققة(

السنة املالية 
املنتهية في 

2٠1٧/12/٣1م
)مدققة(

السنة املالية 
املنتهية في 

2٠1٨/12/٣1م
)مدققة(

الفترة املالية 
املنتهية في 

2٠1٨/٠٦/٣٠م
)غير مدققة(

الفترة املالية 
املنتهية في 

2٠1٩/٠٦/٣٠م
)غير مدققة(

)٨٬٦1٩(٩٨٬144٧٨٬٣454٧٬٨5٠51٬12٣مجمل الربح )اخلسارة(

)٦٩٬٣٦1(11٬٨1٦)٣٠٬42٩()5٩٬٣٨٧()٨2٬٩5٨(اخلسارة من العمليات

صافي الربح )اخلسارة( قبل 
)٨٣٬515(2٬٩2٩)52٬٣1٣()٦٦٬٦2٠()٩٠٬12٦(الزكاة

)٨4٬٧15(2٬٣2٠)55٬4٣1()٨٨٬٣4٠()٩٦٬1٩5(صافي الربح )اخلسارة(
املصدر: القوائم املالية للشركة

قائمة الدخل
)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية 
املنتهية في 

2٠1٦/12/٣1م
)مدققة(

السنة املالية 
املنتهية في 

2٠1٧/12/٣1م
)مدققة(

السنة املالية 
املنتهية في 

2٠1٨/12/٣1م
)مدققة(

الفترة املالية 
املنتهية في 

2٠1٨/٠٦/٣٠م
)غير مدققة(

الفترة املالية 
املنتهية في 

2٠1٩/٠٦/٣٠م
)غير مدققة(

النقد وما في حكمه في بداية 
13٬87015٬2146٬0096٬0094٬873السنة

صافي النقد وما في حكمه من 
)1٧٬٨٧4(٧٦٬٠4٧٧٩٬5٠٣45٬٧٣٣2٨٬٧٠4األنشطة التشغيلية

صافي النقد وما في حكمه من 
٨٧٦)422(٣٬٧٣٧)٣٬٨٧٠()1٦٬٠٦5(األنشطة االستثمارية

صافي النقد وما في حكمه من 
1٦٬5٣1)2٩٬٧4٦()4٣٬1٣2()٨4٬٨٣٨()5٨٬٦٣٨(األنشطة التمويلية

صافي التغيير في النقد وما في 
)467()1٬464()1٬136()9٬205(1٬344حكمه للسنة

النقد وما في حكمه في نهاية 
15٬2146٬0094٬8734٬5454٬406السنة

املصدر: القوائم املالية للشركة



ذ

الفترة املالية
املنتهية في

 2٠1٩/٠٦/٣٠م
)غير مدققة(

الفترة املالية
املنتهية في

 2٠1٨/٠٦/٣٠م
)غير مدققة(

السنة املالية
املنتهية في 

 2٠1٨/12/٣1م
)مدققة(

السنة املالية
املنتهية في 

 2٠1٧/12/٣1م
)مدققة(

السنة املالية
املنتهية في 

 2٠1٦/12/٣1م
)مدققة(

مؤشرات األداء الرئيسية

)%4٧.4( %٠.٠ )%1٩.٩( )%11.٨( )%٣٠.٣( منو املبيعات
)%٧.٣( %22.٨ %11.٩ %15.٧ %1٧.٣ هامش إجمالي الربح )اخلسارة(
)%5٨.٩( %5.٣ )%٧.٦( )%11.٩( )%14.٦( هامش الربح )اخلسارة( التشغيلي
)%٧1.٩( %1.٠ )%1٣.٨( )%1٧.٦( )%1٧.٠( هامش صافي الربح )اخلسارة(

%1٧.5 %11.1 %11.٧ %1٦.٠ %1٩.2 مصاريف بيع وتسويق كنسبة مئوية 
من املبيعات

%1٠.1 %5.4 %5.5 %٧.4 %٧.2 مصاريف عمومية وإدارية كنسبة 
مئوية من املبيعات

1.1 ال ينطبق 1.٠ 1.٠ 1.1 مجموع املوجودات املتداولة / 
مجموع املطلوبات املتداولة

)%14.5( ال ينطبق )%٨.1( )%11.4( )%1٠.5( العائد على املوجودات
)%12٩.٩( ال ينطبق )%٣٦.٩( )%41.٣( )%٣1.٨( العائد على حقوق املساهمن

٧.٩٨ 2.٧٣ ٣.54 2.٦4 2.٠٣ نسبة الدين إلى إجمالي حقوق 
املساهمن

املصدر: الشركة
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      1.   التعريفات والمصطلحات

التعريفاملصطلح

"الشركة" أو "مجموعة السريع" أو 
"املجموعة" أو "املصدر"

ــة ســعودية مت قيدهــا  ــة، شــركة مســاهمة عام ــة الصناعي شــركة مجموعــة الســريع التجاري
وتاريــخ   )4٠٣٠1٣٣٩1٩( رقــم  شــهادة  مبوجــب  جــدة  مدينــة  فــي  التجــاري  بالســجل 

2٠٠1/٠5/2٨م(. )املوافــق  1422/٠٣/٠5هـــ 

مستشارو الشركة املوضحة أسماؤهم على الصفحة )هـ،و(.املستشارون

فريــق اإلدارة التنفيذيــة أو كبــار التنفيذيــن فــي مجموعــة الســريع وتشــمل علــى ســبيل املثــال ال اإلدارة
احلصــر عضــو املنتــدب والرئيس التنفيذي والمدير العام )ونوابهــم(، والمدير المالي، ومديري 
البشــرية  واملــوارد  واجلــودة  الصيانــة  إدارة  وظائــف  عــن  واملســؤولن  الرئيســية  اإلدارات 
واملخاطــر واملراجعــة الداخليــة وتقنيــة املعلومــات، ومــن فــي حكمهــم، وشــاغلي أي مناصــب 

أخــرى معتمــدة فــي إدارات أو أقســام أخــرى كمــا هــو مبــن فــي الهيــكل التنظيمــي.

بالنســبة للشــركة املســاهمة تشــمل أشــخاص طبيعيــن يتــم تعيينهــم مــن قبــل املســاهمن املجلس أو مجلس اإلدارة
ــة العامــة كأعضــاء فــي مجلــس اإلدارة لوضــع وتنفيــذ القــرارات االســتراتيجية  فــي اجلمعي
للشــركة؛ وبالنســبة لشــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة تشــكل مجلــس إدارة 

الشــركة مــن األشــخاص الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة )د(.

يقصــد بكبــار املســاهمن فــي الشــركة أي شــخص )ســواء طبيعــي أو اعتبــاري( ميلــك 5% كبار املساهمن
ــار  ــغ عــدد املســاهمن الكب ــخ نشــر هــذه النشــرة بل ــر مــن أســهم الشــركة؛ وكمــا بتاري أو أكث
فــي الشــركة اثنــن وهمــا: )1( الســيد/صالح بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز الســريع الــذي ميلــك 
)٦.15%(، و)2( الســيد/حمدان بــن عبــداهلل بــن عبدالعزيــز الســريع الــذي ميلــك )11.٦%(.  

يقصد به:طرف ذو عالقة
تابعي الشركة.. 1
املساهمن الكبار في الشركة.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للشركة.. ٣
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين لتابعي الشركة.. 4
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين لدى املساهمن الكبار في الشركة.. 5
أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في )1، 2، ٣، 4، أو 5( أعاله.. ٦
أي شــركة يســيطر عليهــا أي األشــخاص مشــار إليهــم فــي )1، 2، ٣، 4، 5، أو ٦( . ٧

أعــاله.

أي شــخص طبيعــي يكــون مكلفــاً )وحــده أو مــع آخريــن( مــن قبــل اجلهــاز اإلداري للشــركة كبار التنفيذين 
أو مــن قبــل عضــو فــي اجلهــاز اإلداري للشــركة مبهــام إشــراف وإدارة، وتكــون مرجعيتــه إلــى 
ــاز اإلداري و)٣(  ــي اجله ــاز اإلداري مباشــرة و)2( عضــو ف ــم: )1( اجله ــي بيانه ــن االت أي م

الرئيــس التنفيــذي.

مجموعــة األفــراد الذيــن يتخــذون القــرارات االســتراتيجية للشــركة، ويعــد مجلــس إدارة اجلهاز اإلداري 
الشــركة املســاهمة اجلهــاز اإلداري لهــا.

أحد الطرق املستخدمة حلساب معدل النمو في بند معن خالل فترة زمنية محددة.معدل النمو السنوي املركب

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.هيئة السوق املالية أو الهيئة

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية )"مدن"(

ــع  ــة تتمت ــة حكومي ــة )"مــدن"( وهــي هيئ ــة ومناطــق التقني ــة الســعودية للمــدن الصناعي الهيئ
بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة، مت إنشــاؤها بنــاًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )2٣5( 

وتاريــخ 1422/٠٨/2٧هـــ وهــي ترتبــط مباشــرة مبعالــي وزيــر الصناعــة.
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نظــام الشــركات فــي اململكــة العربيــة الســعودية الصــادر مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم )م/٣( نظام الشركات
ــخ  ــذ فــي تاري ــز التنفي ــذي دخــل حي ــخ 14٣٧/٠1/2٨هـــ )املوافــق 2٠15/11/1٠م( وال وتاري
ــخ  ــم )م/٧٩( وتاري ــدل باملرســوم امللكــي رق 14٣٧/٠٧/25هـــ )املوافــق2٠1٦/٠5/٠2م( واملع

14٣٩/٠٧/25هـــ )املوافــق 2٠1٨/٠4/11م(.

السوق املالية السعودية )تداول(. سوق األسهم

اجلمعية العامة للمساهمن في الشركة.اجلمعية العامة

اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة ملســاهمي الشــركة الــذي يعقــد وفــق النظــام األساســي اجلمعية العامة العادية
للشــركة.

اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة ملســاهمي الشــركة الــذي يعقــد وفــق النظــام األساســي اجلمعية العامة غير العادية
للشركة.

مجلس التعاون لدول اخلليج العربي.مجلس التعاون اخلليجي

الناجت احمللي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية.الناجت احمللي

حكومة اململكة العربية السعودية.  احلكومة

هيئــة الئحة حوكمة الشركات   مجلــس  عــن  الصــادرة  الســعودية  العربيــة  اململكــة  فــي  الشــركات  حوكمــة  الئحــة 
)املوافــق  14٣٨/٠5/1٦هـــ  وتاريــخ   )2٠1٧-1٨-٦( رقــم  القــرار  املاليــة مبوجــب  الســوق 
2٠1٧/٠2/1٣م( بنــاء علــى نظــام الشــركات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/٣ وتاريــخ 
14٣٧/1/2٨هـــ )املوافــق 2٠15/11/1٠م( واملعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم 

2٠1٩/٠5/2٠م(. )املوافــق  144٠/٠٩/15هـــ  وتاريــخ   )2٠1٩-5٣-٧(

اململكة العربية السعودية.اململكة أو السعودية

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول متنــح حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة عنــد احلقوق أو حقوق األولوية
املوافقــة علــى الزيــادة فــي رأس املــال. وهــو حــق مكتســب جلميــع املســاهمن املقيديــن، 
ويعطــي كل حــق حلاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد مــن األســهم اجلديــدة بســعر 
الطــرح. ويتــم إيــداع احلقــوق بعــد انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بزيــادة رأس 
مــال. وســتظهر هــذه احلقــوق فــي حســابات املســاهمن. املقيديــن حتــت رمــز جديــد خــاص 

ــداع احلقــوق فــي محافظهــم. ــن بإي ــالغ املســاهمن املقيدي ــة. وســيتم إب بحقــوق األولوي

نظــام الســوق املاليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/٣٠ بتاريــخ 1424/٠٦/٠2هـــ )املوافــق نظام السوق املالية
2٠٠٣/٠٨/٠1م(.

قواعد طرح األوراق املالية 
وااللتزامات

املستمرة

قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق 
املاليــة مبوجــب القــرار رقــم ٣-12٣-2٠1٧ وتاريــخ 14٣٩/4/٩هـــ )املوافــق 2٠1٧/12/2٧م( 
بنــاًء علــى نظــام الســوق املاليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/٣٠ وتاريــخ 1424/٦/2هـــ  
واملعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-1٠4-2٠1٩( وتاريــخ 1441/٠2/٠1هـــ )املوافــق 

2٠1٩/٠٩/٣٠م(.

قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( واملوافــق عليهــا بقــرار مجلــس قواعد اإلدراج
هيئــة الســوق املاليــة رقــم ٣-12٣-2٠1٧ بتاريــخ 14٣٩/٠4/٠٩هـــ )املوافــق 2٠1٧/12/2٧م( 

والتعديــالت الالحقــة عليهــا.

إدراج األوراق املاليــة فــي الســوق الرئيســية أو - حيــث يســمح ســياق النــص بذلــك - تقــدمي اإلدراج
طلــب إدراج إلــى الســوق املاليــة الســعودية )تــداول(.

شركة اجلزيرة لألسواق املالية.مدير االكتتاب

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.صافي متحصالت الطرح
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1٠ رياالت سعودية لكل سهم.سعر الطرح/االكتتاب

11٬2٦٦٬٠٠٠ سهم عادي. أسهم مطروحة لالكتتاب

الفرق بن القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.قيمة احلق اإلرشادية

الفتــرة التــي تبــدأ مــن يــوم اإلثنــن 1441/٠٦/٠2هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/2٧م( إلــى يــوم فترة الطرح 
2٠2٠/٠2/٠٦م(. )املوافــق  1441/٠٦/12هـــ  اخلميــس 

طــرح أيــة أســهم متبقيــة غيــر مكتتــب فيهــا مــن قبــل األشــخاص املســتحقن علــى املؤسســات الطرح املتبقي
االســتثمارية مــن خــالل طرحهــا فــي فتــرة الطــرح املتبقــي.

وفــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )"األســهم املتبقيــة"( فترة الطرح املتبقي
ــم  ــع املؤسســي )ويشــار إليه ــن املســتثمرين ذوي الطاب ــى عــدد م ــك األســهم عل فســتطرح تل
بـــ "املؤسســات االســتثمارية"( )ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه بـــ "الطــرح املتبقــي"(. وتقــوم 
تلــك املؤسســات االســتثمارية بتقــدمي عروضهــا لشــراء األســهم املتبقيــة وســيتم اســتقبال 
تلــك العــروض ابتــداء مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً يــوم الثالثــاء 1441/٠٦/1٧هـــ )املوافــق 
2٠2٠/٠2/11م( وحتــى الســاعة اخلامســة مســاًء مــن يــوم األربعــاء 1441/٠٦/1٨هـ )املوافق 
2٠2٠/٠2/12م( )"فتــرة الطــرح املتبقــي"(. وســيتم تخصيــص األســهم املتبقيــة للمؤسســات 
ــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح(  ــى ث االســتثمارية ذات العــرض األعل
ــى املؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس  ــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب عل عل
العــرض. أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم املتبقيــة ومعاملتهــا باملثــل.

ــن أو ممــن قامــوا بشــراء األشخاص املستحقون ــوا مــن املســاهمن املقيدي ــة ســواء كان ــة حقــوق األولوي ــع حمل جمي
ــداول. ــرة الت ــة خــالل فت حقــوق األولوي

املســاهمون املالكــون لألســهم يــوم انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بزيــادة رأس املساهمون املقيدون
ــي انعقــاد  ــوم تــداول يل ــة تــداول ثانــي ي املــال واملقيــدون فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهاي

اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

الشخص الطبيعي.الشخص

هذه الوثيقة املعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.نشرة اإلصدار

الريال السعودي ــ العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال

الريال السعودي والتي يتم عرض القوائم املالية املوحدة بها.العملة الوظيفية

العملة الرسمية احلالية للواليات املتحدة األمريكية.دوالر أمريكي

العملة الرسمية احلالية للمنطقة األوروبية.يورو

مالك أو حامل األسهم اعتباراً من أي وقت محدد.املساهم

ــة اســمية عشــرة األسهم ــغ عددهــا 11٬2٦٦٬٠٠٠ ســهم عــادي بقيم ــة للشــركة والبال األســهم العادي
ــاالت للســهم الواحــد.  )1٠( ري

شركة اجلزيرة لألسواق املالية أو 
اجلزيرة كابيتال

ــة  ــل هيئ ــة وهــي شــركة مســاهمة ســعودية مرخصــة مــن قب ــرة لألســواق املالي شــركة اجلزي
الســوق املاليــة للقيــام بأعمــال اإلدارة، تقــدمي املشــورة، الترتيــب، التعامــل، واحلفــظ فــي 

األوراق املاليــة وهــي مملوكــة بنســبة 1٠٠% لبنــك اجلزيــرة.

هــم مؤسســات الســوق املرخــص لهــم عــن طريــق هيئــة الســوق املاليــة مبزاولــة نشــاط التعامــل الوسطاء
بــاألوراق املاليــة بصفــة وكيــل.



٩

التعريفاملصطلح

تشمل مجموعة من املؤسسات وهي كالتالي:املؤسسات االستثمارية
اجلهــات احلكوميــة والشــركات اململوكــة مــن احلكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق مديــر . 1

ــة  ــة، أو الســوق، وأي ســوق مالي ــا الهيئ ــرف به ــة تعت ــة دولي محفظــة خاصــة، أو أي هيئ
أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع.

ــق االســتثمار العامــة املؤسســة فــي اململكــة املطروحــة طرحــا عامــا إضافــة . 2 صنادي
إلــى الصناديــق اخلاصــة والتــي تســتثمر فــي األوراق املاليــة املدرجــة فــي الســوق املاليــة 
ــزام باألحــكام  ــه ذلــك، مــع االلت ــح ل الســعودية إذا كانــت شــروط وأحــكام الصنــدوق تتي

والقيــود املنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار. 
األشــخاص املرخــص لهــم فــي التعامــل فــي األوراق املاليــة بصفــة أصيــل، مــع التــزام . ٣

متطلبــات الكفايــة املاليــة.
عمــالء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون ذلــك . 4

ــرارات اخلاصــة  ــن اتخــاذ الق ــه م ــه بشــروط متكن ــد مت تعيين ــه ق الشــخص املرخــص ل
بقبــول املشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق املاليــة الســعودية نيابــة عــن العميــل 

دون احلاجــة إلــى احلصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
أي أشــخاص اعتباريــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي اململكــة . 5

وحســاب لــدى مركــز اإليــداع، آخــذا باالعتبــار ضوابــط اســتثمار الشــركات املدرجــة فــي 
ــى أن ال تــؤدي مشــاركة الشــركة إلــى أي تعــارض فــي املصالــح. األوراق املاليــة، عل

املســتثمرين اخلليجــن مــن ذوي الشــخصية االعتباريــة والتــي تشــمل الشــركات . ٦
والصناديــق املؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة.

املستثمرون األجانب املؤهلون.. ٧
مســتفيد نهائــي مــن ذوي الصفــة االعتباريــة فــي اتفاقيــة مبادلــة مبرمــة مــع شــخص . ٨

مرخــص لــه وفــق شــروط وضوابــط اتفاقيــات املبادلــة.

الهيئة السعودية للمحاسبن 
)SOCPA(

الهيئة السعودية للمحاسبن القانونين.

املعايير الدولية إلعداد التقارير 
)IFRS( املالية

مجموعــة مــن املعاييــر احملاســبية وتفســيراتها الصــادرة عــن مجلــس معاييــر احملاســبة 
الدوليــة.

وزارة التجارة واالستثمار في اململكة العربية السعودية.وزارة التجارة واالستثمار

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.املكتتب

نظام آلي لبيع وشراء األسهم السعودية. تداول

صندوق التنمية الصناعية السعودي.الصندوق الصناعي

)VAT( قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 14٣٨/٠5/٠2هـــ املوافقــة علــى االتفاقيــة املوحــدة لضريبــة ضريبة القيمة املضافة
القيمــة املضافــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي والتــي بــدأ العمــل بهــا ابتــداء مــن 1 ينايــر 
2٠1٨م، كضريبــة جديــدة تضــاف ملنظومــة الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا 
مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي اململكــة، وفــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. مقــدار هــذه 
الضريبــة )5%(، وقــد مت اســتثناء عــدد مــن املنتجــات منهــا )كاألغذيــة األساســية واخلدمــات 

املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة والتعليــم(.

شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة )"اجلزيــرة كابيتــال"( و شــركة الوســاطة املاليــة )"وســاطة متعهدي التغطية
كابيتــال"(.

اتفاقية التعهد بالتغطية بن الشركة ومتعهدي التغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية 
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القواعد املنظمة الستثمار 
املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة 

في األوراق املالية املدرجة

14٣٦/٠٧/15هـــ  وتاريــخ   )2٠15-42-1( القــرار  مبوجــب  الهيئــة  مجلــس  عــن  صــادر 
وتاريــخ   )2٠1٣-٨-1( رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  واملعدلــة  2٠15/٠5/٠4م(  )املوافــق 
14٣٩/٠4/22هـــ )املوافــق 2٠1٨/٠1/٠٩م( و قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )٣-٦5-2٠1٩( 
وتاريــخ 144٠/1٠/14هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠٦/1٧م(، وهــي قواعــد خاصــة بتنظيــم االســتثمار 
بــاألوراق املاليــة مــن قبــل أشــخاص غيــر ســعودين مقيمــن خــارج اململكــة، وســيكون بإمــكان 
ــداول فــي  ــه الت ــه مــن الشــخص املرخــص ل ــل املوافــق علي ــي املؤهــل والعمي املســتثمر األجنب
أســهم الشــركة حســب )القواعــد املنظمــة الســتثمار املؤسســات املاليــة األجنبيــة املؤهلــة فــي 
ــات  ــر اتفاقي ــة املدرجــة(. كمــا يجــوز للمؤسســات املســجلة )خــارج اململكــة( عب األوراق املالي
املبادلــة مــن خــالل أحــد األشــخاص املرخــص لهــم مــن قبــل الهيئــة واملؤسســات املاليــة 
األجنبيــة املؤهلــة املرخــص لهــا مــن قبــل الهيئــة بالتــداول فــي األســهم اجلديــدة بعــد إدراجهــا 

وتداولهــا بالســوق.

نتائــج الشــركة للفتــرة احلاليــة مضافــاً إليهــا نتائــج الشــركة املرحلــة مــن فتــرات ســابقة والتــي اخلسائر املتراكمة
متثــل فــي مجموعهــا خســارة، والتــي تظهــر كبنــد مســتقل ضمــن حقــوق املســاهمن فــي قائمــة 
املركــز املالــي. بتاريــخ 2٠1٩/٠٨/2٨م بلغــت خســائر الشــركة املتراكمــة ٧.4٨٧ مليــون ريــال 

ســعودي والتــي تعــادل 11.4٣% مــن رأس املــال البالــغ ٦5.5 مليــون ريــال ســعودي.

الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق املساهمن في قائمة املركز املالي.رأس املال

اإلجراءات والتعليمات اخلاصة 
بالشركات املدرجة أسهمها في 

السوق التي بلغت خسائرها 
املتراكمة )2٠%( فأكثر من رأس 

مالها

قواعــد خاصــة بالشــركات ذات اخلســائر املتراكمــة صــادرة عــن مجلــس الهيئــة مبوجب القرار 
)4-4٨-2٠1٣( وتاريــخ 14٣5/٠1/15هـــ )املوافــق 2٠1٣/11/1٨م( واملعدلــة بقــرار مجلــس 
الهيئــة رقــم )1-1٣٠-2٠1٦( وتاريــخ 14٣٨/٠1/2٣هـــ )املوافــق 2٠1٦/1٠/24م( و قــرار 
مجلــس الهيئــة رقــم )1-٧٧-2٠1٨( وتاريــخ 14٣٩/11/٠5هـــ )املوافــق 2٠1٨/٠٧/1٨م(. 
)املوافــق  14٣٨/٠٧/25هـــ  تاريــخ  مــن  املعدلــة  والتعليمــات  باإلجــراءات  العمــل  وبــدأ 

2٠1٧/٠4/22م(.

اللجوء إلى احملاكم أو اللجان القضائية وشبه القضائية للوصول إلى تسوية نزاع.التقاضي

الشركة السعودية لصناعة 
مستلزمات السجاد احملدودة 

)ماتكس(

شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة مبوجــب شــهادة ســجل جتــاري رقــم )4٠٣٠12٠1٧٣( 
وتاريــخ 141٧/٠5/11هـــ )املوافــق 1٩٩٦/٠٩/25م( تــزاول نشــاط غــزل وحتضيــر اخليــوط 
الصناعيــة كالنايلــون والديلــون ونســج املنســوجات مــن اخليــوط الصناعيــة كالنايلــون وصناعــة 
احلصيــر مــن النســيج أو القطــن أو األليــاف الصناعيــة. وتقــوم شــركة ماتكــس بتوريــد املــواد 
اخلــام للشــركة وهــي مملوكــة جزئيــاً مــن قبــل شــقيق رئيــس مجلــس اإلدارة الــذي يشــغل فيهــا 

عضويــة مجلــس املديريــن.

شركة مجموعة السريع لالستثمار 
الصناعي احملدودة

شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة مبوجــب شــهادة ســجل جتــاري رقــم )4٠٣٠1٣٣٩1٨( 
وتاريــخ 1422/٠٣/٠5هـــ )املوافــق 2٠٠1/٠5/2٨م( تــزاول نشــاط جتــارة اجلملــة والتجزئــة 
فــي املطابــخ واملراتــب واللحــف واملخــاد وأســرة وغــرف النــوم واألثــاث اخلشــبي واملعدنــي وكل 
مــا يتعلــق بهــذا املجــال للمنــازل واملكاتــب واملشــاريع واســتيرادها وهــي شــركة تابعــة لرئيــس 

مجلــس إدارة شــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة.

شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة مبوجــب شــهادة ســجل جتــاري رقــم )4٠٣٠24٩٩٦٦( شركة السريع للمشاريع احملدودة
وتاريخ 14٣4/٠٨/٠٦هـ )املوافق 2٠1٣/٠٦/15م( تزاول نشــاط خدمات املشــاريع احلكومية 
واألهليــة اخلاصــة باملفروشــات واملوكيــت والســجاد واألثــاث املنزلــي وجميــع األرضيــات وهــي 

شــركة تابعــة لشــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة.

شركة السريع للتشغيل والصيانة 
احملدودة

شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة مبوجــب شــهادة ســجل جتــاري رقــم )4٠٣٠245٧٨٣( 
الصيانــة  مقــاوالت  نشــاط  تــزاول  2٠1٣/٠4/٣٠م(  )املوافــق  14٣4/٠٦/2٠هـــ  وتاريــخ 

ــة. ــة الصناعي ــة لشــركة مجموعــة الســريع التجاري والتشــغيل وهــي شــركة تابع

الشركة العربية لصناعة كربونات 
الكالسيوم احملدودة

شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة مبوجــب شــهادة ســجل جتــاري رقــم )4٠٣٠25٩٧٦٨( 
وتاريــخ 14٣5/٠1/2٣ هـــ )املوافــق 2٠1٣/11/2٣م( تــزاول نشــاط صناعــة املــواد واملنتجــات 

الكيميائيــة األساســية وهــي شــركة تابعــة لشــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة.
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التعريفاملصطلح

هــي خيــوط مصنعــة مــن مــواد بتروكيماويــة يتــم احلصــول عليهــا مــن خــالل الشــركات اخليوط الصناعية 
املتخصصــة بصناعــة املــواد األوليــة املكونــة لهــذه اخليــوط محليــاً، وهــي عبــارة عــن مجموعــة 

ــي للخيــط. مــن الشــعيرات املجمعــة لتكــون الشــكل النهائ

هــي خيــوط صناعيــة مكونــة مــن مادتــي البولــي واإلســتر، والتــي تتصــف بأنهــا خيــوط مقاومــة خيوط البوليستر
للحــرارة، التجعــد واالنكمــاش، وأيضــاً مقاومتهــا العالية لالمتصــاص والتبقع

ــات خيوط البولي بروبيلين ــن التطبيق ــي نطــاق واســع م ــن وتســتخدم ف ــن اللدائ ــة مصنوعــة م ــوط صناعي هــي خي
اخلاصــة بصناعــات األنســجة، وتتميــز هــذه اخليــوط بخصائــص فريــدة حيــث لهــا قــدرة  
ــى التكيــف مــع تقنيــات التصنيــع املختلفــة ممــا متكــن مــن الوصــول إلــى نوعيــات  عاليــة عل

ــة واجلــودة. ــة النعوم عالي

هــو خليــط مــن املــواد الكيميائيــة التــي يتــم اســتخدامها لتثبيــت الطبقتــن األساســية والثانويــة املطاط التكس
املكونتــن للســجاد أو املوكيت.

شركة مورا تكستايلز
)Mora Textiles(

شــركة إســبانية تقــوم بتصنيــع منتجــات املفــارش والبطانيــات وأقمشــة الســتائر وتتعامــل مــع 
شــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة بصفتهــا وكيــل جتــاري منــذ مــا يقــارب

٩ سنوات.
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      2.   عوامل المخاطرة

باإلضافــة إلــى املعلومــات األخــرى الــواردة فــي هــذه النشــرة، يتوجــب علــى كل مــن يرغــب االســتثمار فــي األســهم املطروحــة لالكتتــاب 
ــاه فــي هــذا القســم مــن نشــرة  ــة أدن ــا عوامــل املخاطــرة املبين ــة مبــا فيه ــا نشــرة اإلصــدار بعناي ــي حتتويه ــات الت ــة املعلوم دراســة كاف
اإلصــدار قبــل اتخــاذ قــرار شــراء أســهم الطــرح، علمــاً بــأن املخاطــر املوضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل كافــة املخاطــر التــي ميكــن أن تواجههــا 
الشــركة، بــل مــن املمكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت احلالــي، أو قــد تعتبرهــا الشــركة غيــر جوهريــة، أو 
أنهــا قــد ال تعيــق عملياتهــا. وقــد يتأثــر نشــاط الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة وتوقعاتهــا املســتقبلية بشــكل 

ســلبي وجوهــري فــي حــال حــدوث أو حتقــق أحــد عوامــل املخاطــر املشــار إليهــا أدنــاه.

كمــا يقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــدم وجــود أي مخاطــر جوهريــة مــن املمكــن أن يؤثــر عــدم ذكرهــا 
علــى قــرار املســاهمن واملســتثمرين احملتملــن، وتكــون معلومــة لديهــم حتــى تاريــخ هــذه النشــرة غيــر مــا مت اإلفصــاح عنــه ضمــن هــذا 
القســم. ال يكــون االســتثمار فــي األســهم املطروحــة مناســباً ســوى للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مخاطــر ومزايــا ذلــك االســتثمار 
والذيــن ميلكــون مــوارد كافيــة لتحمــل أيــة خســارة قــد تنجــم عــن ذلــك االســتثمار، وينبغــي علــى املســتثمر احملتمــل الــذي لديــه أي شــكوك 
ــى املشــورة  ــة للحصــول عل ــة الســوق املالي ــل هيئ ــه مــن قب ــي مرخــص ل بشــأن قــرار االســتثمار فــي الشــركة أن يســتعن مبستشــار مال

املناســبة بشــأن االســتثمار فــي األســهم املطروحــة. 

وفــي حــال حــدوث أو حتقــق أي مــن عوامــل املخاطــرة التــي تعتقــد الشــركة فــي الوقــت احلاضــر بأنهــا مهمــة، أو حــدوث أيــة مخاطــر 
أخــرى لــم يتســن للشــركة أن حتددهــا، أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت احلاضــر غيــر جوهريــة فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر 

األســهم فــي الســوق وقــد يخســر املســتثمر احملتمــل كامــل اســتثماره بهــذه األســهم أو جــزء منهــا.

إن املخاطر املبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها.

2-1   المخاطر المتعلقة بالشركة

٢-١-١   المخاطر المتعلقة باالعتماد على موردين رئيسيين
ــن رئيســين وهــم الشــركة الســعودية لصناعــة مســتلزمات الســجاد احملــدودة )ماتكــس(، طــرف ذو  ــدى الشــركة تعامــالت مــع موردي ل
عالقــة، وتبلــغ نســبة توريــدات املــواد اخلــام 11.5% مــن إجمالــي توريــدات املــواد اخلــام كمــا فــي 2٠1٩/٦/٣٠م ومببلــغ ٣.٩ مليــون ريــال 
ــي  ــن إجمال ــواد اخلــام ٣.٨% م ــدات امل ــغ نســبة توري ــة، وتبل ســعودي وشــركة مجموعــة الســريع لالســتثمار الصناعــي، طــرف ذو عالق
توريــدات املــواد اخلــام ومببلــغ 1.٣ مليــون ريــال كمــا فــي 2٠1٩/٠٦/٣٠م. إن حصــول أي تغييــر فــي بنــود أو أســعار أو جــودة املــواد املــوردة 

أو حصــول انقطــاع مفاجــئ بالتوريــد ألي ســبب ســيؤثر بشــكل ســلبي ومباشــر علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا التشــغيلية.

٢-١-٢   المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام الرئيسية وتغير أسعارها
تعتمــد منتجــات مجموعــة الســريع ســواء الســجاد أو املوكيــت أو اخليــوط الصناعيــة علــى مــواد خــام مصنعــة مــن اللدائــن ســواء علــى 
ــل  ــواد اخلــام بالنســبة لعمــل الشــركة وميث ــة أهــم امل ــد مشــتقات املنتجــات البتروكيماوي ــث تع ــاف حي ــى شــكل ألي ــات أو عل شــكل حبيب
عنصــراً مهمــاً مــن التكاليــف والنفقــات التــي تتحملهــا الشــركة. ويتســم ســعر املنتجــات البتروكيماويــة بالطبيعــة الدوريــة املتقلبــة، وقــد 
ــوب لتفــادي أي مشــكلة  ــى مــن املخــزون املطل ــى تعريــف مســتوى احلــد األدن ــات فــي املســتقبل. تعمــل الشــركة دائمــاً عل يتعــرض لتقلب
امــدادات فــي الســوق، وأيضــاً عــدم التأثــر الكبيــر فــي حالــة ارتفــاع األســعار، حيــث يتــم االطــالع علــى التقاريــر املنشــورة رســمياً مــن 
جهــات استشــارية دوليــة بهــذا الصــدد والتوقعــات املســتقبلية والتــي توضــح احتماليــات تقلــب األســعار وظــروف الســوق والتكيــف مــع 

هــذه التقلبــات بأســرع وقــت ممكــن.

وتعتمــد الشــركة بشــكل أساســي علــى توفــر تلــك املــواد، وقــد تتأثــر عملياتهــا بشــكل مباشــر وســلبي فــي حــال حــدوث أي تأخيــر فــي 
تلــك اإلمــدادات أو أي تغييــر فــي شــروط توفيرهــا فــي غيــر صالــح الشــركة أو انقطاعهــا. كمــا أن تغيــر أســعار املــواد اخلــام الرئيســية 
املســتخدمة فــي اإلنتــاج بالشــركة ســوف يؤثــر فــي نتائــج عمليــات الشــركة، فقــد تتأثــر ربحيــة الشــركة بارتفــاع أســعار املــواد اخلــام إذا 
لــم تنجــح الشــركة فــي رفــع أســعار بيــع منتجاتهــا أو تغطيــة العجــز عــن طريــق خفــض التكاليــف التشــغيلية األخــرى ممــا ســيكون لــه أثــر 

ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.   
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٢-١-٣   المخاطر المتعلقة بالتغير في أسعار منتجات الشركة 

تتكــون مبيعــات مجموعــة الســريع بشــكل رئيســي مــن مبيعــات املوكيــت والســجاد واخليــوط والتــي تشــكل ٧٦.٧% للعــام 2٠1٦م، ٧٧.٠% 
للعــام 2٠1٧م، و٧٨.٣% للعــام 2٠1٨م مــن إجمالــي املبيعــات، كمــا تشــكل مــا نســبته ٧4.5% مــن إجمالــي املبيعــات للفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ 
يونيــو 2٠1٩م ويعتبــر الســعر عامــاًل مهمــاً ملســتهلك املفروشــات األرضيــة مــن املوكيــت والســجاد واملنتجــات املكملــة. حيــث تدخــل عــدة 
عوامــل فــي حتديــد مســتوى األســعار منهــا مســتوى الطلــب، ونــوع املنتــج وتوفــره، وأســعار املنتجــات البتروكيماويــة )املــواد اخلــام( والتغيــر 

فــي ذوق املســتهلك وتوفــر ســلع بديلــة. 

تتغيــر أســعار منتجــات مجموعــة الســريع محليــاً وفــي األســواق العامليــة نتيجــة لتغيــر العــرض والطلــب علــى هــذه املنتجــات. حيــث بلــغ 
متوســط ســعر بيــع الشــركة للمتــر املربــع مــن املوكيــت )1٣.٧( ريــال فــي العــام 2٠1٦م و)11.٦( ريــال فــي العــام 2٠1٧م و)1٠.٧( ريــال 
فــي العــام 2٠1٨م و)1٠.٠٨( ريــال خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. كمــا بلــغ متوســط ســعر بيــع الشــركة للمتــر 
ــال فــي العــام 2٠1٨م و)٨٦.٣1(  ــال فــي العــام 2٠1٧م و)24.٧٨( ري ــال فــي العــام 2٠1٦م و)24.2٩( ري ــع مــن الســجاد )2٨.٧٨( ري املرب
ريــال خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. إن انخفــاض األســعار الســوقية ملنتجــات الشــركة ســيكون لــه تأثيــر ســلبي 

علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

٢-١-٤   المخاطر المتعلقة باالعتماد على العماء الرئيسيين
لــدى الشــركة عمــالء رئيســين يعملــون كوســيط حيــث يقــوم هــؤالء بتســويق وبيــع منتجــات الشــركة للمســتخدم النهائــي وقــد بلغــت نســبة 
املبيعــات مــن العمــالء الرئيســين ٧.٦% للعــام 2٠1٦م، ٩.٦% للعــام 2٠1٧م، ٨.4% للعــام 2٠1٨م مــن إجمالــي املبيعــات، كمــا تشــكل 5.٦% 
مــن إجمالــي املبيعــات للفتــرة املنتهيــة فــي تاريــخ 2٠1٩/٠٦/٣٠م. وعليــه فــإن حــدوث أي خــالف مــع العمــالء الرئيســن ألي ســبب كان 
قــد يــؤدي إلــى تأثــر إيــرادات وأربــاح الشــركة وســينعكس ذلــك ســلباً علــى عملياتهــا بشــكل جوهــري ومركزهــا املالــي ونتائجهــا التشــغيلية.

٢-١-٥   المخاطر المتعلقة بتوفر المرافق )utilities( وتغير أسعارها
اســتفادت الشــركة مــن اخلدمــات املتوفــرة للمنشــآت الصناعيــة التــي تقــع فــي املــدن الصناعيــة ولتجهيــزات املرافــق املناســبة لهــا مــن 
قبــل الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )"مــدن"( وبتكلفــة أقــل مــن ناحيــة اإليجــار الســنوي مقارنــة بتلــك التــي يتــم 
ــاء وامليــاه والصــرف الصحــي  تقدميهــا للمنشــآت الصناعيــة خــارج مــدن. باإلضافــة إلــى توفيــر كافــة اخلدمــات والتســهيالت كالكهرب
واألمــن الصناعــي واخلدمــات البيئيــة واالتصــاالت واخلدمــات اللوجســتية بأســعار رمزيــة باإلضافــة إلــى اإلعفــاءات اجلمركيــة التــي 

يســتفيد منهــا أصحــاب املصانــع واملســتثمرين فــي األراضــي التــي تخصصهــا مــدن لهــم. 

ال شــيء يضمــن اســتمرار مــدن بتقــدمي هــذه احلوافــز للمنشــآت الصناعيــة مــن حيــث قيمــة اإليجــارات أو رســوم اخلدمــات التــي تقدمهــا 
وال تســتطيع الشــركة أن تضمــن عــدم تأثيــر التغيــرات املســتقبلية فــي هــذه احلوافــز وقيمــة رســوم اخلدمــات والتــي ســتؤثر ســلبياً علــى 

أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي.

٢-١-٦   المخاطر المتعلقة باالنقطاع غير المتوقع لألعمال
يعتمــد دخــل الشــركة بشــكل رئيــس علــى العمليــات التشــغيلية للنشــاط الصناعــي وهــي متثــل تصنيــع الســجاد واملوكيــت واخليــوط، والتــي 
تشــكل ٧٦.٧% للعــام 2٠1٦م، ٧٧.٠% للعــام 2٠1٧م، و٧٨.٣% للعــام 2٠1٨م مــن إجمالــي املبيعــات، كمــا تشــكل مــا نســبته ٧4.5% مــن 
إجمالــي املبيعــات للفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م وعليــه فــإن حــدوث أي انقطــاع فــي املنشــآت الصناعيــة ألي ســبب كان كصــدور 
أو تغيــر أي أنظمــة حكوميــة قــد يــؤدي إلــى انقطــاع فــي هــذه العمليــات وبالتالــي تأثــر إيــرادات وأربــاح الشــركة وســينعكس ذلــك ســلباً 

علــى عملياتهــا بشــكل جوهــري ومركزهــا املالــي ونتائجهــا التشــغيلية.

٢-١-٧   المخاطر المتعلقة بأذواق العماء
تعتمــد قــدرة الشــركة علــى تقــدمي منتجــات عاليــة اجلــودة ترضــي أذواق العمــالء وهــذه األذواق عرضــة أيضــاً إلــى التغيــر، لذلــك فــإن 
أي فشــل فــي توقــع أو حتديــد هــذه التغيــرات والتجــاوب معهــا مــن قبــل الشــركة ســيؤدي إلــى انخفــاض الطلــب علــى منتجــات الشــركة 
ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض حجــم املبيعــات واألربــاح التشــغيلية، وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى عملياتهــا بشــكل جوهــري ومركزهــا املالــي 

ونتائجهــا التشــغيلية.
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٢-١-٨   مخاطر فرض عقوبة الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل
لــم تلتــزم الشــركة بنظــام العمــل والئحتــه التنفيذيــة مــن ناحيــة متكــن بعــض املوظفــن غيــر الســعودين وعددهــم ٣٣ موظــف ونســبتهم 
4% مــن إجمالــي عــدد املوظفــن غيــر الســعودين بالعمــل فــي مهنــة غيــر املهنــة املدونــة فــي رخصــة عملهــم؛ وفــي حــال لــم تقــم الشــركة 
بتصحيــح الوضــع الشــركة كمــا ذكــر أعــاله فقــد تعتبــر مخالفــة لنظــام العمــل والئحتــه التنفيذيــة وســيعرض الشــركة لعقوبــة الغرامــة 
مقدارهــا: )1٠( آالف ريــال عــن كل موظــف مخالــف، وفــق مــا ورد فــي جــدول املخالفــات والعقوبــات الصــادر مبوجــب القــرار الــوزاري 
رقــم )1٧٨٧4٣( وتاريــخ 144٠/٠٩/2٧ هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠٦/٠1م( األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج 

عملياتهــا.

٢-١-٩   مخاطر مصادر التمويل
تعتمــد االحتياجــات التمويليــة للشــركة علــى رأســمالها وعلــى وضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة والتمويــل التــي حتصــل 
ــل الــالزم فــي الوقــت املناســب  ــى التموي ــة لهــا، وال تضمــن الشــركة وشــركاتها التابعــة احلصــول عل ــوك املمول ــه مــن اجلهــات والبن علي

وبشــروط مقبولــة إن دعــت احلاجــة لذلــك ممــا ســيؤثر ســلباً علــى تنفيــذ أعمالهــا. 

ــي قامــت  ــاً للدراســات الت ــة املقــدرة مــن الشــركة وفق ــا الشــركة قــد تتجــاوز قيمــة التكلف ــوم به ــي تق ــة للمشــاريع الت ــة الفعلي إن التكلف
ــل املشــروع. فــإذا زادت قيمــة هــذه التكلفــة عــن التكلفــة املتوقعــة بشــكل  ــى تأخيــر متوي ــر عل بإعدادهــا فــي هــذا الشــأن ممــا قــد يؤث
جوهــري ســتضطر الشــركة عندئــٍذ إلــى اللجــوء للحصــول علــى متويــل إضافــي لتغطيــة هــذه الزيــادة األمــر الــذي يــؤدي إلــى تكّبــد الشــركة 

تكاليــف متويليــة إضافيــة باإلضافــة إلــى تأثيرهــا احملتمــل ســلبياً علــى ربحيتهــا. 

وفــي حــال عــدم احلصــول أو التأخيــر فــي احلصــول علــى هــذا التمويــل عنــد احلاجــة، أو توفــر التمويــل ولكــن بشــروط غيــر مناســبة 
ألوضــاع الشــركة أو شــركاتها التابعــة، ســوف يؤثــر ذلــك ســلباً علــى تنفيــذ مشــاريعها وأداء الشــركة املالــي ونتائــج عملياتهــا.

٢-١-١٠   مخاطر صعوبة التحصيل من العماء 
بلــغ رصيــد الــذمم املدينــة مــا يقــارب 1٦٧ مليــون، 1٦5 مليــون، 1٦٣ مليــون، 111 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2٠1٦م، 2٠1٧م، 2٠1٨م، 
يونيــو 2٠1٩ علــى التوالــي وهــي مبالــغ متراكمــة متأخــرة الســداد فــي حــال عــدم قدرتهــا علــى التحصيــل ســتضطر الشــركة إلــى إعــدام 

هــذه املطالبــات ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أداء الشــركة املالــي ونتائــج عملياتهــا.

٢-١-١١   مخاطر عدم توفر الموارد المالية 
قــد ال تتمكــن الشــركة مــن توفيــر املــوارد املاليــة الالزمــة الســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة التــي متكنهــا مــن إنتــاج منتجــات جديــدة تســاهم 

فــي حتســن هامــش الربحيــة. إن عــدم توفــر املــوارد املاليــة الالزمــة ســيؤثر ســلباً علــى أداء الشــركة املالــي ونتائــج عملياتهــا.

٢-١-١٢   مخاطر تضخم وبطء حركة المخزون
بلغــت قيمــة املخــزون مــا يقــارب ٣٩2 مليــون، ٣٠٠ مليــون، 241 مليــون، 1٩٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2٠1٦م، 2٠1٧م، 2٠1٨م، 
يونيــو 2٠1٩ علــى التوالــي. إن تضخــم وبــطء حركــة دوران املخــزون قــد جتبــر الشــركة علــى بيــع جــزء مــن منتجاتهــا بخصومــات توثــر 
علــى هوامــش الربحيــة املســتهدفة، األمــر الــذي ســيؤثر ســلباً علــى أداء الشــركة املالــي وربحيتهــا. )وملزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء االطــالع 

علــى فقــرة املبيعــات مــن القســم 5 "املعلومــات املاليــة ومناقشــة وحتليــل اإلدارة"(.

٢-١-١٣   مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والشهادات
يتعــن علــى الشــركة احلصــول علــى التصاريــح والتراخيــص واملوافقــات النظاميــة املختلفــة فيمــا يتعلــق بأنشــطتها واحملافظــة عليهــا. 
وتشــمل هــذه التراخيــص علــى ســبيل املثــال ال احلصــر: تراخيــص صناعيــة الصادرة من وزارة الصناعة والثروة املعدنية، وشــهادة تســجيل 
الشــركة الصــادرة مــن وزارة التجــارة واالســتثمار، شــهادات عضويــة الغرفــة التجاريــة، شــهادات تســجيل العالمــات التجاريــة، شــهادات 
الســعودة وشــهادات الــزكاة والدخــل وشــهادة تســجيل فــي ضريبــة القيمــة املضافــة والتأمينــات االجتماعيــة )وملزيــد مــن التفاصيــل حــول 
التراخيــص والشــهادات التــي حصلــت عليهــا الشــركة، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة ٩-5 "املوافقــات والتراخيــص احلكوميــة" 

مــن القســم ٩ "املعلومــات القانونيــة"(.

وإن عــدم متكــن الشــركة مــن جتديــد رخصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها احلاليــة أو احلصــول علــى أي مــن التراخيــص الالزمــة ألعمالهــا 
ــة  أو إذا مت تعليــق أو انتهــاء أي مــن تراخيصهــا أو إذا مت جتديــد أي مــن تلــك التراخيــص بشــروط غيــر مناســبة للشــركة، أو فــي حال
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عــدم قــدرة الشــركة علــى احلصــول علــى الرخــص والتصاريــح والشــهادات اإلضافيــة التــي قــد تُطلــب منهــا فــي املســتقبل، فــإن ذلــك قــد 
يعــرض الشــركة للتوقــف واملنــع مــن القيــام بأعمالهــا كإغــالق املقــر الرئيســي للشــركة أو جتميــد جــزء أو جميــع اخلدمــات التــي تقدمهــا 
اجلهــات الرقابيــة للشــركة، ممــا ســينتج عنــه تعطــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة ممــا ســيؤثر ســلباً علــى نتائــج عملياتهــا 

ووضعهــا املالــي.

كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، لــم تســتخرج الشــركة رخــص بلديــة لعــدد أربعــة مواقــع يتــم اســتخدامها كمســتودعات ومعــارض ونقــاط 
لبيــع منتجاتهــا باإلضافــة إلــى ذلــك لــم تقــم الشــركة بتجديــد عــدد تســعة تراخيــص بلديــة ذات صلــة مبحــالت جتاريــة واملســتودعات 
)وملزيــد مــن التفاصيــل حــول التراخيــص والشــهادات التــي حصلــت عليهــا الشــركة، الرجــاء االطــالع على الفقــرة الفرعيــة ٩-5 "املوافقات 
والتراخيــص احلكوميــة" مــن القســم ٩ "املعلومــات القانونيــة"( ممــا ســيعرضها للعقوبــات املنصــوص عليهــا بالئحــة الغرامــات واجلــزاءات 
عــن املخالفــات البلديــة )الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 21٨ وتاريــخ 1422/٠٨/٠٦هـــ( والتــي حــددت غرامــات تتــراوح مــا بــن 
)1٬٠٠٠( ألــف ريــال بحــد أدنــى إلــى )5٬٠٠٠( خمســة آالف ريــال بحــد أقصــى، وقــد يتــم إغــالق املوقــع )املكاتــب أو الفــرع أو نقطــة البيــع( 

ممــا يؤثــر ســلباً علــى عمليــات الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي. 

لــم حتصــل الشــركة علــى تراخيــص األمــن والســالمة مــن الدفــاع املدنــي ملركزهــا الرئيســي ومنشــآتها الصناعيــة ونقــاط البيــع 
واملســتودعات األخــرى والبالــغ عددهــا )22( موقــع )وملزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة ٩-٧-2 "عقــود 
وتعامــالت ذات صلــة باألصــول العقاريــة" مــن القســم ٩ "املعلومــات القانونيــة"(، وأي مخالفــة فــي هــذا الشــأن ســتُعرض الشــركة للعقوبــات 
والغرامــات املنصــوص عليهــا فــي املــادة )٣٠( مــن نظــام الدفــاع املدنــي الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/1٠( وتاريــخ 14٠٦/5/1٠هـــ 
)املوافــق 1٩٨٦/٠1/21م( واملعدلــة باملرســوم امللكــي رقــم )م/٦٦( وتاريــخ 1424/1٠/٠2هـــ )املوافــق 2٠٠٣/11/2٦م( التــي تنــص علــى 
فــرض عقوبــة علــى املخالــف ألي حكــم مــن أحــكام هــذا النظــام أو لوائحــه أو القــرارات الصــادرة بنــاء عليــه بالســجن مــدة ال تزيــد علــى 
ــى رخــص  ــال أو بهمــا معــاً عــن كل مخالفــة، كمــا ســيؤدي عــدم حصــول الشــركة عل ــى ٣٠ ألــف ري ــد عل ســتة أشــهر، أو بغرامــة ال تزي
الدفــاع املدنــي إلــى عــدم متكــن الشــركة مــن اســتخراج رخــص بلديــة جديــدة أو جتديــد الرخــص احلاليــة وفــي حــال عــدم قدرتهــا علــى 
ــى إغــالق املقــر الرئيســي أو الفــروع أو املنشــآت التابعــة  ــك إل ــؤدي ذل ــي قــد ي اســتخراج تراخيــص األمــن والســالمة مــن الدفــاع املدن
للشــركة حتــى يتــم اســتكمال اإلجــراءات النظاميــة الســتخراج تراخيــص الدفــاع املدنــي ممــا ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال 

الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية. 

ــة لبعــض شــهادات  ــة والصناعي ــة فــي الغرفــة التجاري ــة اســتخراج شــهادة عضوي ــزم الشــركة بنظــام الســجل التجــاري مــن ناحي ــم تلت ل
الســجالت الفرعيــة وعددهــا أربعــة حيــث تُلــزم الشــركة بــأن يتــم ذلــك خــالل ٣٠ يــوم مــن قيــد الفــرع فــي الســجل التجــاري وفقــاً للمــادة 
اخلامســة مــن نظــام الســجل التجــاري ممــا ســيعرض الشــركة للعقوبــة املنصــوص عليهــا فــي نظــام الســجل التجــاري )ال تزيــد عــن 5٠ 
ألــف ريــال( عــن كل مخالفــة وفقــاً للمــادة اخلامســة عشــر مــن نظــام الســجل التجــاري. ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي جوهــري علــى أعمــال 

الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

٢-١-١٤   المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشاريع الجديدة
يعتمــد أداء الشــركة فــي املســتقبل علــى التنفيــذ الفعــال خلطــط أعمالهــا واســتراتيجيات منوهــا التــي تشــمل التركيــز علــى منتجاتهــا 
األساســية بطبيعــة نشــاطها، وذلــك بالعمــل علــى تطويــر مســتمر ملنتجــات املجموعــة والتــي يتــم تســويقها عــن طريــق عمالئهــا احلالــن أو 
لغــرض اســتقطاب عمــالء رئيســين جــدد، واســتهداف مشــاريع حكوميــة جديــدة، وزيــادة مبيعــات التصديــر مــن خــالل اســتهداف أســواق  
جديــدة مســتقرة الظــروف ولــم يتــم الدخــول إليهــا ســابقاً. إن إخفــاق الشــركة فــي تنفيــذ خطــط العمــل واســتراتيجيات النمــو علــى النحــو 
املالئــم أو انســحاب أو إهمــال الشــركات التــي قــد يتــم إســناد لهــا مهــام اإلشــراف علــى هــذه املشــاريع اجلديــدة ســوف يؤثــر ســلباً علــى 

أعمــال الشــركة، وعملياتهــا، ووضعهــا املالــي.

ــة تنفيــذ وحتســن نظــم املعلومــات  ــى مواصل ــى قدرتهــا عل ــى إدارة التوســع فــي أعمالهــا فــي املســتقبل تعتمــد عل إن قــدرة الشــركة عل
التشــغيلية واملاليــة واإلداريــة بكفــاءة وفــي الوقــت املناســب وكذلــك علــى قدرتهــا علــى زيــادة قوتهــا العاملــة وتدريبهــا وحتفيزهــا وإدارتهــا. 
وليــس هنــاك أي ضمانــات بــأن املوظفــن الذيــن تعينهــم الشــركة أو النظــم واإلجــراءات والضوابــط التــي تعتمدهــا ســتكون كافيــة لدعــم 

النمــو والتوســع املســتقبلي.

عــالوة علــى ذلــك، فــإن أي خطــط توســع فــي األعمــال تعتــزم الشــركة القيــام بهــا فــي املســتقبل ســوف تخضــع للتكاليــف املقــدرة وجــدول 
التنفيــذ الزمنــي احملــدد لهــا، وقــد حتتــاج الشــركة إلــى متويــل إضافــي إلجنــاز أي خطــط توســع، وإذا لــم تتمكــن مــن تنفيــذ خطــط التوســع 
وفقــاً للجــدول الزمنــي احملــدد لهــا ووفــق التكاليــف املقــدرة للمشــروع أو فــي حــال عــدم حتقيــق الربحيــة املرجــوة مــن هــذه املشــاريع 
والــذي قــد يعــود ألســباب مختلفــة مبــا فيهــا تغيــر حالــة الســوق وقــت تنفيــذ هــذه املشــاريع أو خلــل فــي دراســة اجلــدوى، فــإن ذلــك ســيؤثر 

علــى الوضــع التنافســي للشــركة، وبالتالــي نتائــج أعمالهــا وربحيتهــا. 
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٢-١-١٥   مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين 
تعتمــد إدارة الشــركة بشــكل رئيســي علــى املوظفــن املؤهلــن لشــغل املناصــب الرئيســية فــي الشــركة، وهــي ال تضمــن جناحهــا باســتقطاب 
املوظفــن املؤهلــن أو جذبهــم للعمــل لديهــا واالحتفــاظ بهــم. وإذا لــم تســتطع الشــركة احملافظــة علــى املوظفــن الرئيســين، وفــي حــال 

فقدانهــم أو فصلهــم، فســوف ينعكــس ذلــك ســلباً علــى أعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

٢-١-١٦   مخاطر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم
لــدى الشــركة ميثــاق أخالقيــات وســلوكيات العمــل معتمــدة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة مــن دون أن يتــم عرضهــا علــى وزارة العمــل والتنميــة 
ــة بالعمــل والعمــال وقــد مت  ــاق السياســات والضوابــط الرقابيــة الداخليــة ذات الصل االجتماعيــة ألخــذ موافقتهــم عليهــا. ويشــمل امليث
اطــالع كافــة منســوبي الشــركة عليهــا بواســطة البريــد اإللكترونــي كمــا مت اطالعهــم عليهــا عنــد االلتحــاق بالعمــل لــدى الشــركة وبعــد 
إبــرام عقــد العمــل. ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الشــركة ال تســتطيع أن تضمــن تالفــي ســوء ســلوك املوظفــن أو أخطائهــم كالغــش 
واألخطــاء املتعمــدة واالختــالس واالحتيــال والســرقة والتزويــر وإســاءة اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــًة عنهــا دون احلصــول علــى 
التفويضــات اإلداريــة املطلوبــة. وبالتالــي قــد يترتــب عــن تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا الشــركة، أو عقوبــات نظاميــة، أو 
مســؤولية ماليــة ممــا ســوف يؤثــر ســلباً علــى ســمعة الشــركة. لــذا فــإن الشــركة ال تســتطيع أن تضمــن أن ســوء ســلوك موظفيهــا لــن يــؤدي 

إلــى اإلضــرار بشــكل جوهــري علــى وضعهــا املالــي أو نتائــج عملياتهــا. 

٢-١-١٧   المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة
تتضمــن الئحــة حوكمــة الشــركات بنــود إلزاميــة علــى الشــركات املدرجــة وجتــدر اإلشــارة بــأن الشــركة ملتزمــة بجميــع املــواد اإللزاميــة 
فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة فيمــا عــدا املــادة ٩4: قامــت اإلدارة بوضــع دليــل حوكمــة خــاص بالشــركة مت اعتمــاده 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2٠1٧/12/2٦م ولكــن لــم يتــم حتديثــه متاشــياً مــع التعديــالت اجلديــدة التــي أدخلتهــا الهيئــة علــى الئحــة 

احلوكمــة مبوجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم )٣-5٧-2٠1٩( وتاريــخ 144٠/٠٩/15 هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠5/2٠م(. 

ســيتم اعتمــاد الئحــة احلوكمــة قبــل نهايــة عــام 2٠1٩م كمــا جتــدر اإلشــارة، بأنــه صــدر قــرار املجلــس بالتمريــر فــي 2٠1٩/11/٠5م 
باعتمــاد تعيــن املراجــع الداخلــي.

إن إخفــاق الشــركة فــي تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة قــد يعرضهــا لغرامــات تفرضهــا الهيئــة ممــا ســيكون لــه 
تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتطلعاتهــا املســتقبلية.

٢-١-١٨   مخاطر السيولة
تواجــه الشــركة مخاطــر الســيولة عندمــا تعجــز عــن توفيــر األمــوال الالزمــة للوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة الناشــئة عــن األنشــطة التشــغيلية 
واملطلوبــات فــي الوقــت احملــدد. وال تضمــن الشــركة عــدم وقــوع أيــة أحــداث مفاجئــة قــد تتطلــب ســيولة فوريــة، ممــا ســيؤثر علــى األداء 

التشــغيلي للشــركة وعلــى وضعهــا املالــي.

٢-١-١٩   مخاطر االئتمان
ــزام مالــي معــن للطــرف اآلخــر. وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر  تنشــأ مخاطــر االئتمــان عندمــا يعجــز أحــد األطــراف عــن الوفــاء بالت
االئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة منهــا وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــالء، وفشــل أطــراف أخــرى دائنــة بالوفــاء بالتزاماتهــا 

جتــاه الشــركة، وغيرهــا. 

تقــوم الشــركة بتطبيــق سياســة معتمــدة مــن اإلدارة التنفيذيــة للحــد مــن تعرضهــا ملخاطــر االئتمــان فــي ظــروف الســوق العاديــة، وذلــك 
مــن خــالل فــرض حــدود ائتمانيــة لــكل عميــل عنــد بــدء عالقــة العمــل، مــع مراقبــة هــذه احلــدود بانتظــام وأداء التحصيــالت لتحديــد 
جــودة التعامــل مــع كل عميــل، ومــن ثــم ميكــن زيــادة حــده املمنــوح ســابقاً أو تخفيضــه أو التوقــف مــن التعامــل معــه كليــاً. أيضــاً، لــدى 
الشــركة سياســة تتفــق مــع املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الحتســاب مخصصــات الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا فــي حــن تقــادم عمــر 

هــذه الديــون حتوطــاً. 

ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك قــد ال تســتطيع الشــركة ضمــان عــدم فشــل األطــراف التــي تتعامــل معهــم فــي الوفــاء بالتزاماتهــم، وهــي ال 
تســتطيع أيضــاً توقــع قدرتهــم املســتقبلية بااللتــزام بشــكل دقيــق. وفــي حالــة عــدم التــزام الدائنــن بســداد مســتحقات الشــركة، فســوف 

يؤثــر ذلــك ســلباً وبشــكل جوهــري علــى الشــركة وعلــى وضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
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٢-١-٢٠   مخاطر العقود مع الغير
أبرمــت الشــركة عــدد مــن العقــود واالتفاقيــات وتشــمل هــذه العقــود عقــود اســتئجار األراضــي فــي املــدن الصناعيــة وباقــي العقــارات 
التــي تســتخدم كنقــاط بيــع وفــروع )معــارض ومخــازن ومســتودعات( واتفاقيــة توريــد معــدات وعقــد وكالــة جتاريــة لبيــع منتجــات الشــركة 

اإلســبانية مــورا تتضمــن منتجــات مــورا للمفــارش واألقمشــة والبطانيــات )ملزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء مراجعــة الفقــرة الفرعيــة 
)٩-٧-2( مــن القســم )٩( "املعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشــرة( وعليــه تتعــرض الشــركة خلطــر عــدم قــدرة اجلهــة املتعاقــدة معهــا أو 
عــدم رغبتهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة. وقــد تخــل اجلهــات التــي تتعاقــد معهــا الشــركة بالتزاماتهــا ألي ســبب مــن األســباب مبــا 
فــي ذلــك نتيجــة إلفالســها أو عــدم مالءتهــا املاليــة أو تعطــل عملياتهــا، وتصبــح املخاطــر التــي تنشــأ عــن التعامــل مــع هــذه اجلهــات أكثــر 

حــّدة فــي ظــّل ظــروف الســوق الصعبــة التــي يزيــد فيهــا خطــر إخاللهــا بااللتزامــات املترتبــة عليهــا.

ــى مســتوى تطلعــات الشــركة، وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة أو األطــراف  ــك األطــراف ســوف تكــون عل ــأن تل كمــا ال ميكــن التأكيــد ب
املتعاقــدة معهــا علــى االلتــزام ببنــود تلــك العقــود أو فــي حــال وقــوع أي منازعــات مســتقبلية أو قضايــا وخســارة الشــركة لتلــك املنازعــات 

فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبياً علــى مركزهــا املالــي والتدفقــات النقديــة والنتائــج التشــغيلية للشــركة وتطلعاتهــا.

٢-١-٢١   مخاطر الحوادث غير المتوقعة
تتألــف املصانــع التابعــة للشــركة مــن عــدة خطــوط إنتــاج وآالت. وفــي حالــة حــدوث أي خلــل أو عطــل أو انقطــاع مفاجــئ فــي عمــل هــذه 
اخلطــوط أو اآلالت، فــإن مــن شــأن ذلــك التأثيــر بصــورة ســلبية علــى إنتــاج الشــركة طيلــة مــدة اخللــل أو العطــل أو االنقطــاع، وبالتالــي 

التأثيــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا طيلــة فتــرة توقــف اإلنتــاج. 

وعليــه، فــإن أعمــال ونتائــج الشــركة تعتمــد بشــكل كامــل علــى أعمــال مصانعهــا واســتمراريتها، وبالتالــي فــإذا مــا طــرأ أي أمــر مــن شــأنه 
ــاء أو الطاقــة أو امليــاه( أو تعرضــه ألي حــادث أو طــارئ  التأثيــر علــى أعمالهــا ســلباً، ســواء ألســباب فنيــة )كانقطــاع إمــدادات الكهرب
يؤثــر علــى اســتمرارية أعمالــه ســواء بصــورة مؤقتــة أو دائمــة، أو أي مــن الكــوارث الطبيعيــة )كالســيول( فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً بشــكل 

جوهــري علــى نتائــج الشــركة التشــغيلية واملاليــة.

٢-١-٢٢   المخاطر المتعلقة بالجهات الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية
اســتفادت الشــركة تاريخيــاً مــن احلوافــر التــي تقدمهــا احلكومــة للمســتثمرين مــن أجــل دعــم الصناعــة فــي اململكــة، مبــا فــي ذلــك توفيــر 
ــة الســعودي  ــة الصناعي ــدوق التنمي ــا صن ــي يقدمه ــالت امليســرة الت ــث اســتفادت الشــركة مــن برامــج التموي ــة األجــل حي قــروض طويل
للمنشــآت الصناعيــة. بتاريــخ 14٣٣/٠2/٠1هـــ )املوافــق 2٠11/12/2٦م( أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مــع الصنــدوق وقــد حصلــت مبوجبهــا 
علــى تســهيالت قيمتهــا )52( مليــون ريــال تقريبــاً. كمــا اســتفادت الشــركة مــن برنامــج دعــم اســتدامة الشــركات الــذي طرحتــه وزارة 
املاليــة حديثــاً وقامــت الشــركة بإبــرام اتفاقيــة بتاريــخ 2٠1٩/٠٣/22م للحصــول علــى متويــل مببلــغ 22 مليــون ريــال )وملزيــد مــن 
ــة " مــن  التفاصيــل حــول القــروض والتســهيالت االئتمانيــة فضــاًل راجــع الفقــرة الفرعيــة )٩-٧-٣( مــن القســم ٩ "املعلومــات القانوني
هــذه النشــرة(. تنــدرج القــروض التــي حصلــت عليهــا الشــركة ضمــن احلوافــز التــي تقدمهــا احلكومــة للقطــاع الصناعــي وقــد كان لهــذه 
احلوافــز دور هــام فــي جنــاح املشــاريع التــي نفذتهــا الشــركة وســيؤدي أي وقــف أو تعليــق لهــذه احلوافــز إلــى تأثيــر ســلبي علــى أعمــال 

الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

هــذا وجتــدر اإلشــارة إلــى صــدور قــرار مجلــس الــوزراء الســعودي فــي اجتماعــه املنعقــد يــوم الثالثــاء فــي 2٠1٩/٠٩/24م والــذي تتضمــن 
إعفــاء املنشــآت الصناعيــة مــن رســوم العمالــة الوافــدة لفتــرة خمــس )5( ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 2٠1٩/1٠/٠1م علــى أن تتحمــل الدولــة 
املقابــل املالــي املقــرر علــى العمالــة الوافــدة عــن املنشــآت الصناعيــة وقــد يســاعد ذلــك الشــركة وشــركاتها التابعــة التــي تــزاول نشــاط 
صناعــي ولديهــا ترخيــص صناعــي ســاري علــى تخفيــض نفقاتهــا خــالل هــذه الفتــرة ممــا ســيؤثر بشــكل إيجابــي علــى نتائجهــا املاليــة 

املستقبلية.

٢-١-٢٣   مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة
قدمــت الشــركة الربــوط الزكويــة إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى عــام 2٠1٨م ومت الرفــع باإلقــرار الزكــوي وجــارى العمــل مــن 
قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بدراســة الطلــب املقــدم مــن قبــل مجموعــة الســريع بتقســيط الســداد املســتحق عليهــا لألعــوام 2٠15 

م و2٠1٦م و 2٠1٨م. ولــم يتــم االنتهــاء مــن الربــوط الزكويــة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة.

وحيــث أن الربــوط الزكويــة عــن هــذه الســنوات للشــركة لــم تصبــح نهائيــة حتــى اآلن، فــإن هنــاك خطــر بــأن تكــون الشــركة ملزمــة بدفــع 
مبالــغ للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تزيــد عــن مــا مت تخصيصــه لتلــك الســنوات األمــر الــذي ســيؤثر ســلباً علــى ربحيــة الشــركة وأدائهــا 
ــخ 1441/٠٩/٠٧هـــ املوافــق  ــى تاري ــدة ســارية املفعــول حت ــى شــهادة زكاة مقي ــت الشــركة عل ــا. هــذا وقــد حصل ــج عملياته ــي ونتائ املال
2٠2٠/٠4/٣٠م لتمكنهــا مــن مراجعــة اجلهــات احلكوميــة وإنهــاء معامالتهــا لديهــا، كمــا تخــول الشــركة احلــق فــي دخــول املناقصــات 

طبقــاً لألنظمــة الســارية مــع عــدم صــرف األقســاط العاديــة والنهائيــة.
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تقدمــت الشــركة باعتــراض عــن الفروقــات الزكويــة للســنوات الســابقة )2٠1٣-2٠14( بقيمــة )٣٬5٠٠٬٠٠٠( ريــال، وكمــا بتاريــخ نشــر 
هــذه النشــرة لــم يصــدر قــرار نهائــي فيمــا يتعلــق بتلــك الربــوط الزكويــة. كمــا قامــت الشــركة بتقــدمي اإلقــرارات الزكويــة عــن األعــوام 
2٠15م و2٠1٦ م وقــد صــدرت استفســارات مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن األعــوام املذكــورة وتبــن وجــود التزامــات عــن الشــركة 
مببلــغ )2٬٨5٠٬1٣1( ريــال. كمــا قدمــت الشــركة الربــوط الزكويــة عــن الســنة املاليــة 2٠1٨م وتبــن وجــود التزامــات علــى الشــركة مببلــغ 
)5٬54٠٬٩51( ريــال طلبــت الشــركة تقســيط املبالــغ )٨٬٣٩1٬٠٨٣.٠٣( ريــال وهــي عبــارة عــن مجمــوع )5٬54٠٬٩51 + 2٬٨5٠٬1٣1( ريــال 
حيــث متــت املوافقــة بتاريــخ 2٠1٩/٠٩/2٦م مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بتقســيط املبلــغ مــع دفــع 2٠% كدفعــة مقدمــة وقيمتهــا 
)1٬٦٧٨٬21٦.٧( ريــال. )وملزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة ٩-٦-2 "االلتزامــات املســتمرة حســب متطلبــات 

الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل" مــن القســم ٩ "املعلومــات القانونيــة"(.

٢-١-٢٤   المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
قــد يحــد عــدم قــدرة الشــركة فــي احلصــول علــى الغطــاء التأمينــي الكافــي مــن قدرتهــا علــى ممارســة عملهــا بالشــكل املطلــوب، ممــا 
ســيؤثر علــى أعمــال الشــركة. كمــا أنــه مــن املمكــن أن تتعــرض الشــركة أو أعمالهــا أو املنشــآت الصناعيــة التابعــة لهــا للعديــد مــن 
احلــوادث التــي تخــرج عــن نطــاق ســيطرتها والتــي ميكــن أن تؤثــر علــى ســير أعمالهــا، منهــا الكــوارث الطبيعيــة واحلــوادث واألعمــال 
اإلرهابيــة واألحــداث املرتبطــة باحلــروب والتــي ال تتوفــر تغطيــة تأمينيــة كافيــة عليهــا أو ال تتوفــر بشــروط معقولــة جتاريــاً، باإلضافــة 
إلــى ذلــك فــإن تكــرار أحــداث أخــرى مختلفــة مثــل احلــوادث املفاجئــة وانقطاعــات العمــل أو األضــرار احملتملــة ملرافق الشــركة وممتلكاتها 
ومعداتهــا الناجمــة عــن ســوء األحــوال أو اخلطــأ البشــري أو التلــوث أو النزاعــات العماليــة أو الكــوارث الطبيعيــة جميعهــا أمــور ســوف 
تــؤدي إلــى تكبــد الشــركة خلســائر كبيــرة أو تعرضهــا اللتزامــات تتجــاوز التغطيــة التأمينيــة التــي توفرهــا، وال تقــدم الشــركة ضمانــات 
بــأن تكــون التغطيــة التأمينيــة كافيــة لتغطيــة اخلســائر الناجتــة عــن أي أو كل مــن هــذه األحــداث، أو أنهــا ســوف تكــون قــادرة علــى جتديــد 

التغطيــة التأمينيــة القائمــة بشــروط معقولــة جتاريــاً أو حتــى القيــام بذلــك مــن األســاس.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتضمــن عقــود تأمــن الشــركة علــى مبالــغ مقتطعــة وعوامــل مســتثناة مــن التغطيــة التأمينيــة، باإلضافــة إلــى قيــود 
أخــرى تتعلــق بالغطــاء التأمينــي يتــم التفــاوض عليــه مــع شــركات التأمــن، كمــا تعتمــد إمكانيــة حصــول الشــركة علــى التعويــض املســتحق 
لهــا مــن قبــل شــركة التأمــن ذات العالقــة علــى مالءتهــا املاليــة وقدرتهــا علــى الوفــاء بقيمــة هــذا التعويــض، لــذا قــد ال يغطــي التأمــن 
ــق التأمــن أو  ــد الشــركة خســائر تتجــاوز حــدود وثائ ــن تتكب ــأن ل ــم إعطــاء أي ضمــان ب ــي تكبدتهــا الشــركة وال يت ــع اخلســائر الت جمي
خــارج نطــاق التغطيــة الــواردة فــي هــذه الوثائــق، وفــي حــال لــم تتوفــر التغطيــة التأمينيــة الكافيــة حلــادث مــا، فقــد تفقــد الشــركة رأس 
املــال املســتثمر فــي أي ممتلــكات تضــررت أو دمــرت وقــد تخســر كذلــك اإليــرادات املســتقبلية املتوقعــة مــن تلــك املمتلــكات، وقــد تتعــرض 
فــي بعــض احلــاالت اللتزامــات ماليــة تتعلــق بامللكيــة املتضــررة، وباملثــل فــي حالــة إجــراء أي تقييــم ضــد الشــركة مبــا يتجــاوز أي تغطيــة 
تأمينيــة حتتفــظ بهــا، فقــد تتعــرض موجوداتهــا للحجــز أو املصــادرة مبوجــب اإلجــراءات القضائيــة املختلفــة. وســيكون ألي مــن هــذه 

احلــوادث تأثيــر ســلبي علــى األعمــال املســتقبلية للشــركة ومنشــآتها الصناعيــة التابعــة وطاقتهــا اإلنتاجيــة.

وحتتفــظ الشــركة بغطــاء تأمينــي يشــمل تأمــن املمتلــكات واملوجــودات الثابتــة فــي املكتــب الرئيســي باإلضافــة إلــى تأمــن النقــد فــي 
الصناديــق وتأمــن النقــد قيــد النقــل مــن املعــارض واملخــازن إلــى البنــوك والتأمينــات الطبيــة للموظفــن إال أنــه مــن املمكــن أن تنشــأ 
ــل  ــة التعويــض املقدمــة مــن قب ــم رفــض مطالب ــه الشــركة أو أن يت ــذي حتتفــظ ب ــة قيمــة التأمــن ال حــاالت تتجــاوز فيهــا قيمــة املطالب
الشــركة لشــركة التأمــن ذات العالقــة أو أن تطــول فتــرة املطالبــة والتعويــض ممــا ســيؤثر ســلبيا علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا 
ــة  )٩-1٠(   ــرة الفرعي ــة، فضــاًل راجــع الفق ــة التأميني ــات عــن التغطي ــن املعلوم ــد م ــي )ملزي ــا املال ــا ووضعه ــج عملياته املســتقبلية ونتائ

ــة" مــن هــذه النشــرة(. ــود التأمــن" مــن القســم ٩ "املعلومــات القانوني "عق

٢-١-٢٥   مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية
إن الشــركة قــد تتعــرض فــي ســياق ممارســة أعمالهــا لقضايــا ودعــاوى تتعلــق بعملياتهــا، وال تضمــن الشــركة عــدم وقــوع نــزاع بينهــا وبــن 
أطــراف أخــرى تتعامــل معهــم كاملورديــن واملوزعــن وســواهم، ممــا قــد يــؤدي إلــى رفــع قضايــا لــدى اجلهــات القضائيــة املختصــة. ونتيجــة 
ــع  لذلــك، قــد تكــون الشــركة ُعرضــة ملطالبــات قضائيــة مــن هيئــات وإدارات حكوميــة وحتقيقــات. وبطبيعــة احلــال، ال ميكــن للشــركة توقُّ
نتائــج تلــك املطالبــات فــي حــال حدوثهــا، كمــا ال تضمــن أن ال يكــون لتلــك املطالبــات تأثيــر جوهــري علــى أعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج 
عملياتهــا. كمــا أن الشــركة ال تســتطيع أن تتوقــع بشــكل دقيــق حجــم تكلفــة الدعــاوى أو اإلجــراءات القضائيــة التــي ميكــن أن تقيمهــا أو 
تقــام ضدهــا أو النتائــج النهائيــة لتلــك الدعــاوى أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا تتضمنــه مــن تعويضــات وجــزاءات، وبالتالــي فــإن أي 

نتائــج ســلبية ملثــل هــذه القضايــا ســوف تؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا املالــي.

كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة الشــركة ليســت طرفــا فــي أي دعــوى قضائيــة أو مطالبــة أو حتكيــم أو إجــراءات إداريــة مجتمعــة أو منفــردة 
قائمــة أو مــن احملتمــل إقامتهــا، مــن شــأنها أن تؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا املالــي. 
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٢-١-٢٦   مخاطر عدم االلتزام باتفاقيات التسهيات االئتمانية والقروض 
تعتمــد الشــركة علــى تســهيالت القــروض لتمويــل عملياتهــا وقــد أبرمــت الشــركة اتفاقيــات مــع بنــوك محليــة وجهــات تســليف أخــرى 
ــة األجــل منهــا صنــدوق التنميــة الصناعيــة ووزارة املاليــة باإلضافــة إلــى القــروض مــن محمــد ناصــر الســريع  لتقــدمي تســهيالت طويل
)شــقيق رئيــس املجلــس( وحمــدان عبــد اهلل الســريع )والــد عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي( وشــركة جــادة الراقــي لالســتثمار والتطويــر 
العقــاري. وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة التســهيالت مبلــغ 21.٦ مليــون ريــال ســعودي وقــد مت اســتخدام مبلــغ 14.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا 
بلــغ الرصيــد مبلــغ ٦.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2٠1٩/٠٦/٣٠م )ملزيــد مــن التفاصيــل عــن القــروض فضــاًل راجــع الفقــرة الفرعيــة 

)٩-٧-٣( مــن القســم )٩( املعلومــات القانونيــة(.  

لــم تلتــزم الشــركة ببعــض شــروط وأحــكام اتفاقيــات القــروض، حيــث لــم تقــم باحلفــاظ علــى نســبة رأس املــال العامــل بحيــث ال تقــل 
عــن 1 : 1 ونســبة املطلوبــات إلــى صافــي القيمــة امللموســة ال تزيــد عــن ٣ : 1 خــالل مــدة هــذه القــروض، ممــا يســمح للجهــة املقرضــة 
بطلــب ســداد كامــل قيمــة القــرض فــوراً وقــد تباشــر بإجــراءات التنفيــذ القضائــي علــى األصــول املرهونــة لصاحلهــا لبيعهــا وحتصيــل 

قيمــة القــروض مــن متحصــالت البيــع. 

وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد املترتبــة عليهــا مبوجــب اتفاقيــات القــروض والتســهيالت االئتمانيــة، أو أخلــت 
فــي املســتقبل بــأي مــن االلتزامــات أو التعهــدات اخلاصــة بالديــون املترتبــة عليهــا، فقــد تطلــب اجلهــات املقرضــة ســداد الديــن علــى 
الفــور وحتصيــل الضمانــات املقدمــة مــن الشــركة وشــركاتها التابعــة. وفــي هــذه احلالــة، ال يوجــد ضمــان بــأن الشــركة وشــركاتها التابعــة 
ــون. وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي  ــك الدي ــة للوفــاء بســداد تل ــة كافي ــل بديل ــى مصــادر متوي ســتتمكن مــن احلصــول عل

جوهــري علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة ووضعهــا املالــي.

وجتدر باإلشارة إلى أنه مت احلصول على خطابات إعفاءات من اجلهات املقرضة على النحو التالي:

مصرف الراجحي، خطاب رقم ٦2٣/1 بتاريخ 2٠1٩/٠٨/٠5م.	 
بنك الرياض، خطاب رقم ٦٣/٦1 بتاريخ 2٠1٩/٠٨/٠5م.	 
البنك األهلي التجاري، اخلطاب املوجه للشركة بتاريخ 2٠1٩/٠٨/٠4م.	 
بنك ساب، اخلطاب املوجه للشركة بتاريخ 2٠1٩/٠٨/٠4م.	 
بنك سامبا، اخلطاب املوجه للشركة بتاريخ 2٠1٩/٠٨/٠5م.	 
صندوق التنمية الصناعي السعودي، خطاب رقم 14٣٧1 بتاريخ 2٠1٩/٠٨/٠5م.	 
شركة جادة الراقي لالستثمار، اخلطاب املوجه للشركة بتاريخ 2٠1٩/٠٨/٠٣م.	 
شركة احلكمية الدولية، اخلطاب املوجه للشركة بتاريخ 2٠1٩/٠٨/٠٣م.	 
محمد ناصر السريع، اخلطاب املوجه للشركة بتاريخ 2٠1٩/٠٨/٠٣م.	 

٢-١-٢٧   مخاطر تعامات األطراف ذات العاقة 
تعتمــد الشــركة علــى أطــراف ذات عالقــة وهــي شــركات مرتبطــة مباشــرة برئيــس مجلــس اإلدارة )الشــركة الســعودية لصناعة مســتلزمات 
ــي توريــدات املــواد اخلــام كمــا فــي 2٠1٩/٦/٣٠م  ــغ نســبة توريــدات املــواد اخلــام 11.5% مــن إجمال الســجاد احملــدودة )ماتكــس( وتبل
ومببلــغ ٣.٩ مليــون ريــال ســعودي وشــركة مجموعــة الســريع لالســتثمار الصناعــي احملــدودة وتبلــغ نســبة توريــدات املــواد اخلــام ٣.٨% 
مــن إجمالــي توريــدات املــواد اخلــام و مببلــغ 1.٣ مليــون ريــال كمــا فــي 2٠1٩/٠٦/٣٠م.( وذلــك للحصــول علــى بعــض املــواد اخلــام كمــا 
يوجــد عقــود إيجــار لعقــارات ميلكهــا أطــراف ذات عالقــة )شــركة احلكمــة الدوليــة للتطويــر العقــاري( والتــي تبلــغ بقيمــة ٣٬٦٧5٬٠٠٠ 
ريــال ســعودي )وملزيــد مــن التفاصيــل، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة ٩-٧-1 "عقــود وتعامــالت األطــراف ذات العالقــة" مــن 
القســم ٩ "املعلومــات القانونيــة"(. وقــد مت عــرض هــذه التعامــالت والعقــود مــع األطــراف ذات العالقــة علــى اجلمعيــة العامــة دون إعطــاء 
احلــق للمســاهمن الذيــن لهــم مصلحــة فــي تلــك العقــود بالتصويــت عليهــا، وإقــرار أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــدم منافســة أعمــال الشــركة 
والتعامــل مــع األطــراف ذات العالقــة بنــاء علــى أســس تنافســية. كمــا أنــه فــي حــال قــرر رئيــس املجلــس االنســحاب مــن الشــركة فقــد 
يتــم إيقــاف التعامــالت مــع الشــركات ذات العالقــة أو قــد يتــم طلــب تعديــل شــروط االتفــاق أو التعامــل بشــروط ال ترضــي الشــركة ممــا 
ســيضطرها إلختيــار شــركات أخــرى لتوريــد مــواد اخلــام أو الســتئجار معــارض أو مخــازن منهــا وقــد ال حتصــل علــى نفــس املعاملــة منهــم 

األمــر الــذي ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وربحيتهــا. 

٢-١-٢٨   المخاطر المتعلقة بارتفاع المديونية
بلغــت مديونيــة الشــركة مبلــغ 4٣٣.4 مليــون ريــال و٣4٨.٦ مليــون ريــال و٣٠5.4 مليــون ريــال و٣21.٩ مليــون ريــال كمــا فــي ٣1 ديســمبر 
2٠1٦م و٣1 ديســمبر 2٠1٧م و٣1 ديســمبر 2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م علــى التوالــي. كمــا مثلــت مديونيــة الشــركة )٣1.٨%( و)٣.%41( 

و)٣٦.٩%( و)12٩.٩%( مــن إجمالــي حقــوق املســاهمن كمــا فــي ٣1 ديسمبـــر 2٠1٦م و٣1 ديسمبـــر 2٠1٧م و٣1 ديسمبـــر 2٠1٨م
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و٣٠ يونيــو 2٠1٩م علــى التوالــي، وفــي حــال لــم تتكمــن الشــركة مــن تخفيــض مديونيتهــا فســوف يؤثــر ذلــك ســلباً علــى قــدرة الشــركة علــى 
تنفيــذ مشــاريعها وأداء الشــركة املالــي وتوقعاته املســتقبلية.

٢-١-٢٩   المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة
قامــت الشــركة بتخفيــض رأس املــال مــن )225٬٠٠٠٬٠٠٠( مائتــي وخمســة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي إلــى )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة 
ــون  ــان وعشــرون ملي ــن )22٬5٠٠٬٠٠٠( اثن ــض عــدد أســهم الشــركة م ــي تخفي ــال ســعودي، وبالتال ــف ري ــون وخمســمائة أل وســتون ملي
وخمســمائة ألــف ســهم إلــى )٦٬55٠٬٠٠٠( ســتة مليــون وخمســمائة وخمســون ألــف ســهم عــن طريــق إلغــاء )15٬٩5٠٬٠٠٠( خمســة عشــر 
مليــون وتســعمائة وخمســن ألــف ســهم، وبنســبة تخفيــض فــي رأس املــال مقدارهــا )٧٠.٨٩%( تقريبــاً، ومبعــدل تخفيــض )٣٬54( ســهم 
عــن كل )5( أســهم، وذلــك بعــد احلصــول علــى كافــة املوافقــات املطلوبــة نظامــاً واجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة املنعقــدة فــي يــوم األربعــاء 

144٠/12/2٧هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠٨/2٨م(.

ــادل %11.4٣  ــي تع ــال ســعودي والت ــف ري ــخ 2٠1٩/٠٨/2٩م بلغــت خســائر الشــركة املتراكمــة ٧٬4٨٧ أل ــه فــي تاري وجتــدر اإلشــارة بأن
مــن رأس املــال البالــغ ٦5.5 مليــون ريــال ســعودي. وال توجــد أي ضمانــات بعــدم اســتمرار الشــركة فــي تســجيل خســائر إضافيــة. وفــي 
حــال بلغــت نســبة اخلســائر املتراكمــة )5٠%( أو أكثــر فــإن الشــركة ســتخضع لعــدد مــن املتطلبــات وعلــى وجــه اخلصــوص املــادة )15٠( 
اخلمســون بعــد املائــة مــن نظــام الشــركات التــي تلــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بدعــوة اجلمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( خــالل خمســة عشــر 
يومــاً مــن علمــه بذلــك للنظــر فــي إمكانيــة اســتمرار أعمــال الشــركة أو حلهــا قبــل انتهــاء مدتهــا إذا جتــاوزت خســائر الشــركة املتراكمــة 
نصــف رأس مالهــا وعليهــم دعــوة املســاهمن لالجتمــاع خــالل )45( خمســة وأربعــن يــوم مــن تاريــخ علمهــم باخلســائر ليقــرروا إمــا زيــادة 
رأس مــال الشــركة أو تخفيضــه أو حــل الشــركة قبــل األجــل احملــدد فــي نظامهــا األســاس وقــد تعــد الشــركة منقضيــة بقــوة النظــام إذا 
لــم جتتمــع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــالل املــدة احملــددة أعــاله، أو إذا اجتمعــت وتعــذر عليهــا إصــدار قــرار فــي املوضــوع، أو إذا 
قــررت زيــادة رأس املــال وفــق األوضــاع املقــررة فــي هــذه املــادة ولــم يتــم االكتتــاب فــي كل زيــادة رأس املــال خــالل )٩٠( تســعن يومــاً مــن 

صــدور قــرار اجلمعيــة بالزيــادة. 

٢-١-٣٠   المخاطر المتعلقة بالوكالة التجارية )مورا(
ــع  ــح الشــركة احلــق احلصــري لتوزي ــك ملن ــة مــع شــركة مــورا MORA اإلســبانية وذل ــخ 2٠٠٨/٠5/2٦م أبرمــت الشــركة اتفاقي فــي تاري
منتجــات شــركة مــورا فــي اململكــة العربيــة الســعودية وتتضمــن منتجــات مــورا املفــارش والبطانيــات وأقمشــة الســتائر وقــد مت جتديــد 
االتفاقيــة فــي تاريــخ 2٠1٨/٠5/٠٦م وهــي صاحلــة حتــى تاريــخ 2٠1٩/٠5/٠4م )جــاري العمــل علــى جتديدهــا(. إن عــدم قــدرة الشــركة 
ــى مبيعاتهــا فــي املســتقبل.)وملزيد مــن التفاصيــل،  ــات الشــركة وعل ــى نتائــج عملي ــر ســلباً عل ــة قــد يؤث ــزام بشــروط االتفاقي ــى االلت عل

الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة الفرعيــة ٩-٧-4 "العقــود والتعامــالت املتعلقــة باملورديــن" مــن القســم ٩ "املعلومــات القانونيــة"(.

ــزم الوكيــل  ــة الــذي يل ــم تقــم الشــركة بتســجيل العقــد لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار وفــق متطلبــات نظــام الــوكاالت التجاري كذلــك ل
بتســجيل نفســه كوكيــل جتــاري خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة وفــي حــال عــدم االلتــزام بذلــك فــإن الشــركة لــن تتمكــن 
مــن التعامــل مــع اجلهــات احلكوميــة أو شــبه احلكوميــة لتوريــد منتجــات مــورا كمــا قــد تتعــرض للمســاءلة مــن قبــل وزارة التجــارة 
واالســتثمار التــي قــد تفــرض غرامــة علــى الشــركة تتــراوح بــن 5 آالف ريــال و5٠ ألــف ريــال مــع نشــر العقوبــة علــى نفقــة املخالــف، كمــا 
قــد ال تســتطيع الشــركة مــن منــع أي طــرف ثالــث مــن التعامــل )بالتســويق أو البيــع( بنفــس املنتجــات اخلاصــة مبــورا فــي اململكــة العربيــة 

الســعودية فــي حــال لــم تقــم بتســجيل نفســها كوكيــل جتــاري حصــري وفــق متطلبــات وزارة التجــارة واالســتثمار.
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2-2   المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع

٢-٢-١   المخاطر المتعلقة باألنظمة والمعايير البيئية
تتطلــب أعمــال الشــركة املرتبطــة بـــتصنيع الســجاد أو املوكيــت أو اخليــوط االلتــزام بالتشــريعات واألنظمــة والتعليمــات البيئيــة املطبقــة 
فــي اململكــة وخاصــة تلــك املعمــول بهــا فــي املــدن االقتصاديــة التــي تنّظــم "مــدن" عــدة جوانــب منهــا املعاييــر البيئيــة والصحــة املهنيــة 
وســالمة املنشــئات الصناعيــة والعاملــن فيهــا. فعلــى ســبيل املثــال تســتخدم الشــركة مــواد خــام مصنعــة مــن املنتجــات البتروكيماويــة وقــد 
ينتــج عــن عمليــات تصنيــع منتجاتهــا عــدد مــن مــواد النفايــات واملــواد امللوثــة املنبعثــة التــي ميكــن أن تــؤدي، فــي حــال لــم يتــم الســيطرة 

عليهــا وإدارتهــا بالشــكل الصحيــح إلــى خطــر تلــوث بيئــي ممــا ســينتج عنــه ضــرر بالبيئــة وصحــة اإلنســان.

إن عــدم االلتــزام واالمتثــال الكامــل بالتشــريعات واألنظمــة البيئيــة ميكــن أن يــؤدي إلــى إغــالق املنشــئات الصناعيــة التابعــة للشــركة كمــا 
ســوف يعــرض الشــركة إلــى مخالفــات أو غرامــات أو عقوبــات قــد تفرضهــا اجلهــات الرقابيــة عليهــا والتــي ســتؤثر ســلباً علــى عملياتهــا 
بحيــث حتــد مــن منــو إيراداتهــا أو تعليــق عملهــا أو ترخيصهــا وســوف يؤثــر ذلــك علــى مقدرتهــا علــى مزاولــة أعمالهــا وبالتالــي التأثيــر 

ســلباً علــى نتائجهــا املاليــة وربحيتهــا.

٢-٢-٢   مخاطر سحب التراخيص
تخضــع أنشــطة الشــركة ألنظمــة وزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة والهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )"مــدن"( ووزارة 
الصناعــة والثــروة املعدنيــة؛ والشــركة ملتزمــة بتلــك األنظمــة حتــى تاريــخ نشــر هــذه النشــرة. وقــد تتغيــر األنظمــة والقوانــن املعمــول بهــا 
مــن وقــت آلخــر وال تســتطيع الشــركة أن تضمــن عــدم تأثيــر التغيــرات املســتقبلية فــي هــذه األنظمــة والقوانــن ســلبياً علــى عملهــا. فــي 

حــال عــدم متكــن الشــركة مــن االلتــزام بهــذه األنظمــة.

٢-٢-٣   المخاطر السياسية
إن األوضــاع السياســية املتوتــرة فــي الشــرق األوســط قــد تؤثــر ســلباً علــى اقتصــاد اململكــة، وبالتالــي علــى قــدرة عمــالء الشــركة علــى 
جتديــد عالقتهــم معهــا وعــدم قدرتهــا علــى احلصــول علــى عمــالء جــدد وبالتالــي التأثيــر بشــكل ســلبي علــى إيراداتهــا وأرباحهــا ونتائــج 
عملياتهــا. ومــن شــأن هــذه املخاطــر أن يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى الشــركة وبالتالــي ســتؤدي إلــى تأثيــر ســلبي جوهــري علــى ســعر ســهم 

الشــركة وخســارة املســتثمر كامــل أو جــزء مــن قيمــة اســتثماره.

٢-٢-٤   مخاطر المنافسة 
ــى املنافســة بشــكل فعــال مــع  ــة وال يوجــد ضمــان باســتمرار قــدرة الشــركة عل ــة تنافســية وتواجــه منافســة قوي تعمــل الشــركة فــي بيئ
الشــركات األخــرى فــي الســوق. باإلضافــة إلــى ذلــك، تؤثــر سياســات تســعير منافســي الشــركة علــى أدائهــا املالــي، وعــالوة علــى ذلــك، 
فــإن الزيــادة فــي العــرض علــى املنتجــات التــي تصنعهــا باملقارنــة مــع الطلــب عليهــا ســيؤدي إلــى الضغــط ســلباً علــى أســعارها، وبالتالــي 

التأثيــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا املســتقبلية ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي بشــكل عــام.

تعتمــد قــدرة الشــركة التنافســية علــى متييــز منتجاتهــا عــن املنتجــات األخــرى املعروضــة فــي الســوق، وذلــك مــن خــالل توفيــر منتجــات 
عاليــة اجلــودة وبأســعار معقولــة.

وفــي حــال قــام املنافســن احلاليــن أو احملتملــن بتقــدمي منتجــات ذات جــودة أعلــى أو ذات أســعار تنافســية أفضــل مــن تلــك التــي تقدمهــا 
الشــركة فــال تضمــن الشــركة مواكبتهــا وتكيفهــا بشــكل ســريع مــع اجتاهــات الصناعــة املتطــورة أو متطلبــات الســوق املتغيــرة ممــا ســوف 

يكــون لــه األثــر الســلبي علــى نتائــج الشــركة املاليــة وربحيتهــا.

٢-٢-٥   المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين 
اتخــذت حكومــة اململكــة تدابيــر وإجــراءات لتنظيــم توظيــف املوظفــن غيــر الســعودين وفقــاً لنظــام العمــل وأنظمــة اإلقامــة والتــي تســعى 
مــن خاللهــا إلــى اتخــاذ إجــراءات ضــد الشــركات واملوظفــن األجانــب الذيــن ال يعملــون لــدى صاحــب العمــل الــذي يكلفهــم أو يقومــون 

بأعمــال ال تتطابــق مــع املســمى الوظيفــي وفقــاً لرخــص إقاماتهــم.

إن تغــرمي الشــركة أو فــرض عقوبــات عليهــا فــي حــال عــدم التزامهــا بنظــام العمــل واللوائــح والتعليمــات املطبقــة بهــذا اخلصــوص ســيكون 
لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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٢-٢-٦   مخاطر متطلبات السعودة
تنــدرج الشــركة حاليــا حتــت النطــاق "األخضــر املتوســط" مــن برنامــج نطاقــات الســعودة الــذي مت إطالقــه مــن قبــل وزارة العمــل )فضــال 
راجــع القســم الفرعــي )٣-1٠( "املوظفــون والســعودة"(. تتأثــر نســبة الســعودة ســلباً بخــروج املوظفــن الســعودين مــن عملهــم فــي الشــركة 
أو توظيــف موظفــن غيــر ســعودين، وفــي ظــل صعوبــة توفــر األيــدي العاملــة احملليــة املُؤهلــة، فليــس هنالــك أي ضمــان مــن قبــل الشــركة 
باحملافظــة علــى نســبة الســعودة املطلوبــة فــي املســتقبل. وفــي حــال انخفضــت نســبة الســعودة لــدى الشــركة إلــى مــا دون النســبة املطلوبــة، 
فإنهــا ســتتعرض إلــى عقوبــات قــد تصــل إلــى إيقــاف إصــدار أي تصاريــح عمــل جديــدة، وإيقــاف عمليــات نقــل كفالــة املوظفــن غيــر 
الســعودين، وحظــر املشــاركة فــي املناقصــات احلكوميــة، ومنــع احلصــول علــى التمويــالت واحلوافــز احلكوميــة األخــرى، ممــا ســيؤثر 

ســلباً علــى عمليــات الشــركة وأدائهــا املالــي.

٢-٢-٧   المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة
قامــت اململكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة املضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ 1 ينايــر 2٠1٨م. ويفــرض هــذا النظــام ضريبــة 
قيمــة مضافــة بنســبة 5% علــى عــدد مــن املنتجــات واخلدمــات وذلــك حســب مــا هــو وارد فــي النظــام. وحلداثــة تطبيــق هــذا النظــام فــإن 
أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لــه مــن قبــل إدارة الشــركة أو موظفيهــا قــد يزيــد مــن التكاليــف واملصاريــف التشــغيلية التــي ســوف تتحملهــا 
الشــركة أو يُعــّرض الشــركة لغرامــاٍت أو عقوبــات أو يــؤدي إلــى اإلضــرار بســمعتها، وهــو مــا ميكــن أن يقلــل مــن الوضــع التنافســي للشــركة 
ــا  ــا وتوقعاته ــج عملياته ــي ونتائ ــا املال ــا ووضعه ــى أعماله ــر ســلبي جوهــري عل ــه تأثي ــا، ممــا ســيكون ل ــى منتجاته ــب عل ومســتوى الطل

املســتقبلي.

٢-٢-٨   مخاطــر عــدم اإلفصــاح عــن األحــداث الجوهريــة والتقاريــر الماليــة المطلوبــة فــي الوقــت 
المحــدد أو التأخــر فــي توقيــت اإلفصــاح

قــد تخضــع الشــركة لعقوبــات وغرامــات فــي حالــة عــدم اســتيفائها ملتطلبــات هيئــة الســوق املاليــة وقواعــد طــرح األوراق املاليــة 
وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة وقواعــد اإلدراج الصــادرة عــن الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( مــن ناحيــة 
عــدم اإلفصــاح عــن بعــض األحــداث املعتبــرة جوهريــة وفــق املــادة )٦٣( مــن قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة باإلضافــة 
والتقاريــر املاليــة املطلوبــة فــي الوقــت احملــدد لهــا بحســب املادتــن )٦4( و )٦5( مــن قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة 
أو التأخــر فــي توقيــت اإلفصــاح، األمــر الــذي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي 

وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2-3   مخاطر األوراق المالية المطروحة

٢-٣-١   المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل في سعر الحقوق األولوية
قــد يخضــع الســعر الســوقي حلقــوق األولويــة لتذبذبــات كبيــرة بســبب التغيــر فــي العوامــل املؤثــرة علــى ســهم الشــركة. وقــد يكــون هــذا 
التذبــذب كبيــرا بســبب الفــرق بــن نســبة التذبــذب اليومــي املســموح بهــا بالنســبة للحقــوق مقارنــة بنســبة التذبــذب اليومــي املســموح بهــا 

بالنســبة ألســهم الشــركة.

ويوضح املثال التالي طريقة احتساب احلدود السعرية اليومية للحق وفقاً ما يلي:

القيمةالبند

45 ر.سسعر إغالق سهم أي شركة

+/- 1٠%نسبة تغير سعر السهم

+/- 4٬5 ر.س )4٠٬5٠ – 4٩٬5٠(احلدود اليومية للسهم

٣٣ ر.سسعر إغالق احلق

1٠ ر.سسعر الطرح

٣5 ر.س )45-1٠(قيمة احلق اإلرشادية عند اإلغالق
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املصدر: موقع تداول

وســتقوم تــداول وشــركات الوســاطة بتحديــث هــذه النســب بشــكل يومــي بعــد إغــالق الســوق، ويعتمــد ســعر تــداول احلقــوق علــى ســعر 
تــداول أســهم الشــركة ورؤيــة الســوق للســعر العــادل للحقــوق وســتؤثر هــذه العوامــل ســلبا علــى ســعر تــداول احلقــوق.

٢-٣-٢   مخاطر متعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 
قــد ال يكــون الســعر الســوقي للحقــوق أثنــاء فتــرة التــداول مؤشــرا علــى الســعر الســوقي ألســهم الشــركة بعــد الطــرح. وكذلــك قــد ال يكــون 
ســعر ســهم الشــركة مســتقرا وقــد يتأثــر بشــكل كبيــر بســبب التقلبــات الناجتــة عــن ظــروف الســوق املتعلقــة باحلقــوق أو األســهم احلاليــة 
للشــركة. وقــد تنتــج هــذه التقلبــات أيضــا عــن العديــد مــن العوامــل منهــا دون احلصــر: ظــروف ســوق األســهم، ضعــف أداء الشــركة، عــدم 
القــدرة علــى تنفيــذ خطــط الشــركة املســتقبلية، دخــول منافســن جــدد للســوق، التغيــر فــي رؤيــة أو تقديــرات اخلبــراء واحملللــن لســوق 

األوراق املاليــة، وأي إعــالن للشــركة أو أي مــن منافســيها يتعلــق بعمليــات اندمــاج واســتحواذ أو حتالفــات اســتراتيجية.

و ســيؤثر بيــع كميــات كبيــرة مــن األســهم مــن قبــل املســاهمن أو االعتقــاد باحتماليــة حــدوث مثــل هــذا البيــع ســلباً علــى ســعر أســهم 
الشــركة فــي الســوق. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد ال يتمكــن املســاهمون مــن بيــع أســهمهم فــي الســوق دون أن يؤثــر ذلــك ســلباً علــى ســعر 
األســهم. ليــس هنــاك مــا يضمــن أن الســعر الســوقي ألســهم الشــركة لــن يكــون أقــل مــن ســعر الطــرح، وإذا حــدث هــذا األمــر بعــد اكتتــاب 
املســتثمرين فــي األســهم اجلديــدة، فإنــه ال ميكــن إلغــاء االكتتــاب أو تعديلــه. وعليــه قــد يتكبــد املســتثمرون خســائر نتيجــة لذلــك. عــالوة 
علــى مــا تقــدم، ليــس هنــاك مــا يضمــن أن املســاهم ســوف يتمكــن مــن بيــع أســهمه بســعر يســاوي ســعر الطــرح أو يزيــد عنــه بعــد االكتتــاب 

فــي األســهم اجلديــدة.

٢-٣-٣   مخاطر عدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية
ليــس هنالــك مــا يضمــن ربحيــة الســهم مــن خــالل التــداول بــه بســعر أعلــى. ويضــاف إلــى ذلــك، عــدم ضمــان التمكــن مــن بيعــه مــن 
األســاس، ممــا ينــوه إلــى عــدم وجــود مــا يضمــن الطلــب الكافــي فــي الســوق ملمارســة حقــوق األولويــة. ســيتم دفــع مبالــغ التعويــض النقــدي 
لألشــخاص املســتحقن الذيــن لــم ميارســوا حقهــم فــي االكتتــاب كليــا أو جزئيــا فــي األســهم اجلديــدة وملســتحقي كســور األســهم علمــا 
بــأن مبالــغ التعويــض النقــدي متثــل املبلــغ الــذي يزيــد علــى ســعر الطــرح مــن صافــي متحصــالت بيــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم.

٢-٣-٤   المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
إن النتائــج املســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال ميكــن توقعهــا فعليــاً وقــد تختلــف عــن مــا هــي موجــودة فــي هــذه النشــرة. إذ أن إجنــازات 
وقــدرة الشــركة علــى التطــور هــي مــن حتــدد النتائــج الفعليــة والتــي ال ميكــن توقعهــا أو حتديدهــا. إن عــدم دقــة البيانــات والنتائــج ســتؤثر 

ســلباً علــى قرار املســاهم االســتثماري.
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٢-٣-٥   المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة
فــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة، فــإن نســبة ملكيــة األســهم ســوف تنخفــض بشــكل تناســبي إضافــة إلــى ملحقاتــه مــن 

حــق التصويــت واحلصــول علــى األربــاح ممــا ســيؤثر علــى الســعر الســوقي للســهم.

٢-٣-٦   المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على أسهم الشركة والحقوق
ليــس هنــاك مــا يضمــن أنــه ســيكون هنــاك طلــب كاف علــى حقــوق األولويــة خــالل فتــرة التــداول وذلــك لتمكــن حامــل حقــوق األولويــة 
)ســواء كان مســاهم مقيــد أو مســتثمر جديــد( مــن بيــع حقــوق األولويــة وحتقيــق ربــح منهــا، أو متكينــه مــن بيــع احلقــوق علــى اإلطــالق. 
كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ضمــان بأنــه ســيكون هنــاك طلــب كاف علــى أســهم الشــركة مــن قبــل املؤسســات االســتثمارية خــالل فتــرة الطــرح 
املتبقــي. وفــي حــال لــم تقــم املؤسســات االســتثمارية بتقــدمي عــروض لألســهم املتبقيــة بســعر عالــي، قــد ال يكــون هنــاك تعويــض كافــي 
لتوزيعــه علــى أصحــاب حقــوق األولويــة الذيــن لــم ميارســوا حقهــم باالكتتــاب. وعــالوة علــى ذلــك، ليــس هنــاك ضمــان مــن وجــود طلــب 
كاف فــي الســوق علــى األســهم التــي حصــل عليهــا مكتتــب إمــا مــن خــالل ممارســة حقــوق األولويــة لهــذه األســهم، أو مــن خــالل الطــرح 

املتبقــي أو مــن خــالل الســوق املفتوحــة.

٢-٣-٧   مخاطر انخفاض نسب الملكية
إذا لــم يكتتــب أصحــاب حقــوق األولويــة بكامــل حقهــم فــي األســهم اجلديــدة، ســوف تنخفــض ملكيتهــم وحقــوق التصويــت التابعــة لهــا. 
كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ضمــان فــي حــال رغــب حامــل حقــوق األولويــة املقيــد ببيــع حقــوق األولويــة اخلاصــة بــه خــالل فتــرة التــداول، 
بــأن يكــون العائــد الــذي يتلقــاه كافيــا لتعويضــه بالكامــل عــن انخفــاض نســبة ملكيتــه فــي رأس مــال الشــركة نتيجــة لزيــادة رأس مالهــا.

٢-٣-٨   مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب
تبــدأ فتــرة االكتتــاب فــي يــوم اإلثنــن 1441/٠٦/٠2هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/2٧م( وســتنتهي فــي يــوم اخلميــس 1441/٠٦/12هـــ )املوافــق 
2٠2٠/٠2/٠٦م(. ويجــب علــى مالكــي احلقــوق والوســطاء املاليــن الذيــن ميثلونهــم اتخــاذ التدابيــر املناســبة التبــاع جميــع التعليمــات 
الالزمــة قبــل انقضــاء فتــرة االكتتــاب. إذا لــم يتمكــن املســاهمون املســتحقون مــن ممارســة حقــوق االكتتــاب بشــكل صحيــح بحلــول نهايــة 
ــغ تعويــض يــوزع علــى املســاهمن  ــة، فــال يوجــد ضمــان أن يكــون هنــاك مبل ــى مــا ميلكونــه مــن حقــوق األولوي ــاء عل فتــرة االكتتــاب، بن

املســتحقن غيــر املشــاركن أو ممــن لــم يقومــوا بإجــراءات ممارســة االكتتــاب بشــكل صحيــح.

٢-٣-٩   مخاطر توزيع أرباح لحاملي األسهم
تعتمــد أربــاح الســهم فــي املســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا ربحيــة الشــركة واحملافظــة علــى مركزهــا املالــي اجليــد واالحتياجات 
الرأســمالية واحتياطاتهــا القابلــة للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة املتوفــرة للشــركة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة. قــد تــؤدي زيــادة رأس مــال 
الشــركة إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي املســتقبل علــى خلفيــة أن أربــاح الشــركة ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــة 

لزيــادة رأس مالهــا.

ال تضمــن الشــركة بــأن أيــة أربــاح علــى األســهم ســوف تــوزع فعليــاً، كمــا ال تضمــن املبلــغ الــذي ســيوزع فــي أي ســنة معينــة. يخضــع توزيــع 
األربــاح لقيــود وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األساســي للشــركة.

٢-٣-١٠   المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية
تخضــع املضاربــة فــي حقــوق األولويــة ملخاطــر قــد تتســبب فــي خســائر جوهريــة. ويفــوق نطــاق التذبــذب اليومــي املســموح بــه لســعر 
تــداول حقــوق األولويــة نطــاق التذبــذب اليومــي املســموح بــه للســعر الســوقي )والــذي ميثــل فــي 1٠% ارتفاعــا وهبوطــا مــن ســعر اإلغــالق 
لليــوم الســابق(. كمــا توجــد عالقــة طرديــة بــن ســعر ســهم الشــركة وقيمــة احلــق اإلرشــادية. وعليــه ســتتأثر احلــدود الســعرية اليوميــة 
)أي نطــاق التذبــذب اليومــي( لتــداول احلقــوق باحلــدود الســعرية اليوميــة لتــداول األســهم. وفــي حــال عــدم بيــع املضــارب للحقــوق قبــل 
نهايــة فتــرة التــداول، فســيضطر ملمارســة هــذه احلقــوق لالكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة، وقــد يتكبــد بعــض اخلســائر. وبالتالــي يجــب 
علــى املســتثمرين مراجعــة التفاصيــل الكاملــة عــن آليــة إدراج وتــداول احلقــوق واألســهم اجلديــدة وطريقــة عملهــا، واإلملــام بجميــع 

العوامــل املؤثــرة فيهــا، وذلــك للتأكــد مــن اســتناد أي قــرار اســتثماري علــى وعــي وإدراك كاملــن.
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لحقــوق  ممارســتهم  تــداول  بآليــة  المســاهمين  وعــي  بضعــف  المتعلقــة  المخاطــر     ٢-٣-١١
األولويــة

ابتــداًء مــن أبريــل 2٠1٨م وضعــت الهيئــة بالتنســيق مــع تــداول آليــة جديــدة لطــرح وتســجيل وتــداول حقــوق األولويــة باعتبارهــا أوراق 
ــداول  ــرة الت ــة، خــالل فت ــا، أو شــراء حقــوق إضافي ــا أو جزئي ــع احلقــوق كلي ــاب أو بي ــارات االكتت ــن خي ــح للمســاهمن املقيدي ــة تتي مالي
للحقــوق فــي الســوق، كمــا تتيــح اآلليــة اجلديــدة للمســتثمرين اآلخريــن )غيــر املقيديــن( إمكانيــة شــراء احلقــوق مــن املســاهمن املقيديــن 
ــة  ــة وإعــداد ورشــات عمــل خاصــة لتوعي ــداول بوضــع نشــرات توعوي ــة وت ــام الهيئ ــن قي ــى الرغــم م ــوق. وعل ــداول احلق ــرة ت خــالل فت
املســتثمرين واملســاهمن حــول طريقــة زيــادة رأس املــال عبــر إصــدار أســهم حقــوق أولويــة وكيفيــة االشــتراك فــي االســتثمار والتــداول 
ــداول  ــة ت ــى بعــض املســاهمن فهــم آلي ــه قــد يصعــب عل ــة )األســهم( فإن ــل باقــي األوراق املالي ــة مثلهــا مث ــة كأوراق مالي بحقــوق األولوي
حقــوق األولويــة وخاصــة طريقــة احتســاب الســعر النهائــي وتقصيــر املــدد اخلاصــة باالكتتــاب والتــداول فــي حقــوق األولويــة ممــا قــد 
يفــوت الفرصــة علــى املســاهمن التخــاذ قــرار مناســب فــي الوقــت املناســب. هــذا وجتــدر اإلشــارة بــأن املســاهم الــذي يقــوم بشــراء حقــوق 
األولويــة وال يقــوم مبمارســة حــق االكتتــاب قــد يكــون عرضــة خلســارة املبلــغ املدفــوع كامــال مقابــل احلــق فــي حــال مت بيــع األســهم فــي 

فتــرة الطــرح املتبقيــة علــى املؤسســات بالقيمــة االســمية.



2٦

      3.   خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

3-1   مقدمة

ــة )"مجموعــة الســريع" أو "املجموعــة" أو "الشــركة"( شــركة مســاهمة ســعودية، تأسســت  ــة الصناعي شــركة مجموعــة الســريع التجاري
بدايــة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة ومت قيدهــا فــي الســجل التجــاري مبدينــة جــدة مبوجــب شــهادة رقــم )4٠٣٠1٣٣٩1٩( وتاريــخ 
ــق  ــخ 142٧/11/11هـــ )املواف ــع الســريع للســجاد". بتاري ــق 2٠٠1/٠5/2٨م( وباالســم التجــاري "شــركة مصن 1422/٠٣/٠5هـــ )املواف
2٠٠٦/12/٠2م( مت دمــج "شــركة عبــد اهلل وناصــر عبــد العزيــز الســريع التضامنيــة" و" شــركة مصنــع جــدة للخيــوط الصناعيــة 
احملــدودة" فــي شــركة مصنــع الســريع للســجاد وقــد نتــج عــن عمليــة االندمــاج هــذه تعديــل اســم الشــركة ليصبــح" شــركة مجموعــة الســريع 
ــة  ــى شــركة مســاهمة مقفل ــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إل ــة احملــدودة". كمــا قــرر الشــركاء حتوي ــة الصناعي التجاري
وقــد صــدرت موافقــة معالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار علــى التحــول مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم )2٧٦/ق( وتاريــخ 142٨/11/٠1هـــ 
)املوافــق 2٠٠٧/11/11م( والقــرار الــوزاري بإعــالن تأســيس الشــركة رقــم  52٣/ق وتاريــخ 142٨/11/21هـــ )املوافــق 2٠٠٧/12/٣1م(، 
ــة  ــخ شــهادة الســجل التجــاري )4٠٣٠1٣٣٩1٩( الصــادرة مــن مدين ــة مــع االحتفــاظ بنفــس رقــم وتاري ــدت كشــركة مســاهمة مقفل وُقيِّ
جدة. وفــي تاريــخ 2٠1٠/٠2/22م مت حتويــل الشــركة مــن مســاهمة مقفلــة إلــى مســاهمة عامــة وتســجيلها وإدراجهــا فــي الســوق املاليــة 

الســعودية )الســوق الرئيسية/تاســي(. 

يبلــغ رأس مــال الشــركة احلالــي )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة وســتون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال ســعودي، مقســم إلــى )٦٬55٠٬٠٠٠( ســتة 
مليــون وخمســمائة وخمســون ألــف ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )1٠( ريــاالت للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل. 

لــدى الشــركة كبــار مســاهمن وهــم كل مــن: )1( الســيد/صالح بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز الســريع الــذي ميلــك )٦.15%(، و)2( الســيد/
حمــدان بــن عبــداهلل بــن عبدالعزيــز الســريع الــذي ميلــك )٦.11%( مــن أســهم الشــركة.  

خــالل شــهر أبريــل 2٠1٨م مت نقــل املقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة جــدة مــن شــارع الســتن )حــي الفيصليــة( إلــى املنطقــة الصناعيــة 
املرحلــة الرابعــة.

3-2   الرؤية والرسالة واالستراتيجية
الشــركة مســتمرة بالتزامهــا علــى احلفــاظ علــى ســمعتها كرائــدة فــي مجــال تصنيــع الســجاد واملوكيــت وتســعى للوصــول بنجاحهــا إلــى 

العامليــة، وهــو مــا ميكنهــا حتقيقــه بتوســيع شــبكة جتارتهــا مــن خــالل التوزيــع احمللــي والعاملــي ملنتجــات الشــركة.
كمــا تســعى الشــركة جاهــدة لتقــدمي منتجاتهــا وخدماتهــا بجــودة ُمثلــى تضمــن حتقيــق معاييــر رضــا العمــالء، وذلــك متاشــيا مــع قيمهــا 

نحــو موظفيهــا ومســاهميها ومنســوبي الشــركة.

تتمثل االستراتيجية املعلنة للشركة فيما يلي:

التركيــز علــى صناعــة الســجاد ذو اجلــودة العاليــة واملنتجــات ذات الربحيــة والتركيــز علــى اجلانــب التجــاري عــن طريــق اســتيراد 	 
الســجاد وبيعــه لتغطيــة كافــة األذواق واحلصــول علــى أكبــر حصــة ســوقية فــي الســوق احمللــي. 

زيادة الطاقة اإلنتاجية في نشاط تصنيع املوكيت.	 
جعــل مصنــع تصنيــع اخليــوط كيــان مســتقل مــدر لألربــاح، حيــث يوجــد طلــب عالــي محليــاً ودوليــاً حيــث أن معظــم املــواد اخلــام 	 

املطلوبــة لهــذه الصناعــة يتــم مــن خــالل صناعتهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل شــركة ســابك، لتغطيــة طلــب الســوق لهــذا 
املنتــج بالتصديــر إقليميــاً ودوليــاً.

تنويــع احملفظــة االســتثمارية للمجموعــة باســتهداف أنشــطة مربحــة ومســتدمية تعــود علــى مســاهمي مجموعــة الســريع بالربــح 	 
طويــل األجــل.

3-3   فروع الشركة
باإلضافــة إلــى فــروع الشــركة التــي مت تأسيســها وتخصيصهــا لتســجيل مصانعهــا واســتخراج التراخيــص الصناعيــة ذات العالقــة، 
لــدى الشــركة 24 فــرع كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م فــي مختلــف املناطــق الســعودية وذلــك الســتخدامها كمكاتــب إداريــة ونقــاط بيــع 
)كاملســتودعات أو املخــازن( وقــد مت اســتخراج شــهادات تســجيل للفــروع صــادرة عــن وزارة التجــارة واالســتثمار )وملزيــد مــن التفاصيــل 

ــة )٩-5( مــن القســم )٩( مــن نشــرة اإلصــدار(.  حــول هــذه الفــروع، فضــاًل راجــع الفقــرة الفرعي

وتؤكد الشركة على أنه ال يوجد لديها أية فروع أخرى سواء داخل أو خارج اململكة العربية السعودية.
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3-4   االستثمارات في الشركات األخرى

لــدى الشــركة اســتثمارات فــي شــركات أخــرى ومتلــك حصــص مســيطرة فــي بعضهــا وحصــص غيــر مســيطرة فــي البعــض اآلخــر كمــا أن 
هــذه الشــركات مت تأسيســها فــي اململكــة العربيــة الســعودية أو فــي اخلــارج. ويبــن اجلــدول أدنــاه ملخــص عــن ملكيــة شــركة مجموعــة 

الســريع التجاريــة الصناعيــة فــي هــذه الشــركات:

اجلدول رقم )1(: استثمارات الشركة في الشركات األخرى

مكان اسم الشركة
تعليقالنسبةالنشاطتاريخ التأسيسالتأسيس

الشركات التابعة )التي متلك فيها الشركة ٣٠% أو أكثر(
شركة ذا 

هوم ستايلز 
احملدودة

)ذات 
مسئولية 
محدودة(

اململكة 
العربية 
السعودية

14٣1/12/٠٣هـ
)املوافق 

2٠1٠/11/٠٩م(

جتارة التجزئة في 
السجاد و
املوكيت 

واألرضيات 
واملفروشات 

لصالح الشركة.

- شركة مجموعة 
السريع التجارية 
الصناعية )٩٠%(
- شركة السريع 

للمشاريع احملدودة 
)%1٠(

جــاري العمــل حاليــاً علــى اســتكمال 
اإلجــراءات الالزمــة حتــى تاريــخ هــذه 
فــي مجموعــة  النشــرة علــى دمجهــا 
وقــد  التجزئــة  الســريع حتــت قطــاع 
ســبق أن حصلــت علــى موافقــة الهيئــة 
العامــة للمنافســة مبوجــب خطــاب رقم 
14٣٩/٠٦/1٣هـــ  وتاريــخ   )5٠25٣٩(

2٠1٨/٠٣/٠1م(. )املوافــق 
الشركة 
العربية 

لصناعة 
الكالسيوم 

احملدودة
)ذات 

مسئولية 
محدودة(

اململكة 
العربية 
السعودية

14٣5/٠1/2٣هـ
)املوافق 

2٠1٣/11/2٦م(

صناعة املواد 
واملنتجات 
الكيميائية 
األساسية

- شركة مجموعة 
السريع التجارية 
الصناعية )%52(
- شركة مصنع 

اجلزيرة للدهانات 
)%4٨(

مــن   %52 الســريع  مجموعــة  متتلــك 
لصناعــة  العربيــة  الشــركة  حصــص 
لقــرار  ووفقــاً  احملــدودة،  الكالســيوم 
العاديــة(  )غيــر  العامــة  اجلمعيــة 
املوافــق  14٣٨/٠4/1٨هـــ  بتاريــخ 
وافــق  فقــد  )2٠1٧/٠1/1٦م( 
نســبة  تخفيــض  علــى  املســاهمن 
املســاهمة مــن 52% إلــى 25% بإدخــال 
شــريك جديــد بالشــركة بزيــادة رأس 
املــال والــذي أدى إلــى فقــد الشــركة 
الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. وكمــا 
بتاريخ نشــر هذه النشــرة لم يتم تعديل 
عقــد التأســيس وعكــس عمليــة دخــول 
شــركة مجموعــة الســريع لالســتثمار 
الصناعــي )كشــريك جديــد(. وجتــدر 
علــى  العمــل  جــاري  بأنــه  اإلشــارة 
اســتكمال إجــراءات التعديــل. ملكيــة 
ــة لصناعــة الكالســيوم  الشــركة العربي
ــي: شــركة  ــى النحــو التال احملــدودة عل
مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة 
اجلزيــرة  مصنــع  وشــركة   )%25(
مجموعــة  وشــركة   )%4٨( للدهانــات 
الســريع لالســتثمار الصناعــي )%2٧(.

شركة السريع 
للتشغيل 

والصيانة 
احملدودة 

)ذات 
مسئولية 
محدودة( 

اململكة 
العربية 
السعودي

14٣4/٠٦/2٠هـ 
)املوافق 

2٠1٣/٠4/٣٠م(

خدمات الصيانة 
للمصانع 
والشركات 
واملؤسسات 
احلكومية 

- شركة مجموعة 
السريع التجارية 
الصناعية )٩5%(
- شركة هوم 

ستايلز احملدودة 
)%5(

يتــم توريــد عمالــة ملجموعــة الســريع 
مــن خــالل هــذه الشــركة.
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مكان اسم الشركة
تعليقالنسبةالنشاطتاريخ التأسيسالتأسيس

الشركات التابعة )التي متلك فيها الشركة ٣٠% أو أكثر(
شركة السريع 

للمشاريع 
احملدودة 

)ذات 
مسئولية 
محدودة(

اململكة 
العربية 
السعودية

14٣4/٠٨/٠٦هـ
)املوافق 

2٠1٣/٠٦/15م(

خدمات املشاريع 
احلكومية 
واخلاصة 
مبفروشات 

املوكيت والسجاد 
واألثاث املنزلي 
وجميع أنواع 

األرضيات

- شركة مجموعة 
السريع التجارية 
الصناعية )٩5%(
- شركة هوم 

ستايلز احملدودة      
)%5(

متوقفــة عــن العمــل وهــي حاليــاً حتــت 
التصفيــة والشــطب.

شركة 
مجموعة 

ملينيوم ويفرز 
القابضة 
احملدودة

)ذات 
مسئولية 
محدودة(

الواليات 
املتحدة 
األمريكية

14٣2/٠1/25هـ
)املوافق 

2٠1٠/12/٣1م(

توزيع السجاد 
واألرضيات 
وغيرها من 

املنتجات ذات 
الصلة

متوقفــة عــن العمــل حاليــاً حتــى تاريــخ %1٠٠
هــذه النشــرة.

شركة ملينيوم 
 ويفرز 
)ذات 

مسئولية 
محدودة(

الواليات 
املتحدة 
األمريكية

14٣2/٠1/25هـ
)املوافق 

2٠1٠/12/٣1م(

توزيع السجاد 
واألرضيات 
وغيرها من 

املنتجات ذات 
الصلة

اإلجــراءات %1٠٠ كافــة  مــن  االنتهــاء  مت   
ومت  لإلغــالق  املطلوبــة  النظاميــة 
شــطبها فــي تاريــخ 2٠1٧/٠٦/2٨م.

شركة 
ميلينيوم 

ويفرز أوروبا

14٣٣/٠1/2٧هـبلجيكا
)املوافق 

2٠11/12/22م(

توزيع السجاد 
واألرضيات 
وغيرها من 

املنتجات ذات 
الصلة

مت االنتهاء من كافة اإلجراءات %1٠٠
النظامية املطلوبة لإلغالق ومت 

شطبها في تاريخ 2٠1٨/٠1/15م.

الشركات التابعة )التي متلك فيها الشركة أقل من ٣٠%(

شركة كلية 
السالم 
األهلية 
احملدودة

)ذات 
مسئولية 
محدودة(

اململكة 
العربية 
السعودية

14٣5/٠5/1٩هـ
)املوافق 

2٠14/٠٣/2٠م(

إنشاء وإدارة 
وتشغيل 

اجلامعات 
والكليات 

واملعاهد في شتى 
التخصصات 

وجتارة اجلملة 
والتجزئة في 

الكتب واألدوات 
التعليمية

بتاريخ 2٠1٧/٠٦/1٣م قرر مجلس %25
اإلدارة التخارج من الشركة ومازالت 

اإلجراءات قيد التنفيذ.

املصدر: الشركة

وتؤكد الشركة على أنه ال يوجد لديها أية أصول جوهرية خارج اململكة العربية السعودية.
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3-5   هيكل رأس المال

ــاالت للســهم  ــون )٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ســهم وبقيمــة إســمية قدرهــا عشــرة )1٠( ري ــن ملي مت إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق )بعــدد ثالث
ــة.  ــى موافقــة الهيئ ــك بعــد احلصــول عل ــخ 14٣1/٠٣/٠٨هـــ )املوافــق 2٠1٠/٠2/22م( وذل الواحــد( بتاري

ــة  ــخ 14٣4/٠5/2٠هـــ )موافــق 2٠1٣/٠4/٠1م( مــن )٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ثالثمائ ــادة رأســمالها بتاري كمــا وقــد قامــت الحقــاً الشــركة بزي
مليــون ريــال مقســم إلــى )٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ثالثــن مليــون ســهم عــادي إلــى )٣٧5٬٠٠٠٬٠٠٠( ثالثمائــة وخمســة وســبعون مليــون ريــال مقســم 
إلــى )٣٧٬5٠٠٬٠٠٠( ســبعة وثالثــن مليــون وخمســمائة ألــف ســهم عــادي عــن طريــق رســملة األربــاح املبقــاة مــن خــالل إصــدار ســهم 

واحــد مقابــل كل أربعــة أســهم مملوكــة للمســاهمن. 

كمــا قامــت الشــركة بتاريــخ 14٣٩/٠4/1٠هـــ )املوافــق 2٠1٧/12/2٨م( بتخفيــض رأس مالهــا مــن )٣٧5٬٠٠٠٬٠٠٠( ثالثمائــة وخمســة 
وســبعون مليــون ريــال ســعودي إلــى )225٬٠٠٠٬٠٠٠( مائتــن وخمســة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي، وبالتالــي تخفيــض عــدد أســهم 
الشــركة مــن )٣٧٬5٠٠٬٠٠٠( ســبعة وثالثــن مليــون وخمســمائة ألــف ســهم إلــى )22٬5٠٠٬٠٠٠( اثنــان وعشــرين مليــون وخمســمائة ألــف  
ســهم عــن طريــق إلغــاء )15٬٠٠٠٬٠٠٠( خمســة عشــر مليــون ســهم وبنســبة تخفيــض فــي رأس املــال مقدارهــا )4٠%(، ومبعــدل تخفيــض 

ســهمن )2( عــن كل خمســة )5( أســهم. 

كمــا مت تخفيــض رأس املــال مــرة ثانيــة مــن )225٬٠٠٠٬٠٠٠( مائتــي وخمســة وعشــرون مليــون ريــال ســعودي إلــى )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة 
ــون  ــان وعشــرون ملي ــن )22٬5٠٠٬٠٠٠( اثن ــض عــدد أســهم الشــركة م ــي تخفي ــال ســعودي، وبالتال ــف ري ــون وخمســمائة أل وســتون ملي
وخمســمائة ألــف ســهم إلــى )٦٬55٠٬٠٠٠( ســتة مليــون وخمســمائة وخمســون ألــف ســهم عــن طريــق إلغــاء )15٬٩5٠٬٠٠٠( خمســة عشــر 
مليــون وتســعمائة وخمســن ألــف ســهم، وبنســبة تخفيــض فــي رأس املــال مقدارهــا )٧٠.٨٩%( تقريبــاً، ومبعــدل تخفيــض )٣٬54( ســهم 
عــن كل )5( أســهم، وذلــك بعــد احلصــول علــى كافــة املوافقــات املطلوبــة نظامــاً واجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة املنعقــدة فــي يــوم األربعــاء 

144٠/12/2٧هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠٨/2٨م(.

أوصــى مجلــس إدارة الشــركة فــي قــراره بتاريــخ 1441/٠1/25هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠٩/24م( بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل طــرح 
أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائــة واثنــي عشــر مليــون وســتمائة وســتن ألــف ريــال )112٬٦٦٠٬٠٠٠( ريــال ســعودي وذلــك لدعــم التوجــه 

االســتراتيجي ورفــع املــالءة املاليــة مــن خــالل إعــادة هيكلتهــا وتطبيــق خطــة عمــل تركــز علــى أنشــطتها الرئيســية.

حصلــت الشــركة علــى موافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة 
بتاريــخ 1441/٠5/2٧هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/22م(. وقــد مت اإلعــالن عــن هــذه املوافقــة فــي موقــع الســوق املاليــة الســعودية )تــداول(.

3-6   كبار مساهمي الشركة

يوضح اجلدول التالي كبار مساهمي الشركة )املساهمن الذين ميلكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة( كما في تاريخ هذه النشرة:

اجلدول رقم )2(: كبار مساهمي الشركة

اجلنسيةاالسمرقم
نسبة 
امللكية 

املباشرة 
تقريباً

عدد 
األسهم 
للملكية 
املباشرة 

القيمة 
اإلسمية 
)ريال 
سعودي(

نسبة 
امللكية 
الغير 

مباشرة 
تقريباً

عدد 
األسهم 
للملكية 
الغير 

مباشرة 

القيمة 
اإلسمية 
)ريال 
سعودي(

1
السيد صالح 
بن ناصر بن 

عبدالعزيز السريع
4.152٧1٬٨٠42٬٧1٨٬٠4٠%٦.154٠٣٬٠144٬٠٣٠٬14٠%سعودي

2
السيد حمدان 
بن عبداهلل بن 

عبدالعزيز السريع
---٦.114٠٠٬5٧44٬٠٠5٬٧4٠%سعودي

املصدر: الشركة
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3-7   نشاط الشركة

تنقسم أنشطة الشركة إلى ثالث أنشطة رئيسية:

النشاط التجاري 	 
النشاط الصناعي.	 
النشاط االستثماري.	 

النشاط التجاري
يتمثــل فــي التجــارة الداخليــة )البيــع باجلملــة والتجزئــة( ملنتجــات الشــركة وهــي الســجاد واملوكيــت، وتــزاول الشــركة نشــاطها مــن خــالل 
24 فرعــاً عبــارة عــن معــارض ومخــازن ومراكــز توزيــع كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. كمــا يتضمــن نشــاط الشــركة التجــاري تصديــر منتجــات 
الشــركة إلــى بعــض الــدول العربيــة وأفريقيــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــزاول الشــركة نشــاط اخلدمــات التجاريــة حيــث مت تعيينهــا وكيــل 

حصــري جتــاري لشــركة مــورا تكســتايلز )Mora Textils( لبيــع البطانيــات وهــي شــركة إســبانية.

النشاط الصناعي
ــع   ــع الســريع للســجاد والــذي لديــه رخصتــي تشــغيل ملصن يتمثــل النشــاط الصناعــي فــي مجــال صناعــة الســجاد واملوكيــت عبــر مصن

الســجاد ومصنــع املوكيــت تنــدرج حتــت مصنــع الســريع للســجاد ويتمثــل النشــاط الصناعــي كذلــك فــي مجــال اخليــوط الصناعيــة عبــر 
مصنــع جــدة للخيــوط الصناعيــة لتصنيــع اخليــوط.

مصنع السجاد 
ــة جــدة –  ــخ 14٠5/٠٧/٣٠هـــ، يقــع فــي مدين ــع الســريع للســجاد مت تشــييده بتاري ــدرج حتــت مســمى مصن ــذي ين ــع الســجاد وال مصن
ــم متنوعــة مــن الســجاد تغطــي احتياجــات الســوق، كالســجاد  ــع الســجاد تصامي ــج مصن ــة الرابعــة حيــث ينت ــة املرحل املنطقــة الصناعي
عالــي اجلــودة منخفــض الســعر إلــى األنــواع املســتخدمة فــي املكاتــب واملســاجد. ويقــوم مصنــع الســريع للســجاد بإنتــاج تشــكيلة متنوعــة 
مــن ســجاد النجيلــة الصناعيــة املُســتخدم فــي احلدائــق ومناطــق حمامــات الســباحة وأرضيــات املنــازل. وتُبــاع هــذه املنتجــات فــي الســوق 

احمللــي كمــا تُصــدر إلــى العديــد مــن الــدول حــول العالــم مثــل دول اخلليــج والشــرق األوســط وأوروبــا وأســيا وأمريــكا وأســتراليا.

وفيما يلي نبذة عن الطاقة االستيعابية ملصنع السجاد:

اجلدول رقم )٣(: نبذة حول مصنع السجاد

يونيو 2٠1٦2٠1٧2٠1٨2٠1٩ألف متر مربع

5٬2٧٨4٬٩424٬٧٧٣2٬٣٨٧السعة اإلنتاجية

٣٬1٦24٬٠٨٣2٬5٠٩٧21الكمية املنتجة

٣٬٦1٠٣٬٨2٩٣٬٩٧٧1٬٠٧2الكمية املباعة

٣٠.2%52.٦%٨2.٦%5٩.٩%السعة املستغلة
املصدر: الشركة 

مصنع املوكيت
ــع الســريع للســجاد مت تأسيســه بتاريــخ 14٣٦/11/2٨هـــ، يقــع فــي مدينــة جــدة –  ــع املوكيــت والــذي ينــدرج حتــت مســمى مصن مصن
ــي الوحــدات الســكنية أو املستشــفيات أو  ــات الســوق ســواء ف ــع متطلب ــع جمي ــوم بتصني ــث يق ــة، حي ــة الرابع ــة املرحل ــة الصناعي املنطق

املســاجد أو الردهــات أو الفنــادق أو املكاتــب.

ينتــج املصنــع قطــع مــن املوكيــت عالــي اجلــودة مبواصفــات خاصــة مبــا فــي ذلــك املوكيــت املصنــوع مــن الصــوف واألكريليــك واحلريــر 
وكذلــك املوكيــت املقــاوم للحــرارة عالــي اجلــودة وذلــك لتلبيــة جميــع طلبــات الســوق احملليــة والدوليــة. 
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وفيما يلي نبذة عن الطاقة االستيعابية ملصنع املوكيت:

اجلدول رقم )4(: نبذة حول مصنع املوكيت

يونيو 2٠1٦2٠1٧2٠1٨2٠1٩ألف متر مربع

2٨٬٦٩٣2٨٬٦٩٣2٨٬٦٩٣14٬٣4٦السعة اإلنتاجية

1٨٬٧452٠٬٧٩٩1٧٬٣٦٠2٬٩1٣الكمية املنتجة

22٬1٨221٬5٨٧1٨٬4415٬٠٧٣الكمية املباعة

2٠.٣%٦٠.5%٧5.5%٦5.٣%السعة املستغلة
املصدر: الشركة

مصنع جدة للخيوط الصناعية
أنشــأت مجموعــة الســريع مصنــع إلنتــاج اخليــوط النايلــون والبولــي بروبيلــن فــي جــدة يُعــرف باســم مصنــع جــدة للخيــوط والــذي مت 
تشــييده بتاريــخ 141٧/٠1/2٣هـــ. وتعتبــر خيــوط النايلــون والبولــي بروبيلــن مــن العناصــر الرئيســية فــي تصنيــع املوكيــت والســجاد.

وفيما يلي نبذة عن الطاقة االستيعابية ملصنع جدة للخيوط الصناعية:

اجلدول رقم )5(: نبذة حول مصنع جدة للخيوط الصناعية

يونيو 2٠1٦2٠1٧2٠1٨2٠1٩ألف كيلو غرام

22٬٠٠٠21٬٠٠٠2٠٬٠٠٠1٠٬٠٠٠السعة اإلنتاجية

2٠٬٣٨22٧٬1٠٧22٬٩552٬٣٣٨الكمية املنتجة

٣٬٠٩٧٣٬٨124٬٠٠1٨5٩الكمية املباعة

2٣.4%2٦.٧%٣1.5%2٣.٧%السعة املستغلة
املصدر: الشركة

النشاط االستثماري 
باإلضافــة إلــى اســتثمارات الشــركة فــي شــركات أخــرى وفــق مــا هــو مبــن فــي الفقــرة الفرعيــة )٣-4( مــن هــذا القســم، لــدى الشــركة 
اســتثمار فــي قطعــة أرض فــي مدينــة حائــل بغــرض إقامــة مخــزن لتخزيــن منتجــات مجموعــة الســريع وتوزيعهــا علــى العمــالء بنــاًء علــى 

أوامــر الشــراء.

وتؤكد الشركة على أنه ال يوجد لديها أية أصول جوهرية خارج اململكة العربية السعودية.

3-8   المزايا التنافسية

تتميز مجموعة السريع بجودة منتجاتها املصنعة في مصانعها محلياً وخصوصاً املوكيت.

وعلى سبيل التفصيل من نواحي قوة مجموعة السريع واملميزات التنافسية لها كالتالي:

تستخدم مجموعة السريع أحدث التكنولوجيا املتاحة في صناعة اخليوط املستخدمة لصناعة السجاد واملوكيت.	 
تعتمد أعلى املعايير في استخدام أجود املواد اخلام حسب املعايير الدولية.	 
لدى مجموعة السريع شبكة منتشرة لتلبي احتياجات عمالئها في جميع مناطق اململكة.	 
توفير خدمات متميزة ملا بعد البيع لعمالئها في جميع القطاعات.	 
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3-9   انقطاع األعمال

خــالل الســنوات الثــالث الســابقة مــن تاريــخ نشــرة اإلصــدار وضمــن خطتهــا لتخفيــض اخلســائر املتراكمــة وبغــرض إعــادة هيكلــة رأس 
مــال الشــركة قامــت الشــركة باتخــاذ اإلجــراءات التاليــة:

دمــج عمليــات ذا هــوم ســتايلز مــع أعمــال الشــركة خــالل الربــع الثانــي لعــام 2٠1٧ والــذي أدى إلــى خســائر غيــر متكــررة بواقــع . 1
)12٬٩٠٠٬٠٠٠( ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ 2٠1٧/٠٦/٣٠م، وجتــدر اإلشــارة بأنــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة جــاري العمــل علــى 

اســتكمال اإلجــراءات الالزمــة لعمليــة الدمــج.
التخــارج مــن أصــول شــركة )ميلينيــوم ويفــرز أوروبــا( فــي بلجيــكا أدى إلــى خســائر غيــر متكــررة مــن العمليــات غيــر املســتمرة . 2

بواقــع )1٣٬5٠٠٬٠٠٠( ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ 2٠1٧/٠٦/٣٠م.
توقف نشاط شركة )ميلينيوم ويفرز احملدودة( في الواليات املتحدة كما في تاريخ 2٠1٧/٠٦/٣٠م.. ٣
توقف مصنع جدة للخيوط الصناعية عن اإلنتاج لشهري أغسطس وسبتمبر 2٠1٧.. 4

3-10   الموظفون والسعودة

كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م، بلــغ إجمالــي عــدد موظفــي املجموعــة )٩٩٩( موظــف منهــم )1٩٨( موظــف ســعودي و )٨٠1( موظــف غيــر 
ســعودي وتنــدرج الشــركة حاليــاً حتــت النطــاق " األخضــر املتوســط - متوســطة فئــة )ج(" مــن برنامــج نطاقــات للســعودة الــذي مت إطالقــه 

مــن وزارة العمــل علــى النحــو التالــي:

حجم عدد املوظفننشاطاسم املنشأة
نسبة السعودةالنطاقالكيان

جتارة اجلملة مجموعة السريع
متوسطة ٣٦1 )٩2 سعودي و2٦٩ وافد(والتجزئة

2٦%أخضر متوسط)فئة ج(

متوسطة 2٧2 )4٣ سعودي 22٩ وافد(التصنيعمصنع السريع للسجاد 
1٩.٩٠%أخضر متوسط)فئة ج(

مصنع جدة للخيوط 
متوسطة 14٨ )٣٣ سعودي 115 وافد(التصنيعالصناعية

2٧.٦٠%أخضر مرتفع)فئة ب(

متوسطة 2٠4 )2٦ سعودي 1٧٨ وافد(مقاوالتالسريع للتشغيل والصيانة
1٦.٩٨%أخضر متوسط)فئة ج(

جتارة اجلملة ذا هوم ستايلز
صغيرة 14 )4 سعودي و1٠ وافد(والتجزئة

44.44%بالتيني)فئة ب(

املصدر: الشركة

3-11   برنامج أسهم للموظفين 

كما بتاريخ هذه النشرة، ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفن أو أي ترتيبات أخرى تشرك املوظفن في رأس مال الشركة.
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* تعني األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات متلك أسهم في الشركة أو األسهم اململوكة 
من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل ملكيتهم في شركات متلك أسهم في الشركة.

** بتاريخ 2٠1٨/٠٩/1٠م وافق املجلس على تعين األستاذ/ حمدان مطر بدياًل عن املهندس/ منصور صالح احلمد اخلربوش ) نائب رئيس مجلس اإلدارة، 

عضو مستقل( الذي تقدم باستقالته من املجلس بتاريخ 2٠1٨/٠٩/1٠م. كما مت تعين األستاذ/نادر الناصر )عضو مجلس اإلدارة( في منصب نائب الرئيس.

***بتاريخ 2٠1٨/٠٩/1٠م وافق املجلس على استقالة املهندس منصور بن صالح اخلربوش )نائب رئيس مجلس اإلدارة /عضو مستقل( ومت بتعين األستاذ/

حمدان بن علي حمدان مطر )عضو جلنة املراجعة احلالي( عضواً مبجلس إدارة الشركة )عضو مستقل( بدالً عن العضو املستقيل اعتباراًً من 2٠1٨/٠٩/1٠م 
وحتى نهاية الدورة احلالية ملجلس اإلدارة التي تنتهي بتاريخ 2٠21/٠٧/15م. ومت اعتماد التعين من قبل اجلمعية العامة )غير العادية( بتاريخ 2٠1٩/٠٦/12م.

***وفق الئحة حوكمة الشركات، يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة "العضو التنفيذي" عندما يكون عضواً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال 

اإلدارة اليومية لها أو يتقاضى راتباً منها لقاء ذلك. 

بالنسبة "للعضو غير التنفيذي" فهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة أو ال يتقاضى راتباً منها عدا مكافأة العضوية عن 	 
املجلس واللجان. 

بالنسبة للعضو املستقل: فهو عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل 	 
املنصوص عليها فيما يلي: 

أن يكون مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع أ. 
من ميلك هذه النسبة. 

أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتهاب. 
أن يكون من كبار التنفيذين خالل العامن املاضين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.ج. 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.د. 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.ه. 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من مستشاري الشركة. و. 
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.ز. 
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامن املاضين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها، كاحملاسبن ح. 

القانونين وكبار املوردين، أو أن يكون مالكاً حلصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامن املاضين.
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم حلساب الشركة.ط. 
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من جلانه تزيد عن )2٠٠٬٠٠٠( ريال أو 5٠% من مكافآته في ي. 

العام السابق التي حتصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من جلانه أيهما أقل. 
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة )أصبحت الزامية ابتداًء من دورة مجلس إدارة ك. 

الشركة املساهمة املدرجة التي تكون بعد تاريخ 2٠1٩/٠1/٠1م(.
ان يشترك في عمل من شانه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.ل. 

4-3   اإلدارة التنفيذية

اجلدول رقم )٧(: اإلدارة التنفيذية

اجلنسيةاملنصباالسم

 بلجيكيالرئيس التنفيذيمارك هنري فيرلن

 هنديالرئيس املاليعبدالباري محمد

 سعوديمدير عام مبيعات اجلملة عبداهلل حمدان السريع

 سعوديمدير عام املوارد البشرية املكلفمحمد أسامة مبارك

 مصريمدير عام التدقيق الداخليمحمود عبداهلل شمس الدين

 بلجيكيمدير عام التصنيعبارت روكارت
املصدر: الشركة

هـ .
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4-4   تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

تقــع مســؤولية اقتــراح التعويضــات واملكافــآت التــي يتقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن ضمــن إطــار عمــل جلنــة املكافــآت 
والترشــيحات. ويوضــح اجلــدول التالــي قيمــة الرواتــب واملكافــآت والبــدالت التــي تقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعلــى مــدراء 

تنفيذيــن )وعددهــم )2(: الرئيــس التنفيــذي واملديــر املالــي( خــالل الثالثــة أعــوام املاضيــة:

اجلدول رقم )٨(: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة مدراء تنفيذين

2٠1٨م2٠1٧م2٠1٦مبآالف الرياالت السعودية

1٬44٧٩٣٩٩٩٠أعضاء مجلس اإلدارة

٣٬٦5٩4٬2٠2٣٬٩٠2املدراء التنفيذين
املصدر: الشركة 

4-5   لجان مجلس اإلدارة

قــام املجلــس بتكويــن عــدد مــن اللجــان املتخصصــة، ســواء وفــق متطلبــات نظــام الشــركات ونظــام هيئــة الســوق املاليــة ولوائحهــا التنفيذيــة 
أو علــى ضــوء حاجــة العمــل بالشــركة، ملســاعدة املجلــس فــي إدارة مهامــه بفعاليــة أكبــر، وهــي علــى النحــو التالــي:

٤-٥-١   لجنة المراجعة
قام مجلس اإلدارة بتشكيل جلنة املراجعة وفقاً ملتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركة. وتختص جلنة املراجعة باآلتي:

مراقبة أعمال وأنشطة الشركة للتحقق من سالمة ونزاهة التقارير املالية وأنظمة الرقابة الداخلية واملالية بالشركة.	 
دراســة القوائــم املاليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة والتوصيــة فــي شــأنها لضمــان نزاهتهــا 	 

ــا وشــفافيتها. وعدالته
البحث في أي مسائل يثيرها املدير املالي أو مراجع احلسابات.	 
اإلشراف على وحدة املراجعة الداخلية بالشركة والتوصية ملجلس اإلدارة بتعين مسئول املراجعة الداخلية.	 
دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.	 
التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي احلسابات وعزلهم وحتديد أتعابهم والتحقق من استقالليتهم وتقييم أدائهم.	 
دراسة السياسات احملاسبية املتبعة بالشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.	 
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة.	 
مراجعة تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.	 
مراجعــة الئحــة عمــل اللجنــة وتقييــم املهــام والضوابــط مــن حــن إلــى آخــر والتوصيــة بــأي تغييــرات ملجلــس اإلدارة لدراســتها 	 

والتوصيــة للجمعيــة العامــة للمســاهمن باعتمــاد التعديــل.

اجلدول رقم )٩(: أعضاء جلنة املراجعة

تاريخ العضويةاملنصباالسم

2٠1٨/٠٧/1٦مرئيسحمدان علي مطر

2٠1٨/٠٧/1٦معضومنصور صالح اخلربوش*

2٠1٨/٠٧/1٦معضوعصام عبد اللطيف املجلد
املصدر: الشركة 

*بتاريــخ 2٠1٨/٠٩/1٠م وافــق املجلــس علــى تعيــن األســتاذ/ حمــدان مطــر بديــاًل عــن املهنــدس/ منصــور صالــح احلمداخلربــوش ) نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، 
عضــو مســتقل( الــذي تقــدم باســتقالته مــن املجلــس بتاريــخ ٠٩/1٠/ 2٠1٨م. كمــا مت تعيــن األســتاذ/ نــادر الناصــر )عضــو مجلــس اإلدارة( فــي منصــب نائــب 

الرئيــس ويشــغل أيضــاً منصــب عضــو فــي جلنــة املكافــآت والترشــيحات.



٣٧

٤-٥-٢   لجنة المكافآت والترشيحات

مت تشــكيل جلنــة املكافــآت والترشــيحات وفقــاً ملتطلبــات الئحــة احلوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة، وتشــمل مهــام جلنــة 
الترشــيحات واملكافــآت اآلتــي:

التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقاً للسياسات وكاملعايير املعتمدة.	 
املراجعــة الســنوية لالحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة مــن قــدرات ومؤهــالت، مبــا فــي ذلــك 	 

حتديــد الوقــت املخصــص ألعمــال مجلــس اإلدارة.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي ميكن إجراؤها.	 
حتديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.	 
ــة 	  ــح إذا كان العضــو يشــغل عضوي التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء املســتقلن، وعــدم وجــود أي تعــارض مصال

ــس إدارة شــركة أخــرى. مجل
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين.	 
تقدمي االقتراحات املتعلقة بأعضاء املجلس الذين سيتم تعيينهم في كل جلنة تابعة للمجلس.	 
مراجعة حوكمة الشركة سنويا واقتراح أي تعديالت.	 
مراجعــة القوانــن واإلجــراءات التــي يجــب إتباعهــا فــي تقييــم أداء كل عضــو فــي املجلــس أو جلنــة وتقــدمي االقتراحــات املتعلقــة 	 

بهــا إلــى املجلــس.
مراجعة واقتراح التغييرات املناسبة لسياسة وإجراءات التعويض.	 
تقييم فعالية إجراءات التعويض املتبعة في الشركة في إجناز األهداف االستراتيجية.	 
حتديد تعويض الرئيس التنفيذي واملوافقة عليه.	 
تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس األهداف والغايات احملددة.	 
املصادقة على تعويض اإلدارة التنفيذية احملدد من قبل الرئيس التنفيذي.	 
رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلي مجلس اإلدارة.	 

اجلدول رقم )1٠(: أعضاء جلنة املكافآت والترشيحات

تاريخ العضويةاملنصباالسم

2٠1٨/٠٧/1٦مرئيسنضال خزاع كلوب

2٠1٨/٠٧/1٦معضووائل سعد عبد العزيز الراشد

2٠1٨/٠٧/1٦معضوصالح ناصر عبد العزيز السريع
املصدر: الشركة
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      5.   المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

5-1   المقدمة
يســتند مــا يلــي مــن مناقشــة وحتليــل للوضــع املالــي ونتائــج العمليــات إلــى القوائــم املاليــة للشــركة عــن الســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 
ــق  ــت شــركة البســام وشــركاه تدقي ــد تول ــو 2٠1٩م. وق ــي ٣٠ يوني ــة ف ــرة املنتهي ــى الفت ــة إل ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضاف

القوائــم املاليــة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

يُذكــر أن الشــركة قــد قامــت بإعــداد قوائمهــا املاليــة حتــى الســنة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م وفقــاًً للمعاييــر احملاســبية املتعــارف 
عليهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية )املعاييــر احملاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن(. تعتبــر القوائــم املاليــة 
اخلاصــة بالســنة املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م هــي أّول قوائــم ماليــة للشــركة يتــم إعدادهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للمحاســبة 
واملراجعــة املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن حســب نســختها األصليــة. كمــا يذكــر أن تاريــخ اعتمــاد التحــول إلــى 
املعاييــر الدوليــة حســب القوائــم املاليــة اخلاصــة بالســنة املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م هــو 1 ينايــر 2٠1٦م، وبذلــك ينبغــي 
التنويــه إلــى أن كافــة الفتــرات املاليــة الــواردة فــي هــذا التحليــل معــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للمحاســبة واملراجعــة )إال إذا مت اإلشــارة 

إلــى غيــر ذلــك(.

ال متتلــك شــركة البســام وشــركاه بنفســها وال بواســطة أي مــن الشــركات التابعــة لهــا، أي مســاهمة أو حصــة مــن أي نــوع فــي الشــركة. 
ــق باإلشــارة فــي نشــرة  ــا يتعل ــم تســحبها فيم ــة ول ــا اخلطي ــخ إصــدار هــذه النشــرة، قدمــت شــركة البســام وشــركاه موافقته وفــي تاري

اإلصــدار إلــى دورهــا بصفتهــا مراجــع حســابات الشــركة.

خــالل شــهر يونيــو 2٠1٧م، باعــت املجموعــة أصولهــا فــي شــركة ميلينيــوم ويفــرز أوروبــا بقيمــة 14.٧ مليــون ريــال ســعودي وفــي ينايــر 
2٠1٨م مت االنتهــاء مــن كافــة اإلجــراءات القانونيــة املطلوبــة لذلــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــرر مجلــس إدارة املجموعــة إغــالق شــركته 
ــى إنهــاء كافــة اإلجــراءات  التابعــة ميلينيــوم ويفيــرز أمريــكا ذات مســؤولية محــدودة بنســبة 1٠٠% مــن قبــل وتعمــل إدارة املجموعــة عل

القانونيــة والضريبــة املطلوبــة لعمليــة اإلغــالق.

ــج  ــف النتائ ــى مخاطــر وشــكوك. هــذا وقــد تختل ــات مســتقبلية تنطــوي عل ــى بيان ــه إدارة الشــركة عل ــذي أعدت ــوي هــذا القســم ال يحت
الفعليــة للشــركة بشــكل جوهــري عــن تلــك الــوارد مناقشــتها فــي أي مــن البيانــات املســتقبلية نتيجــة عوامــل مختلفــة، مــن بينهــا تلــك 

ــوان "عوامــل املخاطــرة". ــوارد حتــت عن ــاه وفــي أقســام أخــرى مــن نشــرة اإلصــدار هــذه، ال ســيما القســم ال ــوارد مناقشــتها أدن ال
يرجــى األخــذ باالعتبــار أن األرقــام الــواردة بهــذا القســم قــد مت تقريبهــا إلــى أقــرب ألــف ريــال ســعودي )إال إذا مت اإلشــارة إلــى غيــر 
ذلــك(. ولهــذا فــإن مجمــوع تلــك األرقــام قــد يختلــف عمــا هــو وارد باجلــداول. وعــالوة علــى ذلــك، مت تقريــب جميــع النســب املئويــة، 

والهوامــش، ومعــدالت النمــو الســنوي املركــب إلــى أقــرب خانــة عشــرية واحــدة.

5-2   إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة مبا يلي:

أنــه قــد مت الكشــف عــن جميــع احلقائــق اجلوهريــة فيمــا يتعلــق بالشــركة وأدائهــا املالــي فــي هــذه النشــرة، وأنــه ال توجــد أي 	 
وقائــع أخــرى قــد يــؤدي إغفالهــا إلــى أن تكــون أي بيانــات فــي هــذه النشــرة مضللــة.

ــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م 	  ــة املنتهي ــى أســاس موحــد للســنوات املالي ــدة عل ــواردة فــي هــذا القســم مع ــة ال أن املعلومــات املالي
و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

أن املعلومــات املاليــة الــواردة فــي هــذا القســم مســتخرجة دون تغييــرات جوهريــة مــن القوائــم املاليــة املدققــة للشــركة للســنوات 	 
املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وعــالوة علــى ذلــك، 

مت عــرض املعلومــات املاليــة بطريقــة تتفــق مــع القوائــم املاليــة الســنوية املدققــة للشــركة.
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بأنــه لــم يطــرأ أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع املالــي والتجــاري للشــركة خــالل الســنوات 	 

املاليــة الثــالث املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م والتــي ســبقت 
مباشــرة تاريــخ تقــدمي طلــب التســجيل وطــرح األوراق املاليــة اخلاضعــة لهــذه النشــرة.

ال تخضع أية أسهم مملوكة للشركة أو شركاتها التابعة ألي حقوق خيار كما في تاريخ هذه النشرة. 	 
باســتثناء مــا مت اإلفصــاح عنــه ومــا ورد فــي هــذه النشــرة ال يوجــد أيــة رهونــات أو حقــوق أو أعبــاء علــى ممتلــكات الشــركة كمــا 	 

فــي تاريــخ نشــرة اإلصــدار احلاليــة.
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لــم متنــح الشــركة أو شــركاتها التابعــة أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو عــوض غيــر نقــدي فيمــا يتعلــق بإصــدار أو 	 
طــرح أي أوراق ماليــة فــي الســنوات الثــالث املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة فــي 

٣٠ يونيــو 2٠1٩م التــي ســبقت مباشــرة تاريــخ تقــدمي طلــب التســجيل وطــرح األوراق املاليــة اخلاضعــة لهــذه النشــرة.
ال متلــك الشــركة أو شــركاتها التابعــة أيــة حيــازات فــي أوراق ماليــة تعاقديــة أو غيرهــا مــن األصــول التــي تكــون قيمتهــا عرضــة 	 

للتقلبــات أو يصعــب التأكــد مــن قيمتهــا ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر فــي تقييــم املوقــف املالــي غيــر مــا مت ذكــره فــي هــذه النشــرة.
تؤكد الشركة بأنه ال توجد أي أصول ثابتة مهمة أو مزمع شراءها أو استئجارها	 
تؤكــد الشــركة بأنــه ال توجــد أي سياســات حكوميــة أو اقتصاديــة أو ماليــة أو نقديــة أو سياســية أو أي مــن عوامــل أخــرى أثــرت 	 

أو ميكــن أن تؤثــر بشــكل جوهــري مباشــر أو غيــر مباشــر علــى عمليــات الشــركة أو شــركاتها التابعــة.

5-3   السياسات المحاسبية الهامة 

فيمــا يلــي عرضــاً للسياســات احملاســبية الهامــة واملطبقــة فــي إعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة للشــركة األم )شــركة مســاهمة 
ســعودية( وشــركاتها التابعــة )"املجموعــة"( علــى أســاس موحــد. وهــذه السياســات مطبقــة بشــكل مســتمر علــى كل الفتــرات املعروضــة، 

مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك.

٥-٣-١   دمج األعمال
ــة الشــركة  ــاء 1٠٠% مــن حقــوق ملكي ــة عــدم اقتن يتــم احملاســبة عــن عمليــات دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ. وفــي حال
ــر املســيطرة فــي صافــي موجــودات  ــل احلصــص غي ــة وهــي متث ــوق امللكي ــر املســيطرة فــي حق ــراف باحلصــص غي ــم االعت ــة، يت التابع

ــا. الشــركة املســتحوذ عليه

يتــم توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا حتصــل املجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف عندمــا تفقــد املجموعــة الســيطرة 
علــى الشــركة التابعــة. علــى وجــه التحديــد، ويتــم إدراج إيــرادات ومصروفــات الشــركة التابعــة التــي مت االســتحواذ عليهــا أو التخلــص 
منهــا خــالل الســنة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة والدخــل الشــامل األخــر املوحــدة مــن تاريــخ حصــول املجموعــة علــى الســيطرة حتــى 

التاريــخ الــذي تفقــد فيــه املجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.

تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة:

القدرة على التحكم باملنشأة املستثمر بها. 	 
نشوء حق للمجموعة في الربح أو اخلسارة نتيجة الرتباطها باملنشأة املستثمر بها.	 
القدرة على التحكم في املنشأة املستثمر بها بغرض التأثير على عوائدها.	 

علــى الرغــم مــن أن املجموعــة تتمتــع بصفــة عامــة بكافــة حقــوق التصويــت فــي الشــركات اخلاضعــة للســيطرة، إال أن ذلــك ينطبــق بغــض 
النظــر عــن نســبة العائــد فــي رأس املــال إذا مت احلصــول علــى الســيطرة مــن خــالل اتفاقيــات رســمية وموقعــة مــع املســاهمن األخريــن.

التكاليف املتعلقة باالقتناء
مت االعتــراف بالتكاليــف املتعلقــة باالقتنــاء والتــي تتعلــق فــي معظمهــا باقتنــاء االســتثمار ضمــن مصروفــات التشــغيل األخــرى فــي قائمــة 

الربــح أو اخلســارة املوحــدة.

عملية التوحيد
عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء تعديــالت علــى القوائــم املاليــة للشــرکات التابعــة لتتماشــى سياســاتها احملاســبية مــع السياســات احملاســبية 
للمجموعــة. ويتــم حــذف قيمــة االســتثمار فــي املجموعــة فــي كل شــركة تابعــة مقابــل حصــة املجموعــة مــن حقــوق ملكيــة الشــركة التابعــة.
يتــم اســتبعاد جميــع املوجــودات واملطلوبــات وحقــوق امللكيــة واإليــرادات واملصروفــات والتدفقــات النقديــة املتعلقــة باملعامــالت بــن أعضــاء 

املجموعــة بالكامــل عنــد التوحيد.

الشهرة
ــة( فــي  ــر املســيطرة )حقــوق األقلي ــل املســدد، وحصــة حقــوق احلصــص غي ــي املقاب ــادة فــي إجمال ــا الزي ــى أنه ــاس الشــهرة عل ــم قي يت
الشــركة املقتنــاة، والقيمــة العادلــة حلقــوق امللكيــة فــي الشــركة املســتحوذ عليهــا )إن وجــدت( وهــي متثــل القيمــة العادلــة للموجــودات 
املقتنــاة القابلــة للتحديــد واملطلوبــات. إذا كان صافــي املبالــغ املســتحوذ عليهــا مــن املوجــودات القابلــة للتحديــد واملطلوبــات يتجــاوز مبلــغ 
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املقابــل احملــول، وحصــة حقــوق احلصــص غيــر املســيطرة فــي الشــركة املســتحوذ عليهــا والقيمــة العادلــة حلصــة املشــتري احملتفــظ بهــا 
ســابقا فــي الشــركة املســتحوذ عليهــا )إن وجــدت(، هــي متثــل أربــاح اقتنــاء ويتــم االعتــراف بهــا مباشــرة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة 

املوحــدة.

احلصص غير املسيطرة
احلقــوق غيــر املســيطرة هــي حصــص ملكيــة حاليــة وتؤهــل أصحابهــا حلصــة فــي صافــي موجــودات املنشــأة فــي حالــة التصفيــة وميكــن 
قياســها مبدئيــا إمــا بالقيمــة العادلــة أو باحلصــة النســبية للحصــة غيــر املســيطرة فــي صافــي موجــودات الشــركة املســتحوذ عليهــا. يتــم 
اختيــار أســاس القيــاس حســب كل معاملــة علــى حــدى. يتــم قيــاس أنــواع أخــرى مــن احلصــص غيــر املســيطرة بالقيمــة العادلــة أو عندمــا 

يكــون قابــل للتطبيــق فــي معيــار أخــر مــن املعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي.
تقــوم املجموعــة مبعاملــة املعامــالت مــع احلصــص غيــر املســيطرة التــي ال ينتــج عنهــا فقــدان الســيطرة كمعامــالت مــع مســاهميها 
بصفتهــم مســاهمن. بالنســبة ملشــتريات األســهم مــن احلصــص غيــر املســيطرة، يتــم تســجيل الفــرق بــن أي مبلــغ مدفــوع واحلصــة ذات 
الصلــة املســتحوذ عليهــا مــن القيمــة الدفتريــة لصافــي موجــودات الشــركة التابعــة فــي حقــوق امللكيــة. ويطبــق نفــس املبــدأ علــى التصــرف 

فــي األســهم إلــى احلصــص غيــر املســيطرة.

االقتناء املرحلي
عندمــا يتــم دمــج األعمــال علــى مراحــل، يتــم إعــادة قيــاس حصــة املجموعــة احملتفــظ بهــا ســابقا فــي الشــركة املســتحوذ عليهــا بالقيمــة 
العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ ويتــم االعتــراف بالربــح أو اخلســارة الناجتــة، )إن وجــدت(، فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة. يتــم 
إعــادة تصنيــف املبالــغ الناجتــة قبــل تاريــخ االقتنــاء والتــي مت االعتــراف بهــا ســابقا فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة الربــح 

أو اخلســارة عندمــا تكــون هــذه املعاملــة مناســبة الســتبعادها.

٥-٣-٢   ترجمة العمات األجنبية

عملة العرض 
يتــم عــرض القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة بالريــال الســعودي وهــي العملــة الوظيفيــة وعملــة العــرض للشــركة األم. يتــم قيــاس البنــود 
املدرجــة فــي القوائــم املاليــة لــكل شــركة مــن شــركات املجموعــة باســتخدام العملــة الرئيســية للبيئــة االقتصاديــة التــي تعمــل بهــا شــركات 

املجموعــة )العملــة الوظيفيــة(. 

ترجمة املعامالت بالعمالت األجنبية
يتــم إثبــات املعامــالت التــي تتــم بعمــالت أخــرى غيــر العملــة الوظيفيــة للشــركة )العمــالت األجنبيــة( وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة 
فــي تاريــخ املعامــالت. يتــم ترجمــة املوجــودات واملطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة علــى أســاس أســعار 
ــة وفقــاً  ــة واملدرجــة بالعمــالت األجنبي ــة املدرجــة بالقيمــة العادل ــود غيــر النقدي ــم ترجمــة البن الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ. يت

ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ حتديــد القيمــة العادلــة.

يتــم االعتــراف بفــروق أســعار الصــرف علــى البنــود النقديــة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة فــي الســنة التــي تنشــأ فيهــا باســتثناء 
فــروق أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة علــى البنــود النقديــة املطلوبــة مــن أو املســتحقة إلــى عمليــة أجنبيــة واخلاصــة بشــركة ميلينيــوم 
ويفــرز أوروبــا و ميلينيــوم ويفــرز أمريــكا احملــدودة، مــن غيــر احملتمــل أو املقــرر أن يتــم تســويتها )وهــي بالتالــي تشــكل جــزءاَ مــن صافــي 
االســتثمار فــي العمليــة األجنبيــة( والتــي يتــم االعتــراف بهــا أوليــاً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم إعــادة تصنيفهــا مــن حقــوق املســاهمن 

إلــى قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة عنــد تســديد البنــود النقديــة.

عنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة )اســتبعاد حصــة املجموعــة بالكامــل فــي عمليــة أجنبيــة، اســتبعاد يتضمــن فقــدان ســيطرة علــى شــركة 
تابعــة تتضمــن عمليــة أجنبيــة(، يتــم إعــادة تبويــب جميــع فروقــات أســعار الصــرف التراكميــة فــي حقــوق املســاهمن بخصــوص تلــك 
ــي لشــركة  ــق باالســتبعاد اجلزئ ــى ذلــك، فيمــا يتعل ــح أو اخلســارة. باإلضافــة إل ــى قائمــة الرب ــدة ملســاهمي املجموعــة، إل ــة العائ العملي
تابعــة تتضمــن عمليــة أجنبيــة، والــذي ال يــؤدي إلــى خســارة املجموعــة للســيطرة علــى الشــركة التابعــة، يعــاد توزيــع احلصــة النســبية مــن 
فروقــات أســعار الصــرف املتراكمــة علــى احلصــص غيــر املســيطرة وال يتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة. بالنســبة جلميــع 
عمليــات االســتبعاد اجلزئيــة األخــرى )مثــل عمليــات االســتبعاد اجلزئــي للشــركات الزميلــة أو الترتيبــات املشــتركة التــي ال تــؤدي إلــى 
خســارة املجموعــة لتأثيــر جوهــري أو ســيطرة مشــتركة(، يتــم إعــادة تبويــب احلصــة التناســبية مــن فــروق أســعار الصــرف املتراكمــة إلــى 

قائمــة الربــح أو اخلســارة. 
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كل شــركة مــن شــركات املجموعــة يتــم إثبــات املعامــالت املقومــة بعمــالت أخــرى غيــر عملــة العــرض وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة فــي 
تاريــخ املعامــالت. يتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة علــى أســاس أســعار الصــرف 
الســائدة فــي ذلــك التاريــخ. يتــم االعتــراف بفــروق أســعار الصــرف علــى البنــود النقديــة فــي قائمــة الربــح واخلســارة املوحــدة فــي الفتــرة 

التــي تنشــأ فيهــا باســتثناء ذلــك عندمــا يتــم تأجيــل الربــح الشــامل اآلخــر لتغطيــة التدفقــات النقديــة املؤهلــة.

ــا  ــة له ــة الوظيفي ــي أصــدرت بالعمل ــة والت ــة املوحــدة للشــركات األجنبي ــم املالي ــي القوائ ــات املدرجــة ف ــم عــرض املوجــودات واملطلوب يت
بالريــال الســعودي وهــي العملــة الوظيفيــة وعملــة العــرض للمجموعــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي نهايــة الســنة. يتــم ترجمــة 
اإليــرادات واملصروفــات بالريــال الســعودي وفقــاً للمتوســط املرجــح ألســعار الصــرف خــالل الســنة أو وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة 

فــي تاريــخ املعاملــة للمعامــالت اجلوهريــة.

التغيــرات الناجتــة مــن إعــادة ترجمــة الرصيــد االفتتاحــي لصافــي موجــودات مــن العمليــات اخلارجيــة والتغيــرات الناجتــة مــن ترجمــة 
صافــي نتائــج الســنة للعمليــات اخلارجيــة يتــم إثباتهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل األخــر.

ــم إثبــات التغيــر فــي أســعار الصــرف واملدرجــة ضمــن حقــوق  ــى العمليــات اخلارجيــة، يت عندمــا يكــون هنــاك تغييــر فــي الســيطرة عل
ــاح أو خســائر االســتبعادات. ــح أو اخلســارة املوحــدة كجــزء مــن أرب ــى قائمــة الرب ــم حتميلهــا عل ــة يت امللكي

٥-٣-٣   التقارير القطاعية

القطــاع التشــغيلي هــو أحــد مكونــات املجموعــة والــذي يقــوم بأنشــطة قــد يحقــق منهــا إيــرادات ويتحمــل عنهــا مصروفــات مبــا فــي ذلــك 
اإليــرادات واملصروفــات املتعلقــة مبعامــالت مــع مكونــات أخــرى باملجموعــة. يتــم تقييــم جميــع نتائــج القطاعــات بشــكل دوري مــن قبــل 
متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي فــي املجموعــة حتــى يتــم اتخــاذ قــرارات وتقييــم أداء املــوارد املخصصــة لــكل قطــاع واملعلومــات 

املاليــة املتاحــة بشــكل منفصــل.

تتضمــن نتائــج القطاعــات التــي يتــم رفعهــا إلــى متخــذ القــرارات التشــغيلية بنــوداً عائــدة مباشــرة إلــى القطــاع باإلضافــة إلــى تلــك التــي 
ــر املخصصــة تتكــون بشــكل رئيســي مــن مصروفــات الشــركات واملوجــودات /  ــود غي ــى أســاس مناســب. إن البن ــا عل ميكــن تخصيصه
املطلوبــات ذات العالقــة )املتعلقــة باملقــر الرئيســي للمجموعــة( كمصروفــات املركــز الرئيســي وتكاليــف البحــث والتطويــر واملوجــودات/

املطلوبــات ذات العالقــة وموجــودات ومطلوبــات الــزكاة.

٥-٣-٤   ممتلكات وآالت ومعدات 

يتــم إدراج املمتلــكات واآلالت واملعــدات باســتثناء األراضــي اململوكــة ملكيــة خالصــة والعقــارات قيــد اإلنشــاء بالتكلفــة ناقصــاً االســتهالك 
املتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة. وفــي حالــة وجــود األراضــي اململوكــة ملكيــة خالصــة والعقــارات قيــد اإلنشــاء فيتــم تقييمهــا 

بالتكلفــة.

يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت مبعدالت االستهالك احملددة لكل نوع من املمتلكات واآلالت واملعدات.
يتــم االعتــراف باالســتهالك بحيــث يتــم شــطب تكلفــة املوجــودات )باســتثناء األراضــي اململوكــة ملكيــة خالصــة والعقــارات قيــد اإلنشــاء( 

ناقصــا قيمتهــا التجريديــة علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت.

فيما يلي األعمار اإلنتاجية املستخدمة في االستهالكات.

السنوات

1٠ إلى 2٠مباني

4 إلى 12آالت ومعدات وأدوات

4 إلى ٧حتسينات وديكورات

٣ إلى 4 أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية

4سيارات
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وبالنســبة لإلضافــات واالســتبعادات خــالل الفتــرة يتــم حتميــل االســتهالك بدايــة مــن شــهر االقتنــاء أو الرســملة وحتــى الشــهر الــذي مت 
فيــه اســتبعاد تكلفــة تلــك املوجــودات )تاريــخ االســتبعاد(.

القيمة التجريدية للموجودات يتم مراجعتها وتسويتها في حالة كونها جوهرية أو عند اللزوم في تاريخ القوائم املالية )إن وجدت(.

وفــي حالــة وجــود اختــالف فــي العمــر اإلنتاجــي جلــزء مــن املمتلــكات واآلالت واملعــدات يتــم االعتــراف بــه كبنــد منفصــل فــي القوائــم 
املاليــة.

ــح أو  ــة الرب ــي قائم ــدر لألصــل، ف ــر اإلنتاجــي املق ــن العم ــاً م ــد جوهري ــي ال تزي ــة الت ــة واإلصالحــات العادي ــات الصيان ــد مصروف تقي
اخلســارة املوحــدة عنــد تكبدهــا. يتــم رســملة التجديــدات والتحســينات الهامــة.

ويتــم حتديــد األربــاح واخلســائر الناجتــة عــن اســتبعاد ممتلــكات وآالت ومعــدات مبقارنــة املتحصــالت مــع صافــي القيمــة الدفتريــة ويتــم 
إدراجهــا فــي بنــد اإليــرادات األخــرى.

تتمثــل األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ فــي التكاليــف التراكميــة التــي تكبدتهــا املجموعــة فــي فتــرة اإلنشــاء أو التركيــب حتــى يكــون 
األصــل متــاح لالســتخدام.

يتــم رســملة تكاليــف التمويــل علــى القــروض املتعلقــة ببنــاء املوجــودات املؤهلــة خــالل الفتــرة الزمنيــة الالزمــة إلمتــام األصــل وإعــداده 
للغــرض احملــدد لــه )غالبــا تكــون علــى أكثــر مــن عــام(. يتــم حتديــد معــدل الفائــدة بنــاًء علــى معــدل القــروض قصيــرة األجــل لفتــرة إنشــاء 

األصــل.

٥-٣-٥   االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتــم االعتــراف بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة عنــد زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن القيمــة العادلــة ناقصــاً منهــا التكلفــة البيعيــة. 

ويتــم االعتــراف بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة ضمــن قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة إن وجــدت.

 ويتــم حتديــد القيمــة العادلــة طبقــاً للمعيــار الدولــي رقــم 1٣ واخلــاص بالقيمــة العادلــة وتكلفــة االســتبعاد وهــي التكلفــة التــي ميكــن 
إضافتهــا فقــط. ويتــم تقييــم القيمــة الدفتريــة لألصــول عــن طريــق القيمــة احلاليــة املخصومــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية أخــذاً فــي 

االعتبــار املخاطــر املتعلقــة بالنقــود فــي البلــد التــي يتــم التعامــل بهــا.

فــي تاريــخ كل مركــز مالــي، يتــم مراجعــة قيــم املوجــودات غيــر املاليــة بخــالف املوجــودات املاليــة وتلــك التــي تعرضــت لالنخفــاض فــي 
قيمتهــا وذلــك الحتماليــة رد االنخفــاض فــي القيمــة. وعندمــا يتــم الحقــاً رد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة 
لألصــل أو الوحــدة املولــدة للنقــد وفقــاً للتقديــرات املعدلــة فــي قيمتهــا القابلــة لالســترداد، علــى أال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة فيمــا لــو 
لــم يتــم تســجيل أي خســارة لالنخفــاض فــي قيمــة املوجــودات أو الوحــدة املولــدة للنقــد فــي الســنوات الســابقة. ويتــم إثبــات رد خســارة 
االنخفــاض فــي القيمــة كإيــرادات مباشــرة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة. االنخفــاض فــي قيمــة املمتلــكات واآلالت واملعــدات 
ــة مــن املنتجــات املســاعدة.  الناجتــة بشــكل أساســي مــن الطاقــة غيــر املســتغلة للمصنــع عــن طريــق إقفــال أو بيــع منتجــات غيــر فعال
عندمــا يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة الحقــاً، يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد املعدلــة 
فــي حــدود القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن املمكــن حتديدهــا إذا لــم يتــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة لألصــل فــي الســنوات 
ــح أو اخلســارة املوحــدة، إال إذا كان األصــل  ــراف بعكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي قائمــة الرب ــم االعت الســابقة. يت
املعنــي مدرجــا بالقيمــة املعــاد تقييمهــا، وفــي هــذه احلالــة يتــم معاملــة عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة كزيــادة فــي إعــادة التقييــم.

٥-٣-٦   محاسبة االستثمارات والتي تستخدم طريقة حقوق الملكية
تطبيقــاً ملتطلبــات املعاييــر الدوليــة فــي حتديــد مــا إذا كان هنــاك أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة لالســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة 
ــار  ــاً ملعي ــك طبق ــة الشــهرة( وذل ــة لالســتثمار )متضمن ــم االنخفــاض فــي القيمــة الدفتري ــم تقيي ــد الضــرورة يت واملشــروع املشــترك. عن
احملاســبة الدولــي رقــم ٣٦ "الهبــوط فــي قيمــة األصــول" علــى أنــه أصــل مفــرد عــن طريــق مقارنــة القيمــة القابلــة لالســترداد )القيمــة 
املســتخدمة والقيمــة العادلــة ناقصــاً منهــا تكلفــة االســتبعاد "أيهمــا أقــل"( مــع القيمــة الدفتريــة، وفــي هــذه احلالــة يتــم االعتــراف بخســائر 
االنخفــاض فــي القيمــة كجــزء مــن القيمــة الدفتريــة. وأي رد خلســائر االنخفــاض فــي القيمــة املعتــرف بهــا مســبقاً يكــون طبقــاً ملعيــار 

احملاســبة الدولــي رقــم ٣٦ حتــى الوصــول إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد لالســتثمارات التــي زادت قيمتهــا خــالل الفتــرات الالحقــة.
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يتــم تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة بدايــة مــن االعتــراف بــان هــذا االســتثمار كاســتثمارات فــي شــركات زميلــة أو اســتثمارات فــي مشــروع 
مشــترك ويتــم التوقــف عندمــا تكــون تلــك االســتثمارات مــن األنشــطة غيــر املســتمرة أو محتفــظ بهــا بغــرض البيــع. فــي تلــك احلالــة يتــم 
احتفــاظ املجموعــة بجــزء مــن امللكيــة فــي الشــركات الزميلــة أو املشــروع املشــترك ومتثــل هــذه احلصــة أصــل مالــي ويتــم االعتــراف بهــا 
بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االعتــراف األولــي بالقيمــة العادلــة لذلــك االســتثمار تطبيقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم ٩. يتــم االعتــراف 
بالفــرق بــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة واملشــروع املشــترك فــي تاريــخ إلغــاء اســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة 
والقيمــة العادلــة للمتبقــي مــن االســتثمارات املســتبعدة واملتحصــالت مــن عمليــة االســتبعادات وحتديــد الربــح أو اخلســارة الناجتــة مــن 

عمليــة االســتبعاد مــن الشــركات الزميلــة أو املشــروع املشــترك.

باإلضافــة إلــى قيــام املجموعــة باالعتــراف بجميــع املبالــغ فــي قائمــة الدخــل الشــامل األخــرى واملتعلقــة بالشــركات الزميلــة أو املشــروع 
املشــترك بنفــس الطريقــة والتــي تتطلــب للشــركات الزميلــة أو املشــروع املشــترك والتــي مت اســتبعادها مباشــرة مــع األصــول أو االلتزامــات 
املتعلقــة بهــا. وبالنســبة لألربــاح أو اخلســائر التــي ســبق االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل األخــرى واملتعلقــة بالشــركات الزميلــة 
أو املشــروع املشــترك يتــم إعــادة تبويبهــا / تصنيفهــا ضمــن قائمــة الربــح أو اخلســارة مــع اســتبعاد األصــول وااللتزامــات املتعلقــة بهــا، 
ــا  ــار أنه ــى اعتب ــح أو اخلســارة )عل ــى قائمــة الرب ــة إل ــح أو اخلســارة مــن حقــوق امللكي ــب / تصنيــف الرب وتقــوم املجموعــة بإعــادة تبوي

تســويات إعــادة تبويــب( عندمــا تتوقــف عــن تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة.

تقــوم املجموعــة بشــكل مســتمر بتطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة عندمــا تصبــح االســتثمارات فــي شــركات زميلــة كاســتثمارات فــي مشــروع 
مشــترك أو عندمــا تصبــح االســتثمارات فــي مشــروع مشــترك عبــارة عــن اســتثمارات فــي شــركات زميلــة. ففــي هــذه احلالــة ال يوجــد 

إعــادة قيــاس للقيمــة العادلــة لتلــك االســتثمارات مــن خــالل تغيــر نســب امللكيــة.

عندمــا تقــوم املجموعــة بتخفيــض حصتهــا فــي االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة أو املشــروع املشــترك وكانــت املجموعــة تطبــق طريقــة 
حقــوق امللكيــة، تقــوم املجموعــة بإعــادة التبويــب جلــزء مــن الربــح أو اخلســارة والتــي ســبق االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل 
األخــرى واملتعلقــة بانخفــاض نســبة مســاهمة املجموعــة، وفــي هــذه احلالــة يتــم االعتــراف بتلــك األربــاح أو اخلســائر فــي قائمــة الربــح 

أو اخلســارة األوليــة املوحــدة واســتبعاد املوجــودات واملطلوبــات.

عندمــا يكــون هنــاك معامــالت للمجموعــة مــع الشــركات الزميلــة أو املشــروع املشــترك يتــم معاجلــة األربــاح أو اخلســائر الناجتــة مــن 
الشــركات الزميلــة واملشــروع املشــترك فــي القوائــم املاليــة األوليــة املوحــدة فقــط إلــى مــدى املصلحــة فــي تلــك األربــاح أو اخلســائر والتــي 

ليــس لهــا عالقــة بأربــاح أو خســائر املجموعــة.

٥-٣-٧   المخزون
ــات االنخفــاض فــي  ــم إثب ــة للتحقــق )أيهمــا أقــل(. ويت ــف بســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة القابل ــم املخــزون فيمــا عــدا التال ــم تقيي يت
صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق كمصروفــات خــالل الفتــرة التــي نشــأ فيهــا ذلــك االنخفــاض. أي رد لقيمــة االنخفــاض يتــم حتميلــة علــى 
قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة خــالل الفتــرة التــي نشــأت فيهــا ذلــك الــرد. ويتــم حتديــد صافــي القيمــة القابلــة لالســترداد بواســطة 
الســعر التقديــري لبيــع املنتجــات خــالل النشــاط العــادي للمجموعــة ناقصــاً منهــا أي تكاليــف إضافيــة متوقعــة الالزمــة الكتمــال املنتــج 

واملصروفــات الالزمــة لتســويق وتوزيــع وبيــع هــذا املنتــج.

ويتم حتديد التكلفة كما يلي:

 املتوسط املرجحاملواد اخلام

 املتوسط املرجحقطع الغيار

 متوسط التكلفة الصناعيةمخزون حتت التشغيل

متوسط التكلفة الصناعيةإنتاج تام  

ــة وجــزء مــن  ــة تتضمــن التكلفــة املباشــرة للخامــات والعمال ــة لالســترداد. التكلفــة الصناعي ــم التالــف بصافــي القيمــة القابل ــم تقيي ويت
التكلفــة غيــر املباشــرة.

يتم تقييم البضاعة بالطريق بتكلفة الشراء أو قيمة فاتورة املورد باإلضافة إلى بعض املصروفات الالزمة إلمتام عملية الشراء.
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 صافي القيمة القابلة للتحقق وتقييم مخصص املخزون
إن صافي القيمــة القابلة للتحقق هــو سعر البيــع المقدر في ســياق النشــاط الطبيعــي للمجموعــة ناقصاً التكاليــف التقديريــة لالكتمــال 
ومصروفات البيــع والتوزيــع. يتــم إجــراء تقييــم صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق لتخفيــض املخــزون عــادة علــى أســاس فــردي. وهــذا عندمــا 

يكــون املنتــج مــن نفــس خــط اإلنتــاج )الــذي لــه غــرض واســتخدام نهائــي مماثــل( ويتــم تســويقه فــي نفــس املنطقــة اجلغرافيــة.
إن تخفيــض املخزون أقــل مــن التكلفة إلى صافي القيمة القابلــة للتحقــق تتفق مــع املعايير الدولية للتقريــر المالــي بأنه ال يجب أن تزيــد 

قيمــة املوجودات مبا يفوق املبالغ املتوقع حتققها من بيعها. 

يتــم تكويــن مخصــص للمخــزون بطــيء احلركــة واملتقــادم والتالــف. يتــم حتديــد املخــزون التالــف وتخفيــض عنــد إجــراء اجلــرد للمخــزون. 
يتــم تقييــم مخصــص املخــزون بطــيء احلركــة واملتقــادم حســب كل فئــة مــن قوائــم اجلــرد كجــزء مــن التقريــر املالــي. یتم تقییم المرحلة 

علی أساس مقارنة مستوى اكتمــال املخــزون الــذي يحتفــظ بــه بالمبیعات المستقبلیة احملتملــة والمتوقعة.

٥-٣-٨   الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع ومجموعات مستبعدة 
املوجــودات غيــر املتداولــة واحملتفــظ بهــا بغــرض البيــع واملجموعــات املســتبعدة يتــم عرضهــا بشــكل منفصــل ضمــن املوجــودات املتداولــة 

فــي قائمــة املركــز املالــي املوحــدة عندمــا تتحقــق جميــع الشــروط التاليــة: 
عندما تلتزم املجموعة ببيع األصل أو استبعاد مجموعة من األصول.- 
وجود خطة فعالة لبيع هذا املوجود.- 
من املتوقع إمتام عملية البيع خالل 12 شهراً القادمة.- 

عنــد حتقــق الشــروط أعــاله يتــم إعــادة تبويــب املوجــودات ضمــن بنــد موجــودات محتفــظ بهــا بغــرض البيــع وعنــد القيــاس األولــي يتــم 
إثباتهــا بصافــي القيمــة الدفتريــة لتلــك املوجــودات. وعنــد القيــاس الالحــق لتلــك املوجــودات يتــم إثباتهــا بالقيمــة الدفتريــة أو صافــي 

القيمــة البيعيــة بعــد خصــم تكلفــة البيــع أيهمــا أقــل. واملوجــودات احملتفــظ بهــا بغــرض البيــع ال يتــم اســتهالكها أو إطفائهــا.

األنشطة غير املستمرة
األنشــطة غيــر املســتمرة يتــم االفصــاح عنهــا عندمــا تتمكــن املجموعــة مــن فصــل عمليــات النشــاط التشــغيلية وميكــن قيــاس التدفقــات 
النقديــة لهــذا النشــاط بشــكل مســتقل وميكــن حتديــد نشــاطها وتقاريرهــا املاليــة بشــكل مســتقل عــن أنشــطة املجموعــة ومت تبويبهــا علــى 
أنهــا محتفــظ بهــا بغــرض البيــع أو مت اســتبعادها وفــي حالــة قياســها بشــكل مســتقل عــن نشــاط املجموعــة أو بشــكل جغرافــي أو تشــغيليا 
أو تكــون جــزء مــن خطــة واحــدة ككل لكــي يتــم اســتبعاد قطــاع رئيســي باملجموعــة أو قطــاع جغرافــي أو تشــغيلي أو تكــون شــركة تابعــة 

مت اقتنائهــا مــع إعــادة بيعهــا. أيضــاً عندمــا تتــم املوافقــة علــى خطــة عــدم االســتمرار مــن قبــل مجلــس اإلدارة مــع إعــالن تلــك اخلطــة.

يتــم إثبــات أربــاح أو خســائر األنشــطة غيــر املســتمرة فــي قائمــة الربــح واخلســارة املوحــدة ويتــم اإلفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل عــن 
اإليــرادات واملصروفــات مــن األنشــطة املســتمرة ويتــم إعــادة عرضهــا فــي األرقــام املقارنــة. وفــي قائمــة التدفقــات النقديــة يتــم عــرض 
ــم اإلفصــاح عــن  ــة مــن األنشــطة املســتمرة ويت ــة مــن األنشــطة غيــر املســتمرة بشــكل منفصــل عــن التدفقــات النقدي التدفقــات النقدي
املوجــودات واملطلوبــات املتعلقــة بهــا ويتــم اســتبعادها أو تســويتها وأســباب هــذه التغيــرات. وبالنســبة ألرقــام املقارنــة يتــم عرضهــا 

ــة. ــة لهــذه املعامل للمقارن

٥-٣-٩   النقد وما في حكمه
وألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة يتكــون بنــد النقــد ومــا فــي حكمــه مــن نقديــة بالصنــدوق واحلســابات اجلاريــة وودائــع لــدى 
البنــوك واالســتثمارات األخــرى قصيــرة األجــل عاليــة الســيولة ذات االســتحقاق األصلــي خــالل ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ احليــازة 
ــب  ــة للتغيــر فــي القيمــة، املطلوبــات حتــت الطل ــغ نقــدي محــدد وتخضــع ملخاطــر غيــر جوهري والتــي ميكــن حتويلهــا بســهولة إلــى مبل

والســحب علــى املكشــوف والتــي يتــم دفعهــا عنــد الطلــب يتــم خصمهــا.

٥-٣-١٠   إدارة مخاطر األعمال
أثنــاء ممارســة األنشــطة االعتياديــة للمجموعــة، تتعــرض املجموعــة لعــدد مــن املخاطــر املاليــة: مخاطــر االئتمــان، مخاطــر الســيولة، )مبــا 
فــي ذلــك مخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر أســعار الســلع األساســية ومخاطــر أســعار األســهم(. وفــي ذلــك 

اإليضــاح يتــم عــرض كيفيــة قيــام املجموعــة إلدارة املخاطــر املاليــة ومخاطــر رأس املــال.



45

إدارة املخاطــر املاليــة هــو جــزء ال يتجــزأ مــن أســلوب إدارة املجموعــة. ويحــدد "مجلــس اإلدارة" مبــادئ الرقابــة املاليــة، فضــال عــن مبــادئ 
التخطيــط املالــي. الرئيــس التنفيــذي ينظــم ويديــر ويراقــب جميــع املخاطــر املاليــة، مبــا فــي ذلــك األمــور املتعلقــة باملوجــودات واملطلوبــات.

جلنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات، برئاســة رئيــس اإلدارة املاليــة، هــي الهيئــة احلاكمــة لوضــع والتنفيــذ الالحــق لسياســات إدارة 
األصــول وااللتزامــات املاليــة ملجموعــة الســريع. وهــي تضمــن تنفيــذ اســتراتيجيات وحتقيــق أهــداف إدارة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة 
للمجموعــة، والتــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل إدارة النقديــة املركزيــة، فــي ظــل ظــروف محــددة، ومــن قبــل الشــركات التابعــة أيضــاً. وحتــدد 
املبــادئ التوجيهيــة املعتمــدة إلدارة املخاطــر النقديــة وتصنيفهــا، كمــا حتــدد، حســب فئــة املعاملــة، إجــراءات املوافقــة واالعتمــاد والتنفيــذ. 
وتخضــع أنشــطة إدارة النقديــة املركزيــة لإلشــراف مــن قبــل رئيــس اإلدارة املاليــة والــذي يتحقــق مــن تطبيــق االســتراتيجيات و/أو 

العمليــات مــع املبــادئ التوجيهيــة املعتمــدة والقــرارات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة.

مخاطر االئتمان

إدارة املخاطر االئتمانية
إن مخاطــر االئتمــان تشــير إلــى مخاطــر عــدم قــدرة الطــرف اآلخــر )العميــل( علــى الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة ممــا يــؤدي إلــى خســارة 
ماليــة للمجموعــة. تنشــأ مخاطــر االئتمــان فــي املوجــودات ذات الطبيعــة النقديــة واملوجــودات املاليــة غيــر املتداولــة وموجــودات املشــتقات 

املاليــة والــذمم املدينــة التجاريــة واألخــرى.

تهــدف املجموعــة إلــى احلــد مــن مخاطــر االئتمــان املالــي مــن خــالل تطبيــق سياســات إدارة املخاطــر. يتــم حتديــد احلــدود االئتمانيــة 
بنــاء علــى حجــم كل عميــل ومخاطــر التعثــر. إن املنهجيــة املســتخدمة لتحديــد احلــد االئتمانــي تأخــذ فــي االعتبــار األطــراف األخــرى 
والتصنيفــات االئتمانيــة ونســب املخاطــر واحتمــاالت عــدم الســداد عنــد إجــراء تقييــم مهنــي لهــذا الطــرف عنــد منــح حــد ائتمانــي. تتــم 
مراقبــة األطــراف بانتظــام، مــع األخــذ فــي االعتبــار تطــور املعلومــات املذكــورة أعــاله، وحــاالت عــدم الســداد. ونتيجــة لهــذه املتابعــة، يتــم 
إجــراء تغييــرات علــى حــدود االئتمــان وتخصيــص املخاطــر. تتجنــب املجموعــة تركيــز مخاطــر االئتمــان علــى ســيولة موجوداتهــا عــن 

طريــق توزيعهــا علــى عــدة مؤسســات وقطاعــات.

تخضــع الــذمم املدينــة التجاريــة للحــدود االئتمانيــة وإجــراءات الرقابــة واملتبعــة كذلــك فــي جميــع الشــركات التابعــة. نظــرا لكثــرة عــدد 
العمــالء واتســاع القاعــدة اجلغرافيــة تتعــرض املجموعــة إلــى تركــز جوهــري ملخاطــر االئتمــان علــى ذممهــا املدينــة التجاريــة. ومــع ذلــك، 
تتــم مراقبــة الــذمم التجاريــة بشــكل مســتمر وفقــاً للمنهجيــة املماثلــة املســتخدمة لألطــراف املاليــة املقابلــة. إن احلــد األقصــى للتعــرض 
ملخاطــر االئتمــان الناجتــة عــن األنشــطة املاليــة، دون األخــذ فــي االعتبــار اتفاقيــات املقاصــة ودون األخــذ فــي االعتبــار أي ضمانــات 

محتفــظ بهــا أو تعزيــزات ائتمانيــة أخــرى، هــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات املاليــة للمجموعــة.

مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي املخاطــر التــي قــد تواجــه املجموعــة مــن صعوبــات للوفــاء بالتزاماتهــا املرتبطــة بااللتزامــات املاليــة التي مت تســويتها 
بتســليم نقديــة أو غيرهــا مــن املوجــودات املاليــة. ميكــن أن تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم قــدرة املجموعــة علــى بيــع موجــودات ماليــة 
مــا بســرعة أو قيمــة مقاربــة لقيمتهــا العادلــة. وتهــدف املجموعــة إلــى إدارة هــذه املخاطــر عــن طريــق احلــد مــن الدخــول فــي أدوات ماليــة 

والتــي قــد تتأثــر مبشــاكل الســيولة واحلفــاظ علــى احتياطــي مــن تســهيالت.

مخاطر السوق
املجموعــة معرضــة للخطــر مــن التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة وأســعار الســوق التــي تؤثــر علــى 

املوجــودات واملطلوبــات واملعامــالت املســتقبلية.

مخاطر العمالت األجنبية 
املجموعــة معرضــة ملخاطــر العمــالت األجنبيــة مــن املعامــالت والترجمــة. مخاطــر املعامــالت تنشــأ مــن التعامــل بالعمــالت األجنبيــة. 
ــادل  ــود تب ــاً الحتياجــات النشــاط احملــدد للمجموعــة مــن خــالل اســتخدام عق ــم إدارة هــذه املخاطــر ضمــن سياســة التحــوط وفق ويت

العمــالت.

مخاطر أسعار العموالت 
تنشــأ مخاطــر أســعار العمولــة مــن احتمــال تذبــذب أســعار العمولــة ممــا ســيؤثر علــى الربحيــة املســتقبلية أو القيمــة العادلــة لــألدوات 
املاليــة، املجموعــة معرضــة ملخاطــر أســعار العمولــة علــى مطلوباتهــا التــي تدفــع عليهــا عمولــة، وحتديــداً املبالــغ املســتحقة للبنــوك، وتعمــل 
اإلدارة علــى احلــد مــن مخاطــر أســعار العمولــة علــى املجموعــة مــن خــالل مراقبــة التغيــرات علــى أســعار العمولــة املتعلقــة باملطلوبــات 

التــي تدفــع املجموعــة عليهــا عمولــة.
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٥-٣-١١   األدوات المالية المشتقة 
تتكــون مشــتقات املجموعــة بشــكل رئيســي مــن عقــود تبــادل أســعار العمــوالت والعمــالت األجنبيــة. تســتخدم املشــتقات بشــكل رئيســي 

إلدارة التعــرض ملخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر أســعار الفائــدة كمــا هــو موضــح فــي مخاطــر الســوق.
تــدرج املشــتقات املاليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة، ويتــم إعــادة قياســها الحقــاً بالقيمــة العادلــة علــى أســاس منتظــم وفــي تاريــخ كل مركــز 
مالــي كحــد أدنــى مــع إثبــات جميــع أرباحهــا وخســائرها احملققــة وغيــر احملققــة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة األوليــة املوحــدة إال إذا 

كانــت مــن عقــود حتــوط مؤهلــة.

محاسبة عقود التحوط
تقــوم املجموعــة بتصنيــف وتوثيــق بعــض املشــتقات واملوجــودات املاليــة أو املطلوبــات املاليــة األخــرى كأدوات حتــوط ضــد التغيــرات فــي 
القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املعتــرف بهــا )حتــوط القيمــة العادلــة( واملعامــالت املتوقعــة بدرجــة كبيــرة. )حتوطــات التدفقــات 
النقديــة( يتــم تقييــم فعاليــة مثــل هــذه التحوطــات عنــد بدايــة العقــد ويتــم التحقــق منهــا علــى فتــرات منتظمــة وعلــى األقــل علــى أســاس 

ربــع ســنوي، وذلــك باســتخدام االختبــارات املســتقبلية واملرجعيــة.

حتوطات التدفقات النقدية
تســتخدم املجموعــة حتوطــات التدفقــات النقديــة للتخفيــف مــن مخاطــر معينــة مرتبطــة مبوجــودات أو مطلوبــات معتــرف بهــا أو 
معامــالت متوقعــة بشــكل كبيــر، مثــل مبيعــات التصديــر املســتقبلية املتوقعــة، وشــراء املعــدات واملــواد اخلــام، فضــاًل عــن تغيــر مدفوعــات 
الفائــدة املتوقعــة واملقبوضــات. يتــم االعتــراف باجلــزء الفعــال للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة ألدوات التحــوط فــي قائمــة الدخــل الشــامل 
اآلخــر، فــي حــن يتــم االعتــراف بــأي جــزء غيــر فعــال علــى الفــور فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة األوليــة املوحــدة. عندمــا ينتــج عــن 
البنــد املغطــى االعتــراف باملوجــودات أو املطلوبــات غيــر املاليــة، مبــا فــي ذلــك األعمــال املســتحوذ عليهــا، يتــم إدراج الربــح أو اخلســارة 
املعتــرف بهــا ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي قيــاس تكلفــة األصــل أو االلتــزام. وال يتــم رد الربــح أو اخلســارة املســجلة ســابقا فــي 
قائمــة الدخــل الشــامل األخــر املوحــدة ويتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة األوليــة املوحــدة فــي نفــس الوقــت الــذي تتــم 

فيهــا معاملــة التحــوط.

مشتقات غير محددة
يتــم تصنيــف املشــتقات التــي لــم يتــم تصنيفهــا ضمــن عقــود التحــوط كمشــتقات غيــر محــددة. ويتــم احلصــول عليهــا فــي إطــار سياســات 

إدارة املخاطــر املعتمــدة علــى الرغــم مــن عــدم تطبيــق محاســبة التحــوط.

٥-٣-١٢   األدوات المالية غير المشتقة
 يتــم االعتــراف باملوجــودات واملطلوبــات املاليــة عندمــا تصبــح إحــدى منشــآت املجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــألداة. يتــم قيــاس 
ــم إضافــة تكاليــف  ــي يت ــراف األول ــد االعت ــاح أو اخلســائر. عن ــة مــن خــالل األرب ــاً بالقيمــة العادل ــة مبدئي ــات املالي املوجــودات واملطلوب
املعامــالت التــي تعــود مباشــرًة إلــى شــراء أو إصــدار موجــودات ماليــة ومطلوبــات ماليــة )باســتثناء املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر( أو خصمهــا مــن القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة أو املطلوبــات املاليــة )أيهمــا أنســب(. 
ويتــم االعتــراف بتكاليــف املعاملــة العائــدة مباشــرة إلــى اقتنــاء موجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 

اخلســارة مباشــرة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة.

املوجودات املالية
تقوم املجموعة اعتباراً من 1 يناير 2٠1٨م بتصنيف موجوداتها املالية ضمن فئات القياس التالية:

موجودات مالية تقاس الحقاً بالقيمة العادلة )من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو اخلسارة(- 
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة.- 

يعتمد القياس على منوذج األعمال للمنشأة إلدارة املوجودات املالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
بالنســبة للموجــودات التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة إمــا أن يتــم تســجيل األربــاح أو اخلســائر فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة أو قائمــة 
الدخــل الشــامل اآلخــر. بالنســبة لالســتثمارات فــي أدوات حقــوق امللكيــة املقتنــاة لغيــر أغــراض املتاجــرة فــإن هــذا يعتمــد مــا إذا كانــت 
املجموعــة قــد قامــت بعمــل اختيــار غيــر قابــل لإللغــاء عنــد االثبــات األولــي لتســجيل اســتثمارات حقــوق امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل الدخــل الشــامل.
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تصنيف املوجودات املالية
عنــد االعتــراف األولــى تصنــف وتقــاس املوجــودات املاليــة علــى أســاس: التكلفــة املطفــأة، والقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل 
اآلخــر أو القيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو اخلســارة. ومــع ذلــك، فــإن املجموعــة فــي تاريــخ القوائــم املاليــة حتتفــظ فقــط مبوجــودات 

ماليــة مدرجــة بالتكلفــة املطفــأة.

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة
يتــم قيــاس املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة والتــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو اخلســارة إذا اســتوفى 

الشــرطن التاليــن:
يتم االحتفاظ باألصل املالي في منوذج األعمال ويكون الهدف منه حتصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و- 
الشــروط التعاقديــة لألصــل املالــي حتــدد تواريــخ معينــة لتحصيــل التدفقــات النقديــة متثــل جــزء مــن املبلــغ األصلــي واألربــاح - 

علــى صافــي املبلــغ املســتحق مــن أصــل املبلــغ.

يتــم إثبــات الربــح أو اخلســارة الناجتــة عــن االســتثمار فــي أدوات الديــن والتــي يتــم قياســها بالتكلفــة املطفــأة والتــي ال تشــكل جــزءاً مــن 
عالقــة التحــوط فــي قائمــة الدخــل املوحــدة، وذلــك عنــد التوقــف عــن إثبــات األصــل أو انخفــاض قيمتــه. يتــم إدراج دخــل العمولــة مــن 

هــذه املوجــودات املاليــة ضمــن إيــرادات التمويــل باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. 

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أدوات الدين

يتــم قيــاس أدوات الديــن التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر والتــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل الربــح أو اخلســارة عندمــا تســتوفي الشــروط التاليــة:

يتم االحتفاظ باألصل املالي في منوذج األعمال ويكون الهدف منه حتصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و- 
الشــروط التعاقديــة لألصــل املالــي حتــدد تواريــخ معينــة لتحصيــل التدفقــات النقديــة متثــل جــزء مــن املبلــغ األصلــي واألربــاح - 

علــى صافــي املبلــغ املســتحق مــن أصــل املبلــغ.

أدوات امللكية
عنــد اإلثبــات األولــي، ألدوات حقــوق امللكيــة املقتنــاة لغيــر أغــراض المتاجرة. يكــون للشــركة اخليــار بشــكل ال رجعــة فيــه، بعــرض 
ــى حــدة. ــى أســاس كل اســتثمار عل ــار عل ــم هــذا االختي ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. يت ــرات الالحقــة فــي القيمــة العادل التغي

تصنيف املطلوبات املالية
تقــوم املجموعــة بتصنيــف مطلوباتهــا املاليــة، فيمــا عــدا الضمانــات املاليــة والتزامــات القــروض، كمــا يتــم قياســها بالتكلفــة املطفــأة. 
حتســب التكلفــة املطفــأة بعــد األخــذ بعــن االعتبــار خصــم أو عــالوة اإلصــدار، والتكاليــف التــي تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن معــدل العمولــة 

الفعلــي إن وجــدت.

إلغاء اإلثبات

املوجودات املالية
تتوقــف املجموعــة عــن االعتــراف باملوجــودات املاليــة عنــد انتهــاء احلقــوق التعاقديــة املتعلقة بالتدفقــات النقدية اخلاصة بهــذه املوجودات 
أو نقــل حقــوق اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة مبوجــب معاملــة مــا يتــم مبوجبهــا حتويــل كافــة املخاطــر واملنافــع املصاحبــة مللكيــة 
األصــل املالــي أو عــدم قيــام املجموعــة بتحويــل أو اإلبقــاء علــى كافــة املخاطــر واملنافــع املصاحبــة للملكيــة ولــم يتــم باإلبقــاء علــى الســيطرة 

علــى هــذه املوجــودات املاليــة.
وعنــد التوقــف عــن إثبــات أصــل مالــي، يتــم إثبــات الفــرق بــن القيمــة الدفتريــة لألصــل أو )القيمــة الدفتريــة املخصصــة للجــزء الــذي مت 
التوقــف عــن إثباتــه مــن األصــل(، و)1( املقابــل املســتلم )مبــا فــي ذلــك أي أصــل جديــد مت احلصــول عليــه مطروحــاً منــه أي التــزام جديــد 

مت حتملــه( و)2( أيــة مكاســب أو خســائر تراكميــة مت إثباتهــا ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر – يجــب أن يتــم إثبــات الربــح أو اخلســارة.

وفــي حالــة قيــام املجموعــة بعــدم االحتفــاظ أو حتويــل كافــة املخاطــر واملنافــع املصاحبــة مللكيــة أصــل مــا ولكنهــا احتفظــت بالســيطرة، 
فــإن املجموعــة تســتمر فــي إثبــات األصــل وذلــك بقــدر تعرضهــا للتغيــرات فــي قيمــة األصــل احملــول.
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املطلوبات املالية
املطلوبات املالية يتم تبويبها كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة أو كالتزامات مالية أخرى.

٥-٣-١٣   عقود اإليجار

تقوم املجموعة بتصنيف عقد اإليجار كإيجار متويلي عندما:

يتم نقل ملكية األصل إلى املستأجر بنهاية فترة اإليجار.- 
مدة اإليجار هي اجلزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل، حتى لو لم يتم نقل امللكية.- 
فــي بدايــة عقــد اإليجــار، تكــون القيمــة احلاليــة للحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار تقــرب مــن القيمــة العادلــة لألصــل املؤجــر بشــكل - 

جوهري.
املوجــودات املؤجــرة ذات طبيعــة متخصصــة بحيــث ال يســتطيع املســتأجر اســتخدامها إال مــن دون إدخــال تعديــالت جوهريــة - 

عليهــا.
إذا كان للمستأجر احلق في إلغاء عقد اإليجار، يتحمل املستأجر خسائر املؤجر املرتبطة باإللغاء.- 
الربح أو اخلسارة الناجتة عن التقلبات في القيمة العادلة محملة على املستأجر.- 
للمستأجر القدرة على االستمرار في التأجير لفترة ثانية أقل بكثير من القيمة السوقية لعقد اإليجار.- 

التأجير التمويلي
يتــم تســجيل املوجــودات احملتفــظ بهــا مبوجــب عقــود التأجيــر التمويلــي مبدئيــا بالقيمــة احلاليــة للحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار طبقــا 
لعقــود اإليجــار والقيمــة العادلــة للموجــودات املؤجــرة، أيهمــا أقــل. يتــم احتســاب االســتهالك علــى األصــول املؤجــرة باســتخدام طريقــة 
القســط الثابــت باملعــدالت املســتخدمة للموجــودات املماثلــة، وذلــك بغــرض اســتهالك املوجــودات علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة املقــدرة 
نظــرا ليقــن ملكيــة املوجــودات فــي نهايــة فتــرة اإليجــار. يتــم إدراج التــزام اإليجــار املســتحق بالصافــي بعــد خصــم تكاليــف التمويــل فــي 
املطلوبــات مقابــل املوجــودات اخلاضعــة لإليجــار التمويلــي. يتــم تصنيــف املطلوبــات علــى أنهــا قصيــرة وطويلــة األجــل حســب توقيــت 
الدفعــات. يتــم توزيــع كل دفعــة إيجــار بــن املطلوبــات وتكلفــة التمويــل وذلــك لتحقيــق معــدل ثابــت علــى الرصيــد القائــم. يتــم حتميــل 
تكاليــف التمويــل علــى قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة علــى مــدى فتــرة اإليجــار. يتــم االعتــراف باســتهالك املوجــودات اخلاضعــة 
ــى  ــم احتســاب اســتهالك املوجــودات املؤجــرة عل ــراف باملوجــودات اململوكــة. يت ــم بهــا االعت ــي يت ــي بنفــس الطريقــة الت لإليجــار التمويل

قائمــة الربــح أو اخلســارة. 

اإليجار التشغيلي 
ــي كمــا هــو موضــح أعــاله كإيجــارات تشــغيلية. مت حتميــل اإليجــارات  يتــم تصنيــف جميــع عقــود اإليجــار غيــر عقــود اإليجــار التمويل

ــى مــدى فتــرة اإليجــار. ــى أســاس القســط الثابــت عل ــى قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة عل مبوجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي عل

٥-٣-١٤   مزايا الموظفين

مزايا املوظفني قصيرة وطويلة األجل
يتــم االعتــراف مبطلوبــات املزايــا املســتحقة للموظفــن وتتضمــن األجــور والرواتــب واإلجــازات الســنوية واإلجــازات املرضيــة فــي الفتــرة 

التــي يتــم فيهــا تقــدمي اخلدمــة ذات الصلــة باملبلــغ غيــر املخصــوم للمزايــا املتوقــع دفعهــا مقابــل تلــك اخلدمــة.
ــة ذات  ــل اخلدم ــا مقاب ــع دفعه ــا املتوق ــر املخصــوم للمزاي ــغ غي ــرة األجــل باملبل ــا املوظفــن املســتحقة قصي ــات مزاي ــاس مطلوب ــم قي ويت

ــة. العالق
ــة  ــة للتدفقــات النقدي ــة األجــل بالقيمــة احلالي ــا املوظفــن املســتحقة األخــرى طويل ــم قيــاس االلتزامــات املعتــرف بهــا املتعلقــة مبزاي يت
املســتقبلية املقــّدرة املتوقــع تقدميهــا مــن قبــل املجموعــة فيمــا يتعلــق باخلدمــات املقدمــة مــن قبــل املوظفــن حتــى تاريــخ القوائــم املاليــة.

مزايا نهاية اخلدمة للموظفني
ــة  ــة اخلدم ــا نهاي ــع احملــددة. خطــة مزاي ــق بخطــة املناف ــي املوحــدة تتعل ــز املال ــة املرك ــي قائم ــا ف ــرف به ــات أو املوجــودات املعت املطلوب
للموظفــن متثــل القيمــة احلاليــة اللتــزام منافــع انتهــاء خدمــات املوظفــن كمــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر. يتــم احتســاب التــزام منافــع انتهــاء 

خدمــات املوظفــن ســنويا بواســطة خبــراء اكتواريــن مســتقلن باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان املتوقعــة.
يتــم حتديــد القيمــة احلاليــة اللتــزام منافــع انتهــاء خدمــات املوظفــن عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة باســتخدام 
أســعار الفائــدة لســندات الشــركات عاليــة اجلــودة املقومــة بالعملــة التــي ســيتم بهــا دفــع املزايــا والتــي حتتــوي علــى شــروط تقــارب نفــس 

شــروط العقــد.
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يتم تصنيف تكاليف املنافع احملددة على النحو التالي:

تكلفة اخلدمة
تتضمن تكاليف اخلدمة تكاليف اخلدمة احلالية والسابقة واحململة في قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.

يتــم االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة احلاليــة لاللتزامــات املســتحقة احملــددة الناجتــة عــن تعديــالت أو تخفيضــات اخلطــة مباشــرة فــي 
قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــد كتكلفــة خدمــة ســابقة.

تكلفة الفائدة 
يتــم احتســاب صافــي تكلفــة الفائــدة مــن خــالل تطبيــق معــدل اخلصــم علــى صافــي رصيــد التــزام منافــع انتهــاء خدمــات املوظفــن. يتــم 

إدراج هــذه التكلفــة فــي مصروفــات مزايــا املوظفــن فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة.

إعادة قياس األرباح أو اخلسائر
یتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القیاس الناتجة من تسويات اخلبرة االكتوارية والتغیرات في االفتراضات االکتواریة في السنة التي 

تتم فيها مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخراملوحدة.

٥-٣-١٥   الزكاة والضرائب
تخضــع املجموعــة للــزكاة وفقــاً ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل باململكــة العربيــة الســعودية )"الهيئــة "( والشــركات التابعــة األجنبيــة 
تخضــع لضريبــة الدخــل طبقــاً لقوانــن الضرائــب فــي البلــدان التــي تأسســت بهــا. ويتــم إثبــات اســتحقاق للــزكاة وضريبــة الدخــل وحتمــل 
علــى قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة للفتــرة اجلاريــة. ويتــم احتســاب مطلوبــات الــزكاة والضريبــة اإلضافيــة، إن وجــدت، والتــي تتعلــق 

بالربــوط الزكويــة علــى ســنوات ســابقة مــن قبــل املصلحــة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا إصــدار الربــوط النهائيــة.

٥-٣-١٦   المخصصات 
يتــم االعتــراف باملخصصــات عنــد وجــود التــزام حالــي قانونــي أو حكمــي - نتيجــة حلــدث فــي املاضــي - علــى املجموعــة وميكــن عمــل 
ــغ احملققــة  ــزام. املبال ــك االلت ــة لتســوية ذل ــه تدفــق ملنافــع اقتصادي ــب عن ــزام ويكــون مــن احملتمــل أن يترت ــغ االلت ــه ملبل ــوق ب ــر موث تقدي
كمخصصــات تعتبــر أفضــل تقديــر لقيــاس املقابــل املطلــوب لتســوية االلتزامــات احلاليــة فــي نهايــة الســنة املاليــة، أخــذاً بعــن االعتبــار 
املخاطــر واألمــور غيــر املؤكــدة احمليطــة بتلــك االلتزامــات. عنــد قيــاس قيمــة املخصــص بنــاًء علــى التدفقــات النقديــة املقــدرة لتســوية 

االلتزامــات احلاليــة، فــان قيمــة االلتــزام املثبتــة بدفاتــر املجموعــة تقــاس بنــاًء علــى القيمــة احلاليــة لتلــك التدفقــات.

عندمــا يتوقــع اســترداد بعــض أو كل املبالــغ املطلوبــة لتســوية املخصصــات مــن طــرف ثالــث، يتــم االعتــراف بالــذمم املدينــة كموجــودات 
إذا أمكــن التأكــد أن هــذه الــذمم قابلــة للتحصيــل وميكــن قيــاس قيمــة هــذه الــذمم بشــكل موثــوق بــه.

إن املوجــودات واملطلوبــات احملتملــة هــي احلقــوق احملتملــة وااللتزامــات التــي تنشــأ عــن أحــداث ماضيــة والتــي ســوف يتــم تأكيــد حدوثهــا 
أو عــدم حدوثهــا عــن طريــق حــدوث أحــد األحــداث املســتقبلية الغيــر مؤكــدة والتــي ليســت حتــت ســيطرة املجموعــة.

٥-٣-١٧   اإليرادات 
يتــم االعتــراف باإليــرادات عنــد انتقــال الســيطرة علــى إحــدى املوجــودات إمــا مبــرور الوقــت أو فــي وقــت معــن. تُعــرف الســيطرة علــى 

إحــدى املوجــودات بالقــدرة علــى توجيــه االســتخدام وفعليــاً جميــع املنافــع املتعلقــة بتلــك املوجــودات.

بيع البضائع أو اخلدمات
يتــم االعتــراف باإليــرادات عنــد نقــل البضائــع أو اخلدمــات املطلوبــة إلــى العمــالء مببلــغ يعكــس املقابــل املــادي الــذي تتوقــع املجموعــة 

أنهــا تســتحقه مقابــل تلــك الســلع أو اخلدمــات. يتــم االعتــراف باإليــرادات عنــد اســتيفاء اخلطــوات التاليــة:

حتديد عقد البيع املبرم مع العميل. وال يلزم أن يكون هذا العقد كتابياً كاتفاقيات الوعد بالشراء. 1
وجود التزام أداء.. 2
حتديد سعر املعاملة. . ٣
توزيع سعر املعاملة على التزام األداء.. 4
االعتراف باإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء.. 5
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وعند تقييم هذه اخلطوات، فإن اإلدارة تضع ما يلي في حسبانها: 

موافقــة الطرفــن )املشــتري والبائــع( علــى البيــع مــع نقــل حقــوق كل طــرف اخلاصــة بهــذه البضائــع واخلدمــات مبوجــب البيــع. 	 
كمــا ينبغــي دراســة شــروط الدفــع لضمــان أن العقــد لــه أســاس جتــاري وأنــه مــن احملتمــل أن يتــم حتصيــل املقابــل املــادي اخلــاص 

ببيــع هــذه البضائــع واخلدمــات.
حتديــد بضائــع أو خدمــات مســتقلة متفــق عليهــا مبوجــب العقــد. يشــار إلــى هــذه البضائــع واخلدمــات املســتقلة بالتــزام األداء. 	 

عنــد دراســة مــا إذا كانــت هــذه البضائــع واخلدمــات مســتقلة، تقــوم اإلدارة بتقييــم مــا إذا كان ميكــن لهــذه البضائــع أو اخلدمــات 
أن توفــر منفعــة فــي حــد ذاتهــا وأنــه قــد مت حتديــد وعــد املجموعــة بتحويــل هــذه البضائــع واخلدمــات إلــى العميــل بشــكل منفصــل، 

وتعتبــر جميــع مبيعــات املجموعــة مســتقلة.
املقابــل املــادي املتوقــع أن تســتحقه املجموعــة مقابــل نقــل هــذه البضائــع واخلدمــات. إن جميــع مبيعــات املجموعــة لهــا مقابــل 	 

ثابــت.
توزيع سعر املعاملة على السلع أو اخلدمات مبوجب العقد.	 
الوفاء بالتزام األداء.	 

إيرادات أخرى 
يتم إثبات اإليرادات األخرى على أساس االستحقاق.

٥-٣-١٨   المصروفات
 يتــم حتديــد تكلفــة البضاعــة املباعــة علــى أســاس تكلفــة اإلنتــاج أو الشــراء والتســويات اجلرديــة اخلاصــة باملخــزون. أمــا باقــي املصاريــف 
مبــا فيهــا مصاريــف البيــع والتســويق يتــم تســجيلها عنــد انتقــال مخاطــر وملكيــة البضاعــة املشــتراة للمجموعــة أو عنــد اســتالم البضاعة.

مصروفات بيع وتوزيع
تتضمــن مصروفــات البيــع والتوزيــع جميــع تكاليــف بيــع وتوزيــع منتجــات املجموعــة وتشــمل مصروفــات اإلعــالن ورســوم التســويق 
وتكاليــف املبيعــات غيــر املباشــرة األخــرى. تــوزع املصروفــات علــى أســاس ثابــت فيمــا بــن مصروفــات البيــع والتوزيــع وتكلفــة املبيعــات، 

إذا لــزم األمــر.

مصروفات عمومية وإدارية
تتضمــن املصروفــات العموميــة واإلداريــة تكاليــف مباشــرة وغيــر مباشــرة ليســت علــى وجــه التحديــد مرتبطــة بتكلفــة املبيعــات أو نشــاط 
البيــع والتوزيــع باملجموعــة. تــوزع املصروفــات علــى أســاس ثابــت فيمــا بــن مصروفــات عموميــة وإداريــة ومصروفــات البيــع والتوزيــع 

وتكلفــة املبيعــات، إذا لــزم األمــر.

٥-٣-١٩   ربحية السهم
تقــوم املجموعــة بعــرض ربحيــة الســهم األساســية واملخفــض للســهم الواحــد ألســهمها العاديــة. يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية 
بقســمة صافــي الربــح أو اخلســارة املتاحــة إلــى حملــة األســهم العاديــة للشــركة علــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة 
ــة األســهم. يتــم حتديــد ربحيــة الســهم املخفضــة عــن طريــق تعديــل صافــي الربــح أو اخلســارة املنســوبة  خــالل الســنة، واملعــدل حلمل
إلــى حملــة األســهم العاديــة واملتوســط املرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة، واملعــدل حلملــة األســهم، لتعديــل أثــار كل األســهم العاديــة 

املخفضــة احملتملــة والتــي تشــمل الســندات القابلــة للتحويــل ألســهم واألســهم املمنوحــة للموظفــن إن وجــدت.

٥-٣-٢٠   المعامات مع أطراف ذات عاقة 
يتــم تســعير املعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة علــى أســاس جتــارى. ويتــم حتديــد األســعار علــى أســاس طريقــه األســعار غيــر 
املســيطر عليهــا والتــي حتــدد الســعر بالرجــوع إلــى أســعار الســلع واخلدمــات املماثلــة التــي تبــاع أو يتــم احلصــول عليهــا فــي ســوق قابــل 
للمقارنــة االقتصاديــة وإلــى مشــتري ال يرتبــط بالبائــع وعــادة مــا تكــون بأســعار تفضيليــة لصالــح املجموعــة مقارنــة بأســعار الســوق.

٥-٣-٢١   األحداث الاحقة لتاريخ القوائم المالية الموحدة 
تقــوم املجموعــة بتعديــل البيانــات املاليــة إذا ظهــر بعــد فتــرة القوائــم املاليــة دليــال إضافيــا علــى الشــروط التــي كانــت موجــودة فــي نهايــة 
فتــرة التقريــر، مبــا فــي ذلــك حــدث يؤثــر بطريقــة غيــر مناســبة جزئيــاً أو كليــاً علــى فــرض االســتمرارية للمجموعــة. يتــم إجــراء هــذه 

التعديــالت حتــى تاريــخ اعتمــاد مجلــس اإلدارة للبيانــات املاليــة املوحــدة.
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٥-٣-٢٢   تكاليف االقتراض
تكاليــف االقتــراض املباشــرة إلــى اقتنــاء أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل مــن األصــول املؤهلــة، وهــي األصــول التــي تســتغرق بالضــرورة فتــرة 
ــك  ــة تل ــى تكلف ــراض إل ــة االقت ــة تكلف ــم إضاف ــع، يت ــر مــن ســنة واحــدة، لالســتعداد الســتخدامها أو بغــرض البي ــة، أي أكث ــة طويل زمني
املوجــودات، إلــى أن تصبــح األصــول جاهــزة بشــكل كبيــر لالســتخدام أو بغــرض البيــع. عــالوة علــى ذلــك، ال يتــم رســملة تكلفــة االقتــراض 
خــالل فتــرة التوقــف. إلــى احلــد الــذي تســتخدم فيــه القــروض ذات األســعار املتغيــرة لتمويــل أصــل مؤهــل ويتــم حتوطــه عــن طريــق 
ــم إثبــات اجلــزء الفعــال مــن املشــتقات فــي قائمــة الدخــل  ــة، يت ــة مخاطــر تغييــر أســعار العمول ــة ملقابل حتــوط فعــال للتدفقــات النقدي
ــح أو اخلســارة  ــى الرب ــر األصــل املؤهــل عل ــا يؤث ــح أو اخلســارة املوحــدة عندم ــى قائمــة الرب ــا إل ــم حتويله الشــامل اآلخــر املوحــدة ويت
ــة  ــة العادل ــال للقيم ــي حتــوط فع ــم حتوطــه ف ــل أصــل مؤهــل ويت ــت لتموي ــروض ذات الســعر الثاب ــه الق ــذي تســتخدم في ــى احلــد ال إل
ملخاطــر ســعر العمولــة، فــإن تكاليــف االقتــراض املرســملة تعكــس ســعر الفائــدة التحوطــي. يتــم خصــم إيــرادات االســتثمار املكتســبة مــن 
االســتثمار املؤقــت للقــروض احملــددة بانتظــار إنفاقهــا علــى األصــول املؤهلــة مــن تكاليــف االقتــراض املؤهلــة للرســملة. يتــم االعتــراف 

بكافــة تكاليــف االقتــراض األخــرى فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.

٥-٣-٢٣   السياسات المحاسبية الجديدة

املعايير اجلديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات
طبقــت املجموعــة املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 1٦ "عقــود اإليجــار" اعتبــاراً مــن ٠1 ينايــر 2٠1٩م. مت توضيــح أثــر تطبيــق املعيــار 
الدولــي أدنــاه. يســري مفعــول عــدد مــن املعاييــر والتفســيرات والتعديــالت اجلديــدة علــى املعاييــر اعتبــاراً مــن ٠1 ينايــر 2٠1٩م، لكــن 

ليــس لهــا تأثيــر جوهــري علــى القوائــم املاليــة األوليــة املوجــزة املوحــدة للمجموعــة.

التغيير في السياسات احملاسبية
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 16 "عقود اإليجار"

يحــل املعيــار الدولــي رقــم 1٦ محــل معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 1٧ "عقــود اإليجــار"، وتفســير جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقريــر 
املالــي رقــم 4 "حتديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا ينطــوي علــى عقــد إيجــار" وتفســير جلنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة رقــم 15 "التأجيــر 
التشــغيلي - احلوافــز" وتفســير جلنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة رقــم 2٧ "تقييــم جوهــر املعامــالت التــي تنطــوي علــى الشــكل القانونــي 

لعقــد إيجــار".

يقــدم املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 1٦ "عقــود اإليجــار" منوذجــا محاســبيا واحــداً مدرجــا فــي املركــز املالــي للمســتأجر. يعتــرف 
املســتأجر بأصــل حــق االســتخدام والــذي ميثــل حقــه فــي اســتخدام األصــل املعنــي والتــزام عقــد اإليجــار الــذي ميثــل التزامــه بســداد 

مدفوعــات اإليجــار.

هنــاك اســتثناءات اختياريــة لعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار املنخفضــة القيمــة. تظــل محاســبة املؤجريــن مماثلــة للمعاييــر 
احلاليــة - أي أن املؤجريــن يواصلــون تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار متويلــي أو عقــود إيجــار تشــغيلي.

طبقــت املجموعــة املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 1٦ مــن تاريــخ تطبيقــه اإللزامــي فــي 1٠ ينايــر 2٠1٩م باســتخدام طريقــة التحــول 
املبســطة املعدلــة حســبما تســمح بــه أحــكام التحــول احملــددة فــي املعيــار. ونتيجــة لذلــك، فــإن أرقــام املقارنــة للســنة املاليــة 2٠1٨م غيــر 

معدلــة.

استخدمت املجموعة الوسائل العملية التالية:

معدل خصم واحد حملفظة عقود اإليجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول وهو ٧5.%2	 
احملاســبة عــن عقــود اإليجــار التشــغيلي وفقــاً ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم 1٧ للعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل ذات مــدة إيجاريــه 	 

متبقيــة تقــل عــن 12 شــهرا كمــا فــي ٠1 ينايــر 2٠1٩م
استبعاد التكاليف املباشرة األولية لقياس أصل االستخدام في تاريخ التطبيق األولي	 
استخدام اإلدراك املتأخر في حتديد مدة عقد اإليجار الذي يتضمن خيارات متديد عقد اإليجار أو إنهائه	 

عنــد تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 1٦، اعترفــت املجموعــة مبطلوبــات اإليجــار وأصــول حــق االســتخدام املرتبطــة بالعقــود 
ــة لدفعــات  ــر املالــي رقــم 1٦. وقــد قســمت االلتزامــات بالقيمــة احلالي ــار الدولــي للتقري ــادئ املعي التــي أبرمــت كعقــود إيجــار وفقــاً ملب
ــزام  ــادل اللت ــغ املع ــة باملبل ــاس أصــول حــق االســتخدام ذات العالق ــراض 5.5% وتق ــة باســتخدام ســعر االقت ــة، مخصوم اإليجــار املتبقي
اإليجــار، معــدالً حســب مبلــغ الدفعــات املدفوعــة مقدمــا واملتعلقــة بهــذا اإليجــار املعتــرف بــه فــي قائمــة املركــز املالــي املوحــدة كمــا فــي 

٣1 ديســمبر 2٠1٨م.
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اجلــدول رقــم )11(: تســوية التزامــات عقــود اإليجــار التشــغيلي وفقــاً ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم 1٧ مــع التــزام اإليجــار وفقــاً للمعيــار 
الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 1٦ كمــا فــي ٠1 ينايــر 2٠1٩م:

٠1 يناير 2٠1٩م "ألف ريال سعودي"

التزامات عقود إيجار تشغيلي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم 1٦ كما في 
٣125٬٣٦٠ ديسمبر 2٠1٨م مخصومة باستخدام معدل اخلصم %5.5

التزام إيجار معترف به كما في ٠1 يناير 2٠1٩م نتيجة تطبيق املعيار الدولي 
25٬٣٦٠للتقرير املالي رقم 1٦

أصول حق االستخدام )يضاف دفعات اإليجار املدفوعة مقدما كما في ٠1 يناير 
2٠1٩٣٬٨٦٠م(

2٩٬22٠أصول حق استخدام كما في ٠1 يناير 2٠1٩م

التزام عقد إيجار )يضاف التزام مبوجب عقد إيجار متويلي معترف به بالفعل 
-كما في ٠1 يناير 2٠1٩م وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي رقم 1٧( 

25٬٣٦٠إجمالي التزام عقد اإليجار كما في ٠1 يناير 2٠1٩م

اجلــدول رقــم )12(: أثــر التغييــر فــي السياســة احملاســبية علــى العناصــر املدرجــة فــي قائمــة املركــز املالــي األوليــة املوحــدة املوجــزة كمــا 
فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م:

٣٠ يونيو 2٠1٩م "ألف ريال سعودي"

2٩٬٠5٧أصول حق االستخدام

)4٬24٠(التزام عقود إيجار – اجلزء املتداول

)24٬٠4٨(التزام عقود إيجار – اجلزء غير املتداول

)٩٩٧(اخلسائر املتراكمة

22٨قائمة الربح أو اخلسارة والدخل الشامل

يعتــرف بعقــود اإليجــار كأصــل حــق اســتخدام مــع االلتزامــات اخلاصــة بهــا وذلــك فــي تاريــخ إتاحــة األصــول املســتأجرة لالســتخدام مــن 
قبــل املجموعــة، وتــوزع كل دفعــة إيجــار مــا بــن التــزام وتكاليــف التمويــل، ويعتــرف بتكلفــة التمويــل فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر 
األوليــة املوحــدة املوجــزة علــى مــدي فتــرة عقــد اإليجــار، ويســتهلك أصــل حــق االســتخدام وفقــاً لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدي 

العمــر اإلنتاجــي أو مــدة عقــد اإليجــار، أيهمــا أقــل.

وتقاس أصول حق االستخدام مبدئيا بالتكلفة التي تشمل ما يلي:
مبلغ القياس املبدئي اللتزام اإليجار.	 
أي دفعات إيجاريه سددت في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ناقصا أي حوافز إيجاريه تشجيعية مقبوضة.	 
أي تكاليف مباشرة مبدئية.	 
تكاليف الترميم، إن وجدت.	 

تتضمن التزامات اإليجار، حيثما كان منطبقا صافي القيمة احلالية لـ:

الدفعات الثابتة )مبا في ذلك الدفعات الثابتة اجلوهرية( ناقصا أي حوافز تشجيعية مستحقة القبض.	 
دفعات اإليجار املتغيرة التي تستند إلى مؤشرات أو سعر ما.	 
املبالغ التي يتوقع أن بدفعها املستأجر على يقن معقول من ممارسته هذا اخليار.	 
مبالغ الغرامات املدفوعة إلنهاء العقد، إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة املستأجر هذا اخليار.	 
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عقود اإليجار القصيرة األجل
عقــود اإليجــار القصيــرة األجــل هــي عقــود إيجــار تبلــغ مدتهــا 12 شــهراً أو أقــل. واألصــول ذات القيمــة املنخفضــة متثــل البنــود التــي ال 
تفــي باحلــد اخلــاص بالرســملة لــدى املجموعــة وتعتبــر غيــر هامــة بالنســبة لقائمــة املركــز املالــي للمجموعــة ككل. ويعتــرف بدفعــات عقود 
اإليجــار القصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار اخلاصــة باألصــول ذات القيمــة املنخفضــة وفقــاً لطريقــة القســط الثابــت فــي قائمــة الربــح أو 

اخلســارة والدخــل الشــامل اآلخــر األوليــة املوحــدة املوجــزة.

خيارات التمديد واالنتهاء
ــزا  ــق حاف ــي مــن شــأنها أن تخل ــق والظــروف الت ــع احلقائ ــار جمي ــد اإليجــار، تأخــذ إدارة املجموعــة فــي االعتب ــد مــدة عق ــد حتدي عن
اقتصاديــا تشــجيعيا ملمارســة خيــار التمديــد أو عــدم ممارســة خيــار االنتهــاء. وال تــدرج خيــارات التمديــد )أو الفتــرات التــي تلــي خيــارات 
االنتهــاء( ضمــن مــدة اإليجــار إال إذا كان متديــد عقــد اإليجــار )أو عــدم إنهائــه( مؤكــداً إلــى حــد معقــول. تقييــم املجموعــة، عنــد بــدء 
اإليجــار، مــا إذا كان مــن املؤكــد إلــى حــد معقــول ممارســة خيــارات التمديــد، وتعيــد املجموعــة تقييــم مــا إذا كان مــن املؤكــد إلــى حــد 

معقــول ممارســة اخليــارات إذا كان هنــاك حــدث هــام أو تغيــر كبيــر فــي الظــروف اخلاضعــة للســيطرة.

تأثير قطاع البناء والتشييد
إن املنتجــات التــي تقدمهــا الشــركة، الســجاد واملوكيــت، معــّرض لتقلبــات فــي الطلــب، مبــا أن ســوق الســجاد واملوكيــت يتأثــر بقطاعــات 
أخــرى لهــا صلــة بســوق الســجاد واملوكيــت. ويؤثــر االنخفــاض فــي قطــاع التشــييد والبنــاء بشــكل مباشــر علــى ســوق الســجاد واملوكيــت. 
وقــد كان األمــر واضحــاً لألعــوام األربعــة املاضيــة حيــث ســّجل قطــاع التشــييد والبنــاء هبوطــاً مســتمراً مبعــدل مركــب بنســبة ٦.٣% مــن 

العــام 2٠15م إلــى 2٠1٨م. فيمــا قابلــه هبــوط فــي ســوق الســجاد و املوكيــت للفتــرة نفســها مبعــدل مركــب بنســبة %2.2
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ــمبر 2016م و2017م  ــي 31 ديس ــة ف ــنوات المنتهي ــات للس ــج العملي 5-4   نتائ
ــو 2018م و2019م ــي 30 يوني ــة ف ــرات المنتهي و2018م والفت

٥-٤-١   قائمة الدخل

اجلــدول رقــم )1٣(: قائمــة دخــل الشــركة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرات 
املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

ألف ريال 
سعودي

الفترة املالية املنتهية في السنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر
زيادة / )نقص(٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)4٧.4%()1٩.٩%()11.٨%(5٦٧٬٣225٠٠٬5٧14٠1٬٠5222٣٬٩٠211٧٬٧5٠املبيعات

)2٦.٩%()1٦.٣%()1٠.٠%()12٦٬٣٦٩()1٧2٬٧٧٩()٣5٣٬2٠2()422٬22٦()4٦٩٬2٠٨(تكلفة املبيعات

إجمالي الربح 
)116.9%()38.9%()20.1%()8٬619(98٬11478٬34547٬85051٬123/ )اخلسارة(

مصروفات بيع 
)1٦.٨%()41.٠%()2٦.5%()2٠٬٦45()24٬٨21()4٧٬122()٧٩٬٩٠4()1٠٨٬٧24(وتوزيع

مصروفات 
)1.٠%()4٠.2%()٩.٨%()11٬٨٩٧()12٬٠1٦()22٬٠٦1()٣٦٬٩15()4٠٬٩4٣(عمومية وإدارية

انخفاض في 
قيمة املوجودات 

املتداولة 
بالصافي

)2٦٬٨٦٧()1٩٬٩12()٨٬٨٨2()2٬٦15()42٬1٧5()%25.٩()%55.4( %1٬512.٨

)مصروفات(/ 
٩٬5٣٧.٩% )٧٨.٦%()٧٧.٩%(1451٣٬٩٧5)214()1٬٠٠1()4٬5٣٨(إيرادات أخرى

الربح / 
)اخلسارة( من 

العمليات
)82٬958()59٬387()30٬429(11٬816)69٬361()%28.4()%48.8()%687.0(

)خسائر(/
أرباح التغير في 
القيمة العادلة 
لألدوات املالية 

املشتقة

14٬٦5٧٩٬54٣)1٬٦55()٩()1٬٣٨2()%٣4.٩()%11٧.٣(%15٬255.٦

حصة الشركة 
في )خسائر(/
أرباح شركات 

زميلة 
واملشروعات 

املشتركة

)2٬4٧5(54٨)2٨()٬٦٧٠1٩()1٬٦42()%122.1()%5٨٧.2(%1٠٠.5

٣٨.1%1.4%)1٠.5%()11٬1٣٠()٨٬٠5٩()1٧٬55٩()1٧٬٣24()1٩٬٣5٠(أعباء مالية

الربح /
)اخلسارة( 
قبل الزكاة

)90٬126()66٬620()52٬313(2٬929)83٬515()%26.1()%21.5()%2٬951.3(
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ألف ريال 
سعودي

الفترة املالية املنتهية في السنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر
زيادة / )نقص(٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)21.٩%()4٨.٧%(٣1.5%)1٬2٠٠()1٬5٣٧()4٬٠4٦()٧٬٨٨٧()٦٬٠٠٠(الزكاة

الربح /
)اخلسارة( 

للسنة /للفترة 
بعد الزكاة 

من العمليات 
املستمرة

)96٬126()74٬507()56٬359(1٬392)84٬715()%22.5()%24.4()%6٬185.8(

العمليات غير املستمرة

ربح/)خسارة( 
السنة /الفترة 
بعد الزكاة من 
العمليات غير 

املستمرة

)٦٩()1٣٬٨٣٣(٩2٨٩2٨--)%1٠٦.٧()%1٠٠.٠(

صافي الدخل 
/ )اخلسارة( 

للسنة
)96٬195()88٬340()55٬431(2٬320)84٬715()%8.2()%37.3()%3٬751.5(

ــو  ــة فــي ٣٠ يوني ــرة املنتهي ــة املفحوصــة للفت ــم املالي ــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائ ــة املنتهي ــة املدققــة للســنوات املالي ــم املالي املصــدر: القوائ
2٠1٩م 

تتضمــن مبيعــات الشــركة مبيعــات محليــة ومبيعــات تصديــر، حيــث شــكلت املبيعــات احملليــة مــا نســبته ٨٦.٧%، و٨2.2%، و٨٨.٧% و٨٩.٧% 
و٨1.٦% مــن إجمالــي اإليــرادات التــي حققتهــا الشــركة فــي 2٠1٦م، و2٠1٧م، و2٠1٨م، وفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 
2٠1٨م و2٠1٩م علــى التوالــي. وانخفضــت اإليــرادات بنســبة 11.٨% مــن 5٦٧.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 5٠٠.٦ مليــون 
ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. وانخفضــت املبيعــات أيضــاً بنســبة 1٩.٩% إلــى 4٠1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م مقارنــة بعــام 2٠1٧م. 
ويعــزى ذلــك فــي املقــام األول إلــى انخفــاض املبيعــات احملليــة بنســبة 1٦.٣% و1٣.٦% فــي 2٠1٧م و2٠1٨م علــى التوالــي، ويعــود االنخفاض 
فــي املبيعــات احملليــة بشــكل رئيســي إلــى إغــالق عــدد مــن املعــارض واملســتودعات مــن أجــل تقليــل التكاليــف املتكبــدة وحتســن مســتوى 
الربحيــة عقــب انخفــاض الطلــب عليهــا. وشــهدت املبيعــات انخفاضــاً بنســبة 4٧.4% مــن 22٣.٩ مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة 
أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 11٧.٨ مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى 
هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب انخفــاض املبيعــات احملليــة بنســبة 52.1% خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م 
ــدة تســاهم فــي  ــاج منتجــات جدي ــن الشــركة مــن إنت ــي متّك ــة الت ــة الســتغالل الطاقــة اإلنتاجي ــة الكافي ــوارد املالي نتيجــة عــدم توفــر امل
حتســن هامــش الربحيــة مقابــل املنتجــات بطيئــة احلركــة املباعــة بســعر أقــل مــن التكلفــة، وكان عــدم توفــر املــوارد املاليــة الكافيــة مرتبطــاً 
باالنخفــاض املســتمر للمبيعــات بشــكل عــام مــن األعــوام الســابقة، عــالوة علــى ذلــك، فــإن صعوبــة التحصيــل مــن بعــض العمــالء أيضــاً 
ســاهمت فــي انخفــاض الســيولة النقديــة املطلوبــة إلنتــاج املنتجــات اجلديــدة التــي تتناســب مــع متطلبــات الســوق. للمزيــد مــن التفاصيــل 

يرجــى االطــالع علــى فقــرة "املبيعــات مــن هــذا القســم".

تشــمل تكلفــة املبيعــات مصاريــف املســتخدم مــن املــواد اخلــام، ومرتبــات ومزايــا املوظفــن العاملــن فــي املصانــع، ومصاريــف االســتهالك، 
والوقــود والقــوة احملركــة، واالنخفــاض فــي صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، وقطــع غيــار ومســتهلكات، والتغيــر فــي رصيــد املخــزون مــن 
اإلنتــاج التــام وحتــت التشــغيل، ومصاريــف تشــغيلية أخــرى. انخفضــت تكلفــة املبيعــات بنســبة 1٠.٠% مــن 4٦٩.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 
2٠1٦م إلــى 422.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وانخفضــت أيضــا تكلفــة املبيعــات بنســبة 1٦.٣% لتصــل إلــى ٣5٣.2 فــي 2٠1٨م، 
عــالوة علــى ذلــك، انخفضــت أيضــاً تكلفــة املبيعــات بنســبة 2٦.٩% مــن 1٧2.٨ مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 
٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 12٦.4 مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م، حيــث جــاء هــذا االنخفــاض 

متماشــيا مــع انخفــاض املبيعــات احملققــة للشــركة خــالل نفــس الفتــرة املذكــورة.
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ــى ٧٨.٣  ــال ســعودي فــي 2٠1٦م إل ــون ري ــال ســعودي مــن ٩٨.1 ملي ــون ري ــح بنســبة 2٠.1% أو مبقــدار 1٩.٨ ملي ــي الرب انخفــض إجمال
مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وانخفــض أيضــا إجمالــي الربــح بنســبة ٣٨.٩% مــن ٧٨.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م إلــى 4٧.٩ 
مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م، وانخفــض أيضــا إجمالــي الربــح بنســبة 11٦.٩% مــن 51.1 مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة 
أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى إجمالــي خســارة وقدرهــا ٨.٦ مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ 
يونيــو 2٠1٩م، وجــاء هــذا االنخفــاض متماشــيا مــع انخفــاض اإليــرادات فــي 2٠1٧م و2٠1٨م والفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ــف  ــاالت، ومصاري ــف ســفر وانتق ــف إيجــارات، ومصاري ــة املوظفــن، ومصاري ــع بشــكل رئيســي تكلف ــع والتوزي ــات البي تتضمــن مصروف
اســتهالك املمتلــكات واآلالت واملعــدات، ومصروفــات بيــع وتوزيــع أخــرى. وانخفضــت مصروفــات البيــع والتوزيــع بنســبة 2٦.5% مــن 
1٠٨.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٧٩.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وانخفضــت مصروفــات البيــع والتوزيــع أيضــاً بنســبة 
ــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول إلــى االنخفــاض فــي تكلفــة املوظفــن، ومصاريــف  ــى 4٧.1 مليــون ري 41.٠% إل
اإليجــار، ومصاريــف الســفر واالنتقــاالت فــي 2٠1٧م و2٠1٨م. وواصلــت مصاريــف البيــع والتوزيــع باالنخفــاض بنســبة 1٦.٨% مــن 
24.٨ مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 2٠.٦ مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة 
أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج ذلــك فــي األســاس بســبب االنخفــاض فــي تكلفــة املوظفــن ومصاريــف اإليجــار واملصاريــف 

احلكوميــة باإلضافــة إلــى انخفــاض عمولــة املبيعــات خــالل الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. 

تشــمل املصروفــات العموميــة واإلداريــة بشــكل رئيســي تكلفــة املوظفــن، ومصاريــف اســتهالك املمتلــكات واآلالت واملعــدات، ومصروفــات 
بنكيــة، وأتعــاب مجلــس اإلدارة واللجــان، ومصروفــات عموميــة وإداريــة أخــرى. وانخفضــت املصروفــات العموميــة بنســبة ٩.٨% مــن 
4٠.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٣٦.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك فــي املقــام األول إلــى انخفــاض تكلفــة 
ــة  ــة واإلداري ــة األخــرى. وانخفضــت املصاريــف العمومي ــة واإلداري ــة، واملصروفــات العمومي املوظفــن، واالســتهالك، املصروفــات البنكي
أيضــاً بنســبة 4٠.2% إلــى 22.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م مقارنــة بعــام 2٠1٧م. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض تكلفــة 
املوظفــن مبقــدار 1٠.٩ مليــون ريــال ســعودي، وكان االنخفــاض فــي تكلفــة املوظفــن مدفوعــا بانخفــاض عــدد املوظفــن فــي 2٠1٨م. ولــم 
تشــهد املصاريــف العموميــة واإلداريــة تقلبــات كبيــرة بــن الفترتــن املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م. للمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى 

االطــالع علــى فقــرة "املصروفــات العموميــة واإلداريــة" مــن هــذا القســم.

يتعلــق االنخفــاض فــي قيمــة املوجــودات املتداولــة بالصافــي بفــرق الرصيــد مــا بــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات مــا إذا ازدادت عــن 
القيمــة العادلــة لهــذه املوجــودات بحســب املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة. وتضمــن هــذه املخصصــات املســجلة مقابــل الــذمم 

املدينــة التجاريــة باإلضافــة إلــى الــذمم املدينــة األخــرى واملخصــص املســجل مقابــل املخــزون املتقــادم.

تشــمل )املصروفــات(/ اإليــرادات األخــرى خســائر بيــع ممتلــكات ومعــدات، ومبيعــات مخلفــات، وفــروق تقييــم عمــالت أجنبيــة، 
ومصروفــات وإيــرادات أخــرى. ارتبــط االنخفــاض فــي صافــي املصروفــات األخــرى بنســبة ٧٧.٩% مــن 4.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 
2٠1٦م إلــى 1.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م باإليــرادات احملققــة مــن مبيعــات املخلفــات وفــروق تقييــم العمــالت األجنبيــة باإلضافــة 
إلــى اإليــرادات األخــرى احملققــة مــن قبــل الشــركة. انخفضــت صافــي املصروفــات األخــرى بنســبة ٧٨.٦% مــن 1.٠ مليــون ريــال ســعودي 
فــي 2٠1٧م إلــى ٠.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م، يرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى االنخفــاض فــي قيمــة اخلســائر مــن بيــع املمتلــكات 
واملعــدات. وتعــزى الزيــادة فــي اإليــرادات األخــرى مــن 145.٠ ألــف ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م 
إلــى 14.٠ مليــون ريــال ســعودي تقريبــاً خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م فــي األســاس إلــى خســائر بيــع املمتلــكات 

واملعــدات املقّيــدة خــالل الفتــرة والبالغــة تقريبــاً 14.٠ مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

تتكــون مشــتقات املجموعــة بشــكل رئيســي مــن عقــود تبــادل أســعار العمــوالت والعمــالت األجنبيــة وتســتخدم املشــتقات بشــكل رئيســي 
إلدارة التعــرض ملخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر أســعار الفائــدة. 

تتعلــق اســتثمارات الشــركة فــي شــركات زميلــة واملشــروعات املشــتركة باســتثمار املجموعــة فــي شــركة كليــة الســالم األهليــة والشــركة 
العربيــة لصناعــة كربونــات الكالســيوم. وكانــت حصــة الشــركة مــن اخلســائر فــي هــذه االســتثمارات والبالغــة 2.5 مليــون ريــال ســعودي 
تقريبــاً فــي 2٠1٦م متعلقــة بشــكل رئيســي مبصاريــف مــا قبــل التشــغيل واملرتبطــة بالشــركة العربيــة لصناعــات كربونــات الكالســيوم. وفــي 
عــام 2٠1٧م، حققــت الشــركة أربــاح مــن االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة واملشــروعات املشــتركة مبقــدار ٠.5 مليــون ريــال ســعودي، 
حيــث مّثلــت هــذه األربــاح عكــس جــزء مــن اخلســائر املتكبــدة خــالل 2٠1٦م بعــد تخفيــض نســبة امللكيــة فــي الشــركة العربيــة لصناعــة 
كربونــات الكالســيوم. وكانــت اخلســارة املســجلة مبقــدار 2.٧ مليــون ريــال ســعودي خــالل عــام 2٠1٨م مرتبطــة باملصروفــات التشــغيلية 
للشــركة العربيــة لصناعــة كربونــات الكالســيوم، حيــث مت بــدء اإلنتــاج خــالل عــام 2٠1٨م. وارتفعــت حصــة الشــركة فــي خســائر شــركات 
ــة واملشــروعات املشــتركة مــن ٠.٨ مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 1.٦ مليــون  زميل
ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وتعــزى هــذه اخلســائر إلــى عــدم تســجيل إيــرادات كافيــة خــالل 
الفتــرة لتحقيــق الربحيــة مقابــل الطاقــة اإلنتاجيــة عاليــة التكلفــة واملتعلقــة بالشــركة العربيــة لصناعــة كربونــات الكالســيوم. للمزيــد مــن 

التفاصيــل يرجــى االطــالع علــى فقــرة "حصــة الشــركة فــي )خســارة(/أرباح شــركات زميلــة" مــن هــذا القســم.
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تشــمل األعبــاء املاليــة الرســوم والتكاليــف املتعلقــة بالقــروض القائمــة لــدى الشــركة. انخفضــت األعبــاء املاليــة بنســبة 1٠.5% مــن 4.1٩ 
مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 1٧.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، يرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض رصيــد القــروض 
القائمــة فــي 2٠1٧م مقارنــة بعــام 2٠1٦م. وفــي املقابــل، ارتفعــت األعبــاء املاليــة بنســبة 1.4% إلــى 1٧.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. 
ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول إلــى تكلفــة رســوم إداريــة ملــرة واحــدة ترتبــط بإعــادة هيكلــة قــروض قصيــرة األجــل إلــى قــروض طويلــة 
األجــل. وارتفعــت األعبــاء املاليــة بنســبة ٣٨.1% مــن ٨.1 مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م 
إلــى 11.1 مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج ذلــك فــي األســاس بســبب إعــادة جدولــة 
ســداد القــروض بــدءاً مــن النصــف الثانــي لعــام 2٠1٨م، باإلضافــة إلــى ارتفــاع نســب العمولــة والرســوم اإلداريــة علــى القــروض القائمــة. 

للمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى االطــالع علــى فقــرة "قــروض آجلــة وبنــوك دائنــة" مــن هــذا لقســم.

انخفــض إجمالــي اخلســارة للشــركة قبــل الــزكاة بنســبة 2٦.1% مــن ٩٠.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٦٦.٦ مليــون ريــال ســعودي 
فــي 2٠1٧م، وكمــا انخفضــت إجمالــي اخلســائر لتصــل إلــى 52.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م، يرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى 
انخفــاض مصاريــف التشــغيل، حيــث كان االنخفــاض مدفوعــا بانخفــاض مصروفــات البيــع والتوزيــع بنســبة 2٦.5% و41.٠% فــي 2٠1٧م 
و2٠1٨م، علــى التوالــي. وســجلت الشــركة إجمالــي ربــح مــا قبــل الــزكاة وقــدره 2.٩ مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة 
ــة  ــرة الســتة أشــهر املنتهي ــال ســعودي خــالل فت ــون ري ــزكاة مبقــدار ٨٣.5 ملي ــل ال ــل إجمالــي خســارة مــا قب ــو 2٠1٨م مقاب فــي ٣٠ يوني
فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا فــي األســاس بســبب اخلســارة مــن العمليــات خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م 
والبالغــة ٦٩.4 مليــون ريــال ســعودي مدفوعــة بإجمالــي اخلســارة للفتــرة والبالــغ ٨.٦ مليــون ريــال ســعودي إضافــة إلــى انخفــاض قيمــة 

املوجــودات املتداولــة بالصافــي للفتــرة مببلــغ ٣٩.٦ مليــون ريــال ســعودي.

ارتفعــت الــزكاة بنســبة ٣1.5% مــن ٦.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٧.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك فــي 
األســاس إلــى ارتفــاع الوعــاء الزكــوي خــالل 2٠1٧م نتيجــة إلــى تكويــن مخصصــات إضافيــة حتوطــاً ألي خســائر ائتمانيــة متوقعــة 
وأيضــاً ملقابلــة انخفــاض بيــع أســعار املخــزون. وفــي املقابــل، انخفضــت الــزكاة مبقــدار ٣.٨ مليــون ريــال ســعودي إلــى 4.٠ مليــون ريــال 
ســعودي فــي 2٠1٨م. وانخفــض الــزكاة أيضــاً بنســبة 21.٩% مــن 1.5 مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ 
ــو 2٠1٩م. ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول  ــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يوني ــال ســعودي خــالل فت ــو 2٠1٨م إلــى 1.2 مليــون ري يوني
إلــى انخفــاض الوعــاء الزكــوي خــالل 2٠1٨م وخــالل الفتــرة املنتهيــة فــي يونيــو 2٠1٩م نتيجــة إلــى عــدم احلاجــة لتكويــن مخصصــات 

احتياطيــة إضافيــة.

تراجــع إجمالــي اخلســارة للشــركة بنســبة 22.5% مــن ٩٦.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٧4.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، 
وكمــا انخفضــت إجمالــي اخلســائر لتصــل إلــى 5٦.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م، وســجلت الشــركة إجمالــي ربــح وقــدره 1.4 مليــون 
ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م مقابــل إجمالــي خســارة مبقــدار ٨4.٧ مليــون ريــال ســعودي خــالل 
فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وارتبطــت التقلبــات فــي صافــي اخلســارة للســنة بعــد الــزكاة مــن العمليــات املســتمرة 

بشــكل أساســي بالتقلبــات فــي إجمالــي الربــح أو اخلســارة قبــل الــزكاة للشــركة خــالل الفتــرات املذكــورة.

خــالل شــهر يونيــو 2٠1٧م، باعــت املجموعــة أصولهــا فــي "شــركة ميلينيــوم ويفــرز أوروبــا" بقيمــة 14.٧ مليــون ريــال ســعودي، وفــي ينايــر 
2٠1٨م مت االنتهــاء مــن كافــة اإلجــراءات القانونيــة املطلوبــة لذلــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــرر مجلــس إدارة املجموعــة إغــالق الشــركة 
التابعــة "ميلينيــوم ويفيــرز أمريــكا ذات مســؤولية محــدودة" واململوكــة بنســبة 1٠٠% مــن قبــل املجموعــة، وتعمــل إدارة املجموعــة علــى إنهــاء 

كافــة اإلجــراءات القانونيــة والضريبــة املطلوبــة لعمليــة اإلغــالق.

ارتفعــت خســارة الشــركة بعــد الــزكاة مــن العمليــات غيــر املســتمرة مبقــدار 1٣.٨ مليــون ريــال ســعودي مــن ٠.1 مليــون ريــال ســعودي 
تقريبــاً فــي 2٠1٦م إلــى 1٣.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، يعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى حصــة املجموعــة فــي مصروفــات مــا 
ــر  ــات غي ــاح مــن العملي ــات الكالســيوم. فــي عــام 2٠1٨م، حققــت الشــركة أرب ــة لصناعــة كربون ــدة للشــركة العربي ــل التشــغيل املتكب قب
ــوم ويفــرز  ــة القائمــة مــن ميليني ــذمم املدين ــت مرتبطــة باســترداد ال ــال ســعودي حيــث كان ــون ري ــزكاة مبقــدار ٠.٩ ملي املســتمرة بعــد ال
أوروبــا )بلجيــكا(. وفــي املقابــل، لــم يتــم تســجيل أي أربــاح أو خســائر مــن العمليــات غيــر املســتمرة خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة 

ــو 2٠1٩م. ــي ٣٠ يوني ف
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مؤشرات األداء الرئيسية

اجلــدول رقــم )14(: مؤشــرات األداء الرئيســية للشــركة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة 
إلــى الفتــرات املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

الوحدةمؤشرات األداء الرئيسية املالية
الفترة املالية املنتهية في ٣٠ يونيوالسنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر

2٠1٩م2٠1٨م2٠1٨م2٠1٧م2٠1٦م
صافي الدخل / )اخلسارة( 

للسنة 
ألف ريال 

)٨4٬٧15(2٬٣2٠)55٬4٣1()٨٨٬٣4٠()٩٦٬1٩5(سعودي

)٧.٣%(22.٨%11.٩%15.٧%1٧.٣%%هامش إجمالي الربح 
)٧1.٩%(1.٠%)1٣.٨%()1٧.٦%()1٧.٠%(%الهامش الصافي

)14.5%(ال ينطبق)٨.1%()11.4%()1٠.5%(%العائد على األصول
)12٩.٩%(ال ينطبق)٣٦.٩%()41.٣%()٣1.٨%(%العائد على حقوق املساهمن

1.1ال ينطبق1.11.٠1.٠ مراتالنسبة اجلارية
 مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية 

السعه اإلنتاجية

ألف متر مصنع املوكيت 
2٨٬٦٩٣2٨٬٦٩٣2٨٬٦٩٣14٬٣4٦14٬٣4٦مربع

ألف متر مصنع السجاد
5٬2٧٨4٬٩424٬٧٧٣2٬٣٨٧2٬٣٨٧مربع

ألف اخليوط
22٬٠٠٠21٬٠٠٠2٠٬٠٠٠1٠٬٠٠٠1٠٬٠٠٠كيلوغرام 

الكمية املنتجة

ألف متر مصنع املوكيت 
1٨٬٧452٠٬٧٩٩1٧٬٣٦٠٩٬٧٩٩2٬٩1٣مربع

ألف متر مصنع السجاد
٣٬1٦24٬٠٨٣2٬5٠٩1٬5٨٩٧21مربع

ألف اخليوط
2٠٬٣٨22٧٬1٠222٬٩55٧٬22٣2٬٣٣٨كيلوغرام 

الكمية املباعة

ألف متر مصنع املوكيت 
22٬1٨221٬5٨٧1٨٬441٨٬٧٩٠5٬٠٧٣مربع

ألف متر مصنع السجاد
٣٬٦1٠٣٬٨2٩٣٬٩٧٧1٬٧٠21٬٠٧2مربع

ألف اخليوط
٣٬٠٩٧٣٬٨124٬٠٠11٬٩٧4٨5٩كيلوغرام 

السعة املستغلة )%(
2٠.٣%٦٨.٣%٦٠.5%٧2.5%٦5.٣%%مصنع املوكيت 
٣٠.2%٦٦.٦%52.٦%٨2.٦%5٩.٩%%مصنع السجاد

2٣.4%٧2.2%2٦.٧%٣1.5%2٣.٧%%اخليوط
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الوحدةمؤشرات األداء الرئيسية املالية
الفترة املالية املنتهية في ٣٠ يونيوالسنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر

2٠1٩م2٠1٨م2٠1٨م2٠1٧م2٠1٦م
 مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية 
املبيعات لكل متر مربع / كيلوجرام

ألف ريال مصنع املوكيت )متر مربع(
1٣.٧11.٦1٠.٧11.٦1٠.1سعودي

ألف ريال مصنع السجاد )متر مربع(
٣1.٩2٨.٨24.٣2٨.٧24.٨سعودي

ألف ريال اخليوط )كيلوجرام(
٦.٦٦.٧٦.٩٨.٨٨.1سعودي

املصدر: معلومات اإلدارة

انخفــض هامــش إجمالــي الربــح مــن 1٧.٣% فــي 2٠1٦م إلــى 15.٧% فــي 2٠1٧م، وانخفــض هامــش إجمالــي الربــح أيضــاً إلــى 11.٩% فــي 
2٠1٨م. وكان ذلــك فــي األســاس نتيجــة أن تكلفــة املبيعــات انخفضــت مبعــدل أقــل مــن املبيعــات، حيــث انخفضــت تكلفــة املبيعــات بنســبة 
1٠.٠% و1٦.٣% مقارنــة بانخفــاض املبيعــات بنســبة 11.٨% و1٩.٩% فــي 2٠1٧م و2٠1٨م، علــى التوالــي. وانخفــض هامــش إجمالــي الربــح 
مــن موجــب 22.٨% فــي الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ســالب ٧.٣%، ويعــزى هــذا إلــى إجمالــي اخلســارة املقّيــدة فــي الفتــرة 
ــرة  ــال ســعودي فــي الفت ــح وقــدره 51.1 مليــون ري ــي رب ــل إجمال ــال ســعودي مقاب ــو 2٠1٩م والبالغــة ٨.٦ مليــون ري ــة فــي ٣٠ يوني املنتهي

املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م.

لــم يشــهد الهامــش الصافــي تقلبــات كبيــرة مــا بــن 2٠1٦م و2٠1٧م. وارتفــع الهامــش الصافــي مــن ســالب 1٧.٦% فــي 2٠1٧م إلــى ســالب 
1٣.٨% فــي 2٠1٨م نتيجــة انخفــاض صافــي اخلســارة للعــام مبعــدل أكبــر مــن املبيعــات، حيــث انخفــض صافــي اخلســارة للعــام بنســبة 
ــرة  ــل انخفــاض املبيعــات بنســبة 1٩.٩% فــي 2٠1٨م. وانخفــض الهامــش الصافــي مــن موجــب 1.٠% فــي الفت ٣٧.٣% فــي 2٠1٨م مقاب
ــرة  ــدة للفت ــو 2٠1٩م بســبب صافــي اخلســارة املقّي ــة فــي ٣٠ يوني ــرة املنتهي ــى ســالب ٧1.٩% فــي الفت ــو 2٠1٨م إل ــة فــي ٣٠ يوني املنتهي
املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م والبالغــة ٨4.٧ مليــون ريــال ســعودي مقابــل صافــي الدخــل للفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م والبالــغ 
2.٣ مليــون ريــال ســعودي، إضافــة إلــى انخفــاض املبيعــات بنســبة 4٧.4% مــن 22٣.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ 
يونيــو 2٠1٨م إلــى 11٧.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.لــم تشــهد نســبة العائــد علــى األصــول تقلبــات 
كبيــرة مــا بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وارتفعــت نســبة العائــد علــى األصــول مــن ســالب 11.4% كمــا فــي ٣1 ديســمبر 
2٠1٧م إلــى ســالب ٨.1% كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م بســبب انخفــاض املوجــودات مببلــغ ٩٦.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 

ديســمبر 2٠1٨م مصحوبــاً بانخفــاض صافــي اخلســارة للعــام مببلــغ ٣2.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م.

ــى ســالب 41.٣% كمــا فــي ٣1 ديســمبر  ــى حقــوق املســاهمن مــن ســالب ٣1.٨% كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إل ــد عل وانخفــض العائ
2٠1٧م بســبب انخفــاض حقــوق املســاهمن مببلــغ ٨٨.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م مصحوبــاً بانخفــاض صافــي 
اخلســارة للعــام مببلــغ ٧.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. وفــي املقابــل، ارتفعــت نســبة العائــد علــى حقــوق املســاهمن إلــى ســالب 
٣٦.٩% كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م نتيجــة إلــى انخفــاض حقــوق املســاهمن مببلــغ ٦٣.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 

2٠1٨م مصحوبــاً بانخفــاض صافــي اخلســارة للعــام مببلــغ ٣2.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م.

وظلـّـت النســبة اجلاريــة مســتقرة إلــى حــد مــا فــي الفتــرة مــا بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى ٣٠ يونيــو 2٠1٩م، وكان ذلــك نتيجــة االرتفــاع 
واالنخفــاض التناســبي للموجــودات املتداولــة واملطلوبــات املتداولــة خــالل الفتــرة.



٦٠

املبيعات 

اجلــدول رقــم )15(: مبيعــات الشــركة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرات 
املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

ألف ريال سعودي
الفترة املالية املنتهية السنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر

زيادة / )نقص(في ٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)52.1%()1٣.٦%()1٦.٣%(4٩1٬٦٩٦411٬5٨٣٣55٬٨٠42٠٠٬٧٦٣٩٦٬٠٩٦مبيعات محلية
)٦.4%()4٩.2%(1٧.٧%٧5٬٦2٦٨٨٬٩٨٨45٬24٨2٣٬1٣٩21٬٦54مبيعات تصدير

)47.4%()19.9%()11.8%(567٬322500٬571401٬052223٬902117٬750اإلجمالي
املصدر: معلومات اإلدارة

تــدرج الشــركة مبيعاتهــا عــن طريــق نشــاطن رئيســن املبيعــات احملليــة ومبيعــات التصديــر، حيــث شــكلت املبيعــات احملليــة مــا نســبته 
٨٦.٧% و٨2.2% و٨٨.٧% و٨٩.٧% و٨1.٦% مــن إجمالــي اإليــرادات التــي حققتهــا الشــركة فــي 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م وفتــرة الســتة 

ــى التوالــي. ــو 2٠1٨م و2٠1٩م، عل أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يوني
 

ومتّثــل املبيعــات احملليــة مبيعــات اجلملــة والتجزئــة متضمنــة بشــكل أساســي الســجاد واملوكيــت واألقمشــة. انخفضــت املبيعــات احملليــة 
بنســبة 1٦.٣% مــن 4٩1.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 411.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى 
إغــالق ٨ معــارض و٦ مســتودعات خــالل 2٠1٧م مــن أجــل تقليــل التكاليــف املتكبــدة وحتســن مســتوى الربحيــة بعــد انخفــاض مســتوى 
الطلــب علــى منتجــات الشــركة. وانخفضــت املبيعــات احملليــة أيضــاً بنســبة 1٣.٦% إلــى ٣55.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــود 
هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى إغــالق 4 معــارض و1٠ مســتودعات إضافيــة خــالل 2٠1٨م مــن أصــل ٩ معــارض و 1٨ مســتودع. 
وواصلــت املبيعــات احملليــة باالنخفــاض بنســبة 52.1% مــن 2٠٠.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 
2٠1٨م إلــى ٩٦.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب 
عــدم توفــر املــوارد املاليــة الكافيــة الســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة التــي متّكــن الشــركة مــن إنتــاج منتجــات جديــدة تســاهم فــي حتســن 
هامــش الربحيــة مقابــل املنتجــات بطيئــة احلركــة املباعــة بســعر أقــل مــن التكلفــة، بســبب صعوبــة التحصيــل مــن بعــض العمــالء والــذي 

أيضــاً ســاهم فــي انخفــاض الســيولة النقديــة املطلوبــة إلنتــاج املنتجــات اجلديــدة التــي تتناســب مــع متطلبــات الســوق.

ومتّثــل مبيعــات التصديــر بشــكل أساســي املبيعــات املصــّدرة إلــى اليمــن وســوريا واإلمــارات وباكســتان وبعــض الــدول فــي أفريقيــا مثــل 
ــال  ــون ري ــى ٨٩.٠ ملي ــال ســعودي فــي 2٠1٦م إل ــون ري ــر بنســبة 1٧.٧% مــن ٧5.٦ ملي ــات التصدي ــا والســودان. وارتفعــت مبيع موريتاني
ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك فــي املقــام األول إلــى وجــود عمــالء جــدد خــالل 2٠1٧م مــن بعــض الــدول فــي أفريقيــا. وفــي املقابــل، 
انخفضــت مبيعــات التصديــر بنســبة 4٩.2% إلــى 45.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى عــدم الدفــع 
مــن قبــل بعــض العمــالء مــن اليمــن وســوريا بســبب األوضــاع املدنيــة، باإلضافــة إلــى صعوبــة اســترداد املدفوعــات املســتحقة مــن بعــض 
العمــالء فــي الــدول األفريقيــة، حيــث مّثلــت هــذه املدفوعــات مــا نســبته 1٦.٣5% مــن إجمالــي املبيعــات فــي 2٠1٨م. ولــم تشــهد مبيعــات 

التصديــر تغيــرات جوهريــة بــن فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.



٦1

املبيعات حسب فئة العمالء

اجلــدول رقــم )1٦(: املبيعــات حســب فئــة العمــالء للشــركة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة 
إلــى الفتــرات املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

ألف ريال سعودي
الفترة املالية املنتهية في السنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر

زيادة / )نقص(٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)4٩.٣%()1٦.٣%()1٠.٨%(٣24٬٧412٨٩٬٦٩٣242٬52٦1٣٦٬4٦٩٦٩٬211مبيعات اجلملة
)54.٠%()٣٠.2%(11.2%4٣٬2٩٦4٨٬141٣٣٬٦٠11٦٬٧٧٣٧٬٧1٠عمالء رئيسين

)1٩.٠%()٩.٩%(٧.٦%2٨٬25٣٣٠٬٣٨٩2٧٬٣٧514٬52٦11٬٧٦٨عقود
)4٨.5%()2٦.٠%()1٨.٧%(٧5٬٦2٧٦1٬5٠٦45٬52٧24٬4٧٧12٬٦12مبيعات دولية

)2٦.٣%()4٦.5%()2٧.٠%(55٬٠5٨4٠٬2٠421٬51٠11٬112٨٬1٩1مبيعات التجزئة
)٦٠.٦%(٩.٩%٣٣.1%1٨٬٩٩٦25٬2٨٣2٧٬٧٨52٠٬2٦1٧٬٩٧٣اخليوط

-)4٩.1%()٧4.٩%(21٬٣525٬٣552٬٧2٨2٨52٨5أخرى

)47.4%()19.9%()11.8%(567٬322500٬571401٬052223٬902117٬750اإلجمالي
املصدر: معلومات اإلدارة

تعتبــر مبيعــات اجلملــة املكــّون الرئيســي ملبيعــات الشــركة حيــث شــكلت مــا نســبته 5٧.2%، و5٧.٩%، و٦٠.5% و٦1.٠% و5٨.٨% مــن إجمالــي 
ــي.  ــى التوال ــو 2٠1٨م و2٠1٩م، عل ــي ٣٠ يوني ــة ف ــرة الســتة أشــهر املنتهي ــي 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م وفت ــة ف ــات الشــركة احملقق مبيع
وتتضمــن مبيعــات اجلملــة جميــع املنتجــات وتبــاع عبــر املســتودعات. وانخفضــت مبيعــات اجلملــة بنســبة 1٠.٨% و1٦.٣% أي مببلــغ ٠.٣5 
مليــون ريــال ســعودي و4٧.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عامــي 2٠1٧م و2٠1٨م، علــى التوالــي. ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض 
الطلــب علــى املنتجــات وبنــاًء عليــه قامــت الشــركة بإغــالق ٦ مســتودعات و1٠ مســتودعات خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م، علــى التوالــي، مــن 
ــون  ــة باالنخفــاض بنســبة 4٩.٣% مــن 1٣٦.5 ملي ــات اجلمل ــت مبيع ــة. وواصل ــدة وحتســن مســتوى الربحي ــف املتكب ــل التكالي أجــل تقلي
ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٦٩.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة 
فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب عــدم توفــر املــوارد املاليــة الكافيــة الســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة التــي 
متّكــن الشــركة مــن إنتــاج منتجــات جديــدة تســاهم فــي حتســن هامــش الربحيــة مقابــل املنتجــات بطيئــة احلركــة املباعــة بســعر أقــل مــن 
التكلفــة، عــالوة علــى ذلــك، فــإن صعوبــة التحصيــل مــن بعــض العمــالء أيضــاً ســاهمت فــي انخفــاض الســيولة النقديــة املطلوبــة إلنتــاج 

املنتجــات اجلديــدة التــي تتناســب مــع متطلبــات الســوق.

ترتبــط املبيعــات مــن العمــالء الرئيســين بشــكل أساســي بخمســة عمــالء يعملــون كوســيط حيــث يقــوم هــؤالء ببيــع املنتجــات للمســتخدم 
النهائــي. وارتفعــت املبيعــات مــن العمــالء الرئيســين بنســبة 11.2% أو مبقــدار 4.٨ مليــون ريــال ســعودي مــن 4٣.٣ مليــون ريــال ســعودي 
فــي 2٠1٦م إلــى 4٨.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى املبيعــات لعميلــن جــدد خــالل 2٠1٧م. وفــي 
املقابــل، انخفضــت املبيعــات احملققــة مــن العمــالء الرئيســين بنســبة ٣٠.2% إلــى ٣٣.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك 
فــي املقــام األول إلــى أن غالبيــة املبيعــات خــالل 2٠1٨م كانــت مــن املخــزون املتقــادم واملنخفــض فــي القيمــة، وبالتالــي أدى ذلــك إلــى 
انخفــاض املبيعــات للعــام. وانخفضــت مبيعــات العمــالء الرئيســين أيضــاً بنســبة 54.٠% مــن 1٦.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة 
أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٧.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان هــذا 
االنخفــاض فــي األســاس نتيجــة عــدم توفــر املــوارد املاليــة الكافيــة الســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة التــي متّكــن الشــركة مــن إنتــاج منتجــات 

جديــدة تســاهم فــي حتســن هامــش الربحيــة مقابــل املنتجــات بطيئــة احلركــة املباعــة بســعر أقــل مــن التكلفــة.

متّثــل مبيعــات العقــود املشــاريع الكبــرى مثــل اجلامعــات والفنــادق وعمــالء مــن القطــاع احلكومــي واخلــاص. ارتفعــت املبيعــات احملققــة 
مــن العقــود بنســبة ٧.٦% مــن 2٨.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٣٠.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك أساســاً 
إلــى عقــود جديــدة خــالل العــام مــن أجــل مشــاريع فندقيــة. وفــي املقابــل، انخفضــت مبيعــات العقــود بنســبة ٩.٩% إلــى 2٧.4 مليــون ريــال 
ســعودي فــي 2٠1٨م. وكان ذلــك مدفوعــاً بشــكل رئيســي بتعّثــر اإلنتــاج خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2٠1٧م بســبب عــدم توفــر املــوارد 
املاليــة الكافيــة لتغطيــة احتياجــات اإلنتــاج. وواصلــت مبيعــات العقــود باالنخفــاض بنســبة 1٩.٠% مــن 14.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة 
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الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 11.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج 
هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب عــدم توفــر املــواد اخلــام الكافيــة املطلوبــة إلنتــاج مبيعــات هــذه العقــود نتيجــة عــدم توفــر املــوارد 

املاليــة الكافيــة إلنتــاج هــذه املــواد اخلــام.
 

ــة بنســبة  ــات الدولي ــوط. وانخفضــت املبيع ــات اخلي ــن ماعــدا مبيع ــع املنتجــات املباعــة للعمــالء الدولي ــة بجمي ــات الدولي ــق املبيع تتعل
1٨.٧% مــن ٧5.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٦1.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك فــي األســاس إلــى تخفيــض 
املبيعــات لبعــض العمــالء بســبب مشــاكل فــي حتصيــل الدفعــات املســتحقة مــن بعــض العمــالء بســبب األوضــاع االقتصاديــة العامــة فــي 
بعــض الــدول مثــل اليمــن وســوريا و اجلزائــر. وانخفضــت املبيعــات الدوليــة أيضــاً بنســبة 2٦.٠% إلــى 45.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 
2٠1٨م. ويرجــع هــذا االنخفــاض فــي املقــام األول إلــى تعّثــر اإلنتــاج بســبب عــدم توفــر املــوارد املاليــة الكافيــة لتغطيــة احتياجــات اإلنتــاج. 
وانخفضــت املبيعــات الدوليــة أيضــاً بنســبة 4٨.5% مــن 24.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م 
إلــى 12.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان هــذا االنخفــاض فــي األســاس نتيجــة إلــى 

انخفــاض املــوارد املاليــة املطلوبــة لإلنتــاج باإلضافــة إلــى صعوبــة التحصيــل مــن بعــض العمــالء.

تشــمل مبيعــات التجزئــة جميــع املنتجــات التــي تبــاع عبــر املعــارض. وانخفضــت مبيعــات التجزئــة بنســبة 2٧.٠% و4٦.5% اي مببلــغ ٩.14 
مليــون ريــال ســعودي و1٨.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي عامــي 2٠1٧م و2٠1٨م، علــى التوالــي. ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إغــالق 
4 معــارض و ٨ مســتودعات خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م، مــن أصــل ٩ معــارض و 1٨مســتودع مــن أجــل تقليــل التكاليــف املتكبــدة وحتســن 
مســتوى الربحيــة. وانخفضــت مبيعــات التجزئــة أيضــاً بنســبة 2٦.٣% مــن 11.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة 
فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٨.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا االنخفــاض فــي 
األســاس بســبب عــدم توفــر املــوارد املاليــة الكافيــة الســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة التــي متّكــن الشــركة مــن إنتــاج منتجــات جديــدة تســاهم 
فــي حتســن هامــش الربحيــة مقابــل املنتجــات بطيئــة احلركــة املباعــة بســعر أقــل مــن التكلفــة، عــالوة علــى ذلــك، فــإن صعوبــة التحصيــل 
ــات  ــي تتناســب مــع متطلب ــدة الت ــاج املنتجــات اجلدي ــة إلنت ــة املطلوب مــن بعــض العمــالء أيضــاً ســاهمت فــي انخفــاض الســيولة النقدي

الســوق.

تتعلــق املبيعــات احملققــة مــن فئــة اخليــوط بشــكل رئيســي مببيعــات اخليــوط احملليــة باإلضافــة إلــى املبيعــات الدوليــة. وارتفعــت مبيعــات 
اخليــوط بنســبة ٣٣.1% مــن 1٩.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 25.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك فــي املقــام 
األول إلــى طلبــات جديــدة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وارتفعــت مبيعــات اخليــوط أيضــاً بنســبة ٩.٩% إلــى 2٧.٨ مليــون ريــال 
ــات  ــل، انخفضــت مبيع ــي املقاب ــد. وف ــج جدي ــن ملنت ــن عمــالء محلي ــات م ــى طلب ــك بشــكل رئيســي إل ــي 2٠1٨م. ويرجــع ذل ســعودي ف
ــال  ــون ري ــى ٨.٠ ملي ــو 2٠1٨م إل ــة فــي ٣٠ يوني ــرة الســتة أشــهر املنتهي ــال ســعودي فــي فت ــون ري ــوط بنســبة ٦٠.٦% مــن 2٠.٣ ملي اخلي
ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا االنخفــاض فــي األســاس نتيجــة إلــى تركيــز الشــركة علــى 
تغطيــة احتياجاتهــا مــن اخليــوط املســتخدمة فــي إنتــاج منتجاتهــا بــدالً مــن تصديــر اخليــوط إلــى العمــالء الدوليــن بــدءاً مــن النصــف 

الثانــي لعــام 2٠1٨م.

تتعلــق املبيعــات األخــرى باملفروشــات املســتوردة ومبيعــات اخلــردة. وانخفضــت املبيعــات األخــرى بنســبة ٧4.٩% مــن 21.4 مليــون ريــال 
ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 5.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــود هــذا االنخفــاض فــي األســاس إلــى إغــالق محــالت الشــركة التابعــة 
لـــ ذا هــوم ســتايلز خــالل العــام 2٠1٧م ودمــج أعمالهــا مــع أعمــال املجموعــة لتشــابه أنشــطتها مــع قطــاع التجزئــة للمجموعــة، حيــث تقــوم 
ذا هــوم ســتايلز بتجــارة الســجاد واألثــاث وأقمشــة الســتائر وغيرهــا، ومت بيــع وتصفيــة غالبيــة املخــزون للشــركة التابعــة فــي 2٠1٦م. ومت 
اعتمــاد قــرار دمــج أعمــال املجموعــة مــع شــركة ذا هــوم ســتايلز احملــدودة وتصفيــة املتبقــي مــن املخــزون عبــر قنــوات التجزئــة للمجموعــة 
فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٧م بهــدف تقليــص التكاليــف علــى املجموعــة حيــث لــم تعــود ذا هــوم ســتايلز بربحيــة علــى نتائــج املجموعــة املاليــة. 
وحاليــاً تقــوم املجموعــة باإلجــراءات القانونيــة إليقــاف عمليــات هــذه الشــركة. وفــي 2٠1٧م و2٠1٨م، متّثــل املبيعــات األخــرى مبيعــات 

اخلــردة فقــط. ولــم تشــهد املبيعــات األخــرى أي تقلبــات بــن فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.
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املبيعات حسب وحدات األعمال 

ــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م  ــة ف ــة املنتهي ــال للشــركة للســنوات املالي ــات حســب وحــدات األعم ــم )1٧(: املبيع اجلــدول رق
ــو 2٠1٨م و2٠1٩م. ــي ٣٠ يوني ــة ف ــرات املنتهي ــى الفت ــة إل باإلضاف

ألف ريال سعودي
الفترة املالية املنتهية في السنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر

زيادة / )نقص(٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)4٩.٨%()21.٨%()1٦.5%(1٩5٬52٣1٠٦٬٨٧25٣٬٦٨٦ 2٩٩٬24٠25٠٬٠٠1 مصنع املوكيت
)45.٠%()1٧.5%()5.٣%(٩٠٬٨4٧4٩٬1٧٦2٧٬٠2٦ 11٦٬٣2111٠٬12٦ مصنع السجاد

)٦٠.2%(٩.٦%2٩.4%1٩٬٦٠125٬٣٦٣2٧٬٧٨51٧٬514٦٬٩٧٨اخليوط
)4٠.٣%()24.5%()12.٩%(٨٦٬٨٩٧5٠٬٣4٠٣٠٬٠٦٠ 1٣2٬1٦1115٬٠٨1مستورد

)47.4%()19.9%()11.8%(567٬322500٬571401٬052223٬902117٬750اإلجمالي
النسبة من اإلجمالي

)4.5%()2.4%()5.٣%(45.٦%4٧.٧%4٨.٨%4٩.٩%52.٧%مصنع املوكيت
4.5%٣.٠%٧.٣%2٣.٠%22.٠%22.٧%22.٠%2٠.5%مصنع السجاد

)24.2%(٣٦.٧%4٦.٧%5.٩%٧.٨%٦.٩%5.1%٣.5%اخليوط
1٣.5%)5.٨%()1.٣%(25.5%22.5%21.٧%2٣.٠%2٣.٣%مستورد

املصدر: معلومات اإلدارة

تطــرح الشــركة مبيعاتهــا عبــر أربعــة وحــدات أعمــال رئيســية وهــي: مصنــع املوكيــت، ومصنــع الســجاد، واخليــوط، واملنتجــات املســتوردة. 
ومتّثــل منتجــات مصنــع املوكيــت 52.٧% و4٩.٩% و4٨.٨% و4٧.٧% و45.٦% مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة فــي 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م 

وفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م، علــى التوالــي.
انخفضــت مبيعــات مصنــع املوكيــت بنســبة 1٦.5% مــن 2٩٩.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 25٠.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي 
2٠1٧م. ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض الطلــب علــى بعــض املنتجــات نتيجــة عــدم وجــود املــوارد املاليــة الكافيــة إلنتــاج منتجــات 
جديــدة تواكــب الطلــب. وانخفضــت مبيعــات املوكيــت أيضــاً بنســبة 21.٨% إلــى 1٩5.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. وواصلــت 
مبيعــات مصنــع املوكيــت باالنخفــاض بنســبة 4٩.٨% مــن 1٠٦.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م 
إلــى 5٣.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى ذلــك فــي املقــام األول إلــى أن غالبيــة 

املبيعــات كانــت مــن املنتجــات املتقادمــة واملباعــة بقيمــة أقــل.

ــع الســجاد بنســبة  ــة بــن عامــي 2٠1٦م و2٠1٧م. وانخفضــت مبيعــات منتــج مصن ــع الســجاد تقلبــات جوهري ــم تشــهد مبيعــات مصن ل
1٧.5% مــن 11٠.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م إلــى ٩٠.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. وانخفضــت مبيعــات مصنــع الســجاد 
أيضــاً بنســبة 45.٠% مــن 4٩.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 2٧.٠ مليــون ريــال ســعودي 
فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى أن غالبيــة املبيعــات كانــت مــن املنتجــات املتقادمــة 

واملباعــة بقيمــة أقــل.

تضــم منتجــات اخليــوط بشــكل رئيســي مبيعــات اخليــوط احملليــة باإلضافــة إلــى مبيعــات اخليــوط الدوليــة. وارتفعــت مبيعــات اخليــوط 
بنســبة 2٩.4% مــن 1٩.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 25.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويرجــع هــذا االرتفــاع بشــكل 
أساســي إلــى طلبــات جديــدة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وارتفعــت مبيعــات اخليــوط أيضــاً بنســبة ٩.٦% إلــى 2٧.٨ مليــون ريــال 
ــل، انخفضــت مبيعــات  ــد. وفــي املقاب ــج جدي ــات مــن عمــالء محليــن ملنت ــى طلب ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك فــي املقــام األول إل
ــال  ــون ري ــى ٧.٠ ملي ــو 2٠1٨م إل ــة فــي ٣٠ يوني ــرة الســتة أشــهر املنتهي ــال ســعودي فــي فت ــون ري ــوط بنســبة ٦٠.2% مــن 1٧.5 ملي اخلي
ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس نتيجــة إلــى تركيــز الشــركة علــى 
تغطيــة احتياجاتهــا مــن اخليــوط املســتخدمة فــي إنتــاج منتجاتهــا بــدالً مــن تصديــر اخليــوط إلــى العمــالء الدوليــن بــدءاً مــن النصــف 

الثانــي لعــام 2٠1٨م.
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متّثــل املنتجــات املســتوردة بشــكل رئيســي البطانيــات مــن عالمــة مــورا اإلســبانية حيــث أن املجموعــة هــي الوكيــل احلصــري لهــذه العالمــة 
فــي اململكــة، باإلضافــة إلــى الســجاد املســتورد مــن تركيــا وأرضيــات الفينيــل املســتوردة مــن بلجيــكا. انخفضــت املبيعــات املســتوردة بنســبة 
12.٩% مــن 1٣2.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 115.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويرجــع هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي 
إلــى إغــالق محــالت الشــركة التابعــة ذا هــوم ســتايلز خــالل العــام ودمــج أعمالهــا مــع أعمــال املجموعــة لتشــابه أنشــطتها مــع قطــاع 
التجزئــة للمجموعــة، حيــث تقــوم ذا هــوم ســتايلز بتجــارة الســجاد واألثــاث وأقمشــة الســتائر وغيرهــا، ومت بيــع وتصفيــة غالبيــة املخــزون 
فــي ديســمبر 2٠1٧م. ومت اعتمــاد قــرار دمــج أعمــال املجموعــة مــع شــركة ذا هــوم ســتايلز احملــدودة وتصفيــة املتبقــي مــن املخــزون عبــر 
قنــوات التجزئــة للمجموعــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٧م بهــدف تقليــص التكاليــف علــى املجموعــة حيــث لــم تعــود ذا هــوم ســتايلز بربحيــة علــى 
نتائــج املجموعــة املاليــة. وحاليــاً تقــوم املجموعــة باإلجــراءات القانونيــة إليقــاف عمليــات هــذه الشــركة وإغالقهــا ملزيــد مــن التفاصيــل 
ــا.  ــة أعماله ــة عــن الشــركة وطبيع ــم )٣( خلفي ــي الشــركات األخــرى مــن قســم رق ــرة ٣-4 االســتثمارات ف ــى الفق الرجــاء االطــالع عل
وانخفضــت املبيعــات املســتوردة أيضــاً بنســبة 24.5% إلــى ٨٦.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى 
انخفــاض الطلــب علــى هــذه املنتجــات خــالل 2٠1٨م. وواصلــت املبيعــات املســتوردة باالنخفــاض بنســبة 4٠.٣% مــن 5٠.٣ مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٣٠.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ 
يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب قلــة املــوارد املاليــة والتــي أدت إلــى انخفــاض قــدرة املجموعــة علــى اســتيراد 

بضائــع مــن اخلــارج.

تكلفة املبيعات

اجلــدول رقــم )1٨(: تكلفــة املبيعــات للشــركة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرات 
املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في ٣1 
ديسمبر

الفترة املالية املنتهية 
زيادة / )نقص(في ٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)2٧.5%()٣٦.1%()٦.٩%(2٧5٬2٨٨25٦٬2٠11٦٣٬٨٣٨12٣٬٣52٨٩٬4٦٩املستخدم من املواد اخلام 
)2٠.2%()1.٧%()2٣.٦%(44٬٧٣٠٣4٬1٧5٣٣٬5٨٩1٩٬٠٣٣15٬1٩٨مرتبات ومزايا املوظفن

)2٠.٠%()5.2%()24.٠%(٣٦٬2542٧٬5٦٠2٦٬12٣1٣٬2٧21٠٬٦1٦استهالك
)24.4%()55.٨%()1٧.1%(5٬٨٧14٬٨٦٨2٬1511٬2٩4٩٧٨الوقود والقوة احملركة

االنخفاض في صافي 
ال ينطبق1٧.٧%---٧٬4٦٩٨٬٧٩4-القيمة القابلة للتحقق

)2٩.5%(5.٦%1.٠%٨٬٣25٨٬4٠٦٨٬٨٧45٬٠5٩٣٬5٦5قطع غيار ومستهلكات
)٣٩.2%()21.1%()2٣.٨%(42٬٧٧٧٣2٬٦1525٬٧211٠٬٧٦٩٦٬542أخرى

إجمالي مصروفات 
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التغير في رصيد املخزون 
من اإلنتاج التام وحتت 

التشغيل
ال ينطبق٦5.1%)٩.٠%(--55٬٩٦٣5٠٬٩٣2٨4٬112

)26.9%()16.3%()10.0%(469٬208422٬226353٬202172٬779126٬369اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

ــاج مختلــف املنتجــات مــن قبــل الشــركة.  ــم اســتخدامها فــي إنت ــع املنتجــات التــي يت ــق التكلفــة املســتخدمة مــن املــواد اخلــام بجمي تتعل
وانخفضــت تكلفــة املــواد اخلــام بنســبة ٦.٩% مــن 2٧5.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 25٦.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. 
ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض فــي اإلنتــاج بشــكل عــام باإلضافــة إلــى انخفــاض أســعار املــواد اخلــام املســتخدمة فــي اإلنتــاج. 
وانخفضــت تكلفــة املســتخدم مــن املــواد اخلــام بنســبة ٣٦.1% إلــى 1٦٣.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. وكان ذلــك فــي األســاس 
نتيجــة النخفــاض اإلنتــاج خــالل 2٠1٨م. وواصلــت تكلفــة املســتخدم مــن املــواد اخلــام باالنخفــاض بنســبة 2٧.5% مــن 12٣.4 مليــون ريــال 
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ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٨٩.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ 
يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي بســبب االنخفــاض املســتمر فــي اإلنتــاج.

ــا املوظفــن  ــع. وانخفضــت رواتــب ومزاي ــا املوظفــن مــن رواتــب وفوائــد مقدمــة للموظفــن العاملــن فــي املصان تتألــف مرتبــات ومزاي
بنســبة 2٣.٦% مــن 44.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٣4.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك فــي املقــام األول 
إلــى انخفــاض عــدد العاملــن فــي املصانــع ب 1٠2 عامــل فــي 2٠1٧م مقارنــة بعــام 2٠1٦م، )بلــغ عــدد العاملــن فــي املصانــع كمــا فــي ٣1 
ديســمبر 2٠1٦ "15٨٨ عامل"(وفقــاً لتدابيــر حتســن التكلفــة مــن قبــل الشــركة. ولــم تشــهد مرتبــات ومزايــا املوظفــن تقلبــات جوهريــة 
بــن عامــي 2٠1٧م و2٠1٨م. وانخفضــت مرتبــات ومزايــا املوظفــن بنســبة 2٠.2% مــن 1٩.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة 
أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 15.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا 
االنخفــاض فــي األســاس بســبب انخفــاض عــدد العاملــن فــي املصانــع ب ٦٨ عامــل فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م 
مقارنــة بفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م. حيــث كانــت االنخفاضــات فــي أعــداد املوظفــن خــالل الفتــرات املذكــورة 
نتيجــة تطبيــق الشــركة لسياســة ترشــيد املصروفــات مبــا يتماشــى مــع حجــم املبيعــات باإلضافــة إلــى عــدم توافــر املــوارد املاليــة الكافيــة.

يرتبــط االســتهالك بأصــول وممتلــكات الشــركة والتــي تتضمــن بشــكل رئيســي اآلالت واملعــدات املســتخدمة فــي إنتــاج وتوزيــع املصانــع. 
انخفــض االســتهالك بنســبة 24.٠% مــن ٣٦.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 2٧.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، يعــود ذلــك 
بشــكل رئيســي إلــى اإلهــالك الكامــل لبعــض األصــول خــالل العــام. ولــم يشــهد االســتهالك تقلبــات جوهريــة بــن عامــي 2٠1٧م و2٠1٨م. 
وانخفــض االســتهالك بنســبة 2٠.٠% مــن 1٣.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 1٠.٦ 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب اســتبعاد بعــض 

األصــول واملمتلــكات، باإلضافــة إلــى اإلهــالك الكامــل لبعــض األصــول خــالل الفتــرة.

تتعلــق تكاليــف الوقــود والقــوة احملركــة بالرافعــات الشــوكية. وانخفضــت هــذه التكاليــف بنســبة 1٧.1% مــن 5.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 
2٠1٦م إلــى 4.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وانخفضــت تكاليــف الوقــود والقــوة احملركــة أيضــاً بنســبة 55.٨% إلــى 2.2 مليــون 
ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك فــي املقــام األول إلــى انخفــاض املبيعــات فــي 2٠1٧م و2٠1٨م. وواصلــت تكاليــف الوقــود والقــوة 
احملركــة باالنخفــاض بنســبة 24.4% مــن 1.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 1.٠ مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب االنخفــاض املســتمر 

للمبيعــات خــالل الفتــرة.

يتعلــق االنخفــاض فــي صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق باملخــزون التــام الصنــع متضمنــاً جميــع املنتجــات. ولــم يتــم تســجيلها خــالل فتــرة 
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م حيــث تقــوم الشــركة باحتســاب بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق بنهايــة الســنة املاليــة 

. لها

ترتبــط قطــع الغيــار واملســتهلكات بالقطــع املســتعملة فــي املصانــع. ولــم تشــهد تكاليــف قطــع الغيــار واملســتهلكات تقلبــات جوهريــة بــن 
ــرة  ــال ســعودي فــي فت ــون ري ــار واملســتهلكات بنســبة 2٩.5% مــن 5.1 ملي ــل، انخفضــت تكاليــف قطــع الغي 2٠1٦م و2٠1٨م. وفــي املقاب
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٣.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى 

ذلــك فــي املقــام األول إلــى انخفــاض حجــم اإلنتــاج بشــكل عــام وبالتالــي انخفــاض اســتخدام األجهــزة فــي املصانــع خــالل الفتــرة.

تشــمل التكاليــف األخــرى بشــكل أساســي أقســاط التأمــن باإلضافــة إلــى إيجــارات وتكاليــف خدمــات املصانــع. انخفضــت التكاليــف 
األخــرى بنســبة 2٣.٨% مــن 42.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٣2.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. وكان ذلــك فــي األســاس 
نتيجــة إلعــادة تصنيــف بعــض التكاليــف مــن بنــد تكلفــة املبيعــات إلــى مصروفــات البيــع والتوزيــع واملصروفــات العموميــة واإلداريــة فــي 
ــع الفــارق املعــاد تصنيفــه حســب  2٠1٧م بســبب احلاجــة لعــرض تكلفــة البضاعــة املباعــة وحتديــد هامــش الربــح بشــكل أدق مــع توزي
طبيعتــه علــى املصروفــات األخــرى. وانخفضــت التكاليــف األخــرى أيضــاً بنســبة 21.1% إلــى 25.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. 
ويعــزى ذلــك باملقــام األول إلــى انخفــاض مصاريــف اخلدمــات والــذي كان مدفوعــاً بانخفــاض املبيعــات واإلنتــاج خــالل 2٠1٨م. وواصلــت 
ــو 2٠1٨م  ــة فــي ٣٠ يوني ــرة الســتة أشــهر املنتهي ــال ســعودي فــي فت ــون ري التكاليــف األخــرى باالنخفــاض بنســبة ٣٩.2% مــن 1٠.٨ ملي
إلــى ٦.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى ذلــك فــي املقــام األول إلــى انخفــاض حجــم 

املخــزون وبالتالــي انخفــاض تكلفــة بوليصــة التأمــن، باإلضافــة إلــى تخفيــض تكاليــف اخلدمــات األخــرى خــالل الفتــرة.

يرتبــط التغيــر فــي رصيــد املخــزون مــن اإلنتــاج التــام وحتــت التشــغيل باملنتجــات املباعــة مــن املخــزون املرّحــل مــن الســنوات الســابقة. 
وانخفــض رصيــد املخــزون التــام الصنــع وحتــت التشــغيل بنســبة ٩.٠% مــن 5٦.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 5٠.٩ مليــون ريــال 
ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك فــي األســاس إلــى انخفــاض املبيعــات. وفــي املقابــل، ارتفــع رصيــد التغيــر فــي املخــزون التــام الصنــع 
وحتــت التشــغيل بنســبة ٦5.1% إلــى ٨4.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى أنــه مت بيــع وتصفيــة جــزء 
مــن املخــزون املتقــادم للمنتجــات تامــة الصنــع فــي 2٠1٨م. وفــي املقابــل، لــم يتــم تســجيل التغيــر فــي رصيــد املخــزون مــن اإلنتــاج التــام 
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وحتــت التشــغيل خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م وذلــك بســبب تغييــر الشــركة للنظــام املســتخدم مــن 
"أوراكل" إلــى نظــام "انفــور" حلســاب وحــدة التكاليــف، حيــث يتــم احتســاب كل قطعــة بحســب الفواتيــر للمــواد ومعــدالت التشــغيل.

إجمالي الربح

ــى ٧٨.٣  ــال ســعودي فــي 2٠1٦م إل ــون ري ــال ســعودي مــن ٩٨.1 ملي ــون ري ــح بنســبة 2٠.1% أو مبقــدار 1٩.٨ ملي ــي الرب انخفــض إجمال
مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وانخفــض إجمالــي الربــح أيضــاً بنســبة ٣٨.٩% أو مبقــدار ٣٠.5 مليــون ريــال ســعودي إلــى 4٧.٩ مليــون 
ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م، وجــاء هــذا االنخفــاض متماشــياً مــع انخفــاض املبيعــات فــي 2٠1٧م و2٠1٨م، باإلضافــة إلــى هوامــش أكثــر 
انخفاضــاً فــي 2٠1٨م مدفوعــة بتصفيــة املبيعــات خــالل العــام. وواصــل إجمالــي الربــح باالنخفــاض بنســبة 11٦.٩% مــن إجمالــي ربــح 
وقــدره 51.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى إجمالــي خســارة وقدرهــا ٨.٦ مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا فــي األســاس إلــى عــدم توفــر املــوارد املاليــة ممــا أدى إلــى 
انخفــاض اإلنتــاج وزيــادة تكلفــة البضاعــة املباعــة بســبب عــدم اســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة بالشــكل األمثــل لقلــة توافــر املــواد اخلــام، 

باإلضافــة إلــى بيــع املخــزون املتقــادم بأســعار أقــل مــن التكلفــة.

مصروفات بيع وتوزيع

اجلــدول رقــم )1٩(: تفاصيــل مصروفــات البيــع والتوزيــع للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة 
إلــى الفتــرات املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي
الفترة املالية املنتهية في السنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر

زيادة / )نقص(٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م
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)1٨.٠%()4٦.2%()2٦.1%(24٬1٠٧1٧٬٨٠5٩٬5٨14٬٧٠2٣٬٨54إيجارات

4٨.٩%)٧5.٨%()٣٠.1%(1٦٬12٩11٬2٧٨2٬٧2514521٦سفر وانتقاالت
)12.٦%()2٨.٩%()25.5%(٧٬٩115٬٨٩٣4٬1٩٠2٬٠٩٠1٬٨2٦استهالك

)1٩.5%()٧5.4%()%5٣.2(٧٬٧41٣٬٦2٣٨٩٣5٣٦4٣1الدعاية واإلعالن
)٦5.٦%()5٩.٩%()4٠.٦%(٣٬٠٣٩1٬٨٠5٧2٣٨٨٨٣٠5عمولة املبيعات

)4٠.٩%()44.٨%()٣1.٠%(٣٬42٨2٬٣٦٦1٬٣٠5٨٩٧5٣٠تأمن
1٬٠٧5.٧%)٦2.٣%()2٠.1%(٣٬٣٦٦2٬٦٨٨1٬٠142٠2٣٨منافع

)54.5%()4٣.2%()٣٠.٦%(2٬5٧٨1٬٧٨٩1٬٠1٧٧12٣24إصالح وصيانة 
)٨1.2%(4٩.٣%2٩.5%1٬٠٩٣1٬4152٬11٣1٬٠٧٣2٠1مصروفات حكومية

٣.5%141.1%٦٦.٦%٧521٬25٣٣٬٠212٬٧552٬٨51أخرى

)16.8%()41.0%()26.5%(108٬72479٬90447٬12224٬82120٬645اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م.

ــع. وانخفضــت تكلفــة املوظفــن بنســبة ٣.%22  ــف موظفــي املبيعــات والتوزي ــا املتعلقــة مبصاري ــب واملزاي تشــمل تكلفــة املوظفــن الروات
ــى انخفــاض  ــال ســعودي فــي 2٠1٧م، ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إل ــون ري ــى ٣٠.٠ ملي ــال ســعودي فــي 2٠1٦م إل ــون ري مــن ٣٨.٦ ملي
عــدد املوظفــن ب 1٣٧ موظــف فــي 2٠1٧م مقارنــة بعــام 2٠1٦م، وقــد مّثــل هــذا االنخفــاض نســبة 2٨% مــن إجمالــي موظفــي املبيعــات 
والتوزيــع. وانخفضــت تكلفــة املوظفــن أيضــاً بنســبة ٣1.5% إلــى 2٠.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م، وتنــج ذلــك فــي املقــام األول 
بســبب انخفــاض عــدد املوظفــن ب 115 موظــف فــي 2٠1٨م. وواصلــت تكلفــة املوظفــن باالنخفــاض بنســبة 1٠.٣% مــن 11.٠ مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٩.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ 
يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا االنخفــاض فــي األســاس إلــى انخفــاض عــدد املوظفــن ب 45 موظــف بهــدف حتســن التكلفــة املتكبــدة علــى 



٦٧

املوظفــن. حيــث كانــت االنخفاضــات فــي أعــداد املوظفــن خــالل الفتــرات املذكــورة نتيجــة تطبيــق الشــركة لسياســة ترشــيد املصروفــات 
مبــا يتماشــى مــع حجــم املبيعــات باإلضافــة إلــى عــدم توافــر املــوارد املاليــة الكافيــة.

ــال  ــون ري ــن 24.1 ملي ــات اإليجــارات بنســبة 2٦.1% م ــارض واملســتودعات. انخفضــت مصروف ــف إيجــار املع ــن اإليجــارات تكالي تتضم
ــال  ــون ري ــى ٩.٦ ملي ــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وانخفضــت اإليجــارات أيضــاً بنســبة 4٦.2% إل ــون ري ــى 1٧.٨ ملي ســعودي فــي 2٠1٦م إل
ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إغــالق 4 معــارض و ٨ مســتودعات خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م، مــن أصــل ٩ معــارض 
و 1٨مســتودع مــن أجــل تقليــل التكاليــف املتكبــدة وحتســن مســتوى الربحيــة. وواصلــت مصروفــات اإليجــار باالنخفــاض بنســبة %1٨.٠ 
مــن 4.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٣.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا فــي املقــام األول بســبب تقليــل املســاحة املســتأجرة للمســتودعات بهــدف حتســن الربحيــة 

وتقليــل التكلفــة، وتخفيــض قيمــة بعــض اتفاقيــات اإليجــار.

تتعلــق مصاريــف الســفر واالنتقــاالت باملصاريــف التــي تكبدتهــا الشــركة علــى ســفر وانتقــاالت موظفــي املبيعــات والتوزيــع بــن الفــروع 
وإلــى مقــرات العمــالء. وانخفضــت مصاريــف الســفر واالنتقــاالت بنســبة ٣٠.1% مــن 1٦.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٣.11 
مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض املبيعــات خــالل 2٠1٧م والــذي أدى إلــى انخفــاض مصاريــف 
ــال ســعودي فــي  ــى 2.٧ مليــون ري الســفر واالنتقــاالت خــالل العــام. وانخفضــت مصاريــف الســفر واالنتقــاالت أيضــاً بنســبة ٧5.٨% إل
ــى انخفــاض  ــى تكلفــة املبيعــات، باإلضافــة إل ــى إعــادة تصنيــف جــزء مــن هــذه املصاريــف إل 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك فــي املقــام األول إل
املبيعــات خــالل 2٠1٨م. وفــي املقابــل، ارتفعــت مصاريــف الســفر واالنتقــاالت بنســبة 4٨.٩% مــن ٠.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة 
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٠.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج 
هــذا االرتفــاع فــي األســاس بســبب الزيــادة فــي مصاريــف الســفر والبــدالت اليوميــة ملوظفــي املبيعــات واملــدراء واملشــرفن نتيجــة زيــادة 

الزيــارات إلــى العمــالء بصفــة دوريــة لتعزيــز عمليــة التحصيــل والبيــع.

تتعلــق مصاريــف االســتهالك بالتحســينات علــى املبانــي املســتأجرة للمعــارض واملســتودعات. وانخفضــت مصاريــف االســتهالك بنســبة 
25.5% مــن ٧.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 5.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وانخفضــت مصاريــف االســتهالك أيضــاً 
بنســبة 2٨.٩% إلــى 4.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع االنخفــاض فــي مصاريــف االســتهالك خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م إلــى 
إغــالق ٦ مســتودعات و٨ معــارض فــي 2٠1٧م وإقفــال 1٠ مســتودعات و4 معــارض خــالل 2٠1٨م. واســتمرت مصاريــف االســتهالك 
باالنخفــاض بنســبة 12.٦% مــن 2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 1.٨ مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا االنخفــاض فــي األســاس إلــى تقليــل املســاحة املســتأجرة 

للمســتودعات ممــا نتــج عنــه بيــع بعــض األصــول التــي لــم يعــد هنــاك احلاجــة الســتخدامها.

ــر اإلنترنــت. انخفضــت مصاريــف  ــى الطرقــات واملطبوعــات وعب ــة عل ــة اخلارجي ــة واإلعــالن املــواد الدعائي تتضمــن مصاريــف الدعاي
ــي 2٠1٧م، وانخفضــت  ــال ســعودي ف ــون ري ــى ٣.٦ ملي ــي 2٠1٦م إل ــال ســعودي ف ــون ري ــن ٧.٧ ملي ــة واإلعــالن بنســبة 5٣.2% م الدعاي
مصاريــف الدعايــة واإلعــالن أيضــاً بنســبة ٧5.4% 2٠1٨إلــى ٠.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى 
ــر  ــى عــدم تواف ــة إل ــات خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م، باإلضاف ــع حجــم املبيع ــات مبــا يتماشــى م ــق الشــركة لسياســة ترشــيد املصروف تطبي
املــوارد املاليــة الكافيــة. وواصلــت مصاريــف الدعايــة واإلعــالن باالنخفــاض بنســبة 1٩.5% مــن ٠.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة 
أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٠.4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا 

االنخفــاض فــي األســاس إلــى عــدم توافــر املــوارد املاليــة الكافيــة.

تشــمل عمولــة املبيعــات نســبة مــن املبيعــات وحتصيــل اإليــرادات. وانخفضــت عمولــة املبيعــات بنســبة 4٠.٦% مــن ٣.٠ مليــون ريال ســعودي 
فــي 2٠1٦م إلــى 1.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك فــي األســاس إلــى انخفــاض املبيعــات خــالل 2٠1٧م. وانخفضــت 
عمولــة املبيعــات أيضــاً بنســبة 5٩.٩% إلــى ٠.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول إلــى عــدم حتقيــق األهداف 
البيعيــة والتحصيليــة خــالل 2٠1٨م والتــي علــى أساســها يتــم احتســاب عمولــة املبيعــات. واســتمرت عمولــة املبيعــات باالنخفــاض بنســبة 
ــرة  ــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٠.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي فت ٦5.٦% مــن ٠.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي فت
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي عمولــة املبيعــات بشــكل رئيســي بســبب انخفــاض حجــم املبيعــات.

متّثــل مصاريــف التأمــن املوجــودات الثابتــة واملخــزون املتواجــد فــي املعــارض واملســتودعات. وانخفضــت مصاريــف التأمــن بنســبة ٠.٣1% 
مــن ٣.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 2.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وانخفضــت مصاريــف التأمــن أيضــاً بنســبة ٨.%44 
ــى إقفــال عــدد مــن املعــارض واملســتودعات خــالل 2٠1٧م  ــك بشــكل رئيســي إل ــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــزى ذل ــون ري ــى 1.٣ ملي إل
و2٠1٨م باإلضافــة إلــى انخفــاض قيمــة املخــزون املتواجــد فــي هــذه املعــارض واملســتودعات. وواصلــت مصاريــف التأمــن باالنخفــاض 
بنســبة 4٠.٩% مــن ٠.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٠.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 
فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب إغــالق مســتودعات إضافيــة خــالل الفتــرة 

وبالتالــي انخفــض حجــم وقيمــة األصــول املؤّمــن عليهــا.
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متثــل مصروفــات املنافــع بشــكل أساســي بتكاليــف الكهربــاء واملــاء واالتصــاالت املتعلقــة باملعــارض واملســتودعات. وانخفضــت مصروفــات 
ــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وانخفضــت مصروفــات  ــون ري ــى 2.٧ ملي ــال ســعودي فــي 2٠1٦م إل ــون ري ــع بنســبة 2٠.1% مــن ٣.4 ملي املناف
ــى إقفــال عــدد مــن املعــارض  ــك بشــكل رئيســي إل ــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع ذل ــون ري ــى 1.٠ ملي املنافــع أيضــاً بنســبة ٦2.٣% إل
واملســتودعات خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م. وفــي املقابــل، ارتفعــت مصروفــات املنافــع مــن 2٠.٠ ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٠.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا االرتفــاع 
فــي األســاس إلــى ارتفــاع أســعار الكهربــاء حيــث بلغــت تكاليــف الكهربــاء ٠.1 مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 

٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

تتعلــق مصاريــف اإلصــالح والصيانــة باملعــارض واملســتودعات. وانخفضــت مصاريــف الصيانــة واإلصــالح بنســبة ٣٠.٦% مــن 2.٦ مليــون 
ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 1.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وانخفضــت مصاريــف الصيانــة واإلصــالح أيضــاً بنســبة 4٣.2 إلــى 
1.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك فــي املقــام األول إلــى إقفــال عــدد مــن املعــارض واملســتودعات خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م. 
واســتمرت مصاريــف اإلصــالح والصيانــة باالنخفــاض بنســبة 54.5% مــن ٠.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 
٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٠.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويرجــع هــذا االنخفــاض فــي 

األســاس إلــى إغــالق معــارض ومســتودعات إضافيــة خــالل الفتــرة.

تتعلــق املصروفــات احلكوميــة بشــكل أساســي مبصاريــف اإلقامــات واملصاريــف احلكوميــة األخــرى املرتبطــة باملوظفــن غيــر الســعودين. 
وارتفعــت املصروفــات احلكوميــة بنســبة 2٩.5% مــن 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 1.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، 
وارتفعــت املصروفــات احلكوميــة أيضــاً بنســبة 4٩.٣% إلــى 2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع 
فــي التكاليــف املتعلقــة مبكتــب العمــل خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م نتيجــة الرتفــاع رســوم جتديــد اإلقامــات للموظفــن فــي 2٠1٧م و2٠1٨م. 
وفــي املقابــل، انخفضــت املصروفــات احلكوميــة بنســبة ٨1.2% مــن 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ 
يونيــو 2٠1٨م إلــى ٠.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا االنخفــاض فــي األســاس 
إلــى انخفــاض عــدد املوظفــن غيــر الســعودين وزيــادة فــي نســب الســعودة )فضــال راجــع القســم الفرعــي )٣-1٠( "املوظفــون والســعودة" 

مــن القســم رقــم )٣(.

تتكــون املصروفــات األخــرى مــن اخلصومــات املقدمــة للعمــالء عنــد الدفــع املبكــر. وارتفعــت املصروفــات األخــرى بنســبة ٦٦.٦% مــن ٠.٨ 
مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 1.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وارتفعــت املصروفــات األخــرى أيضــاً بنســبة 141.1% إلــى 
٣.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى اخلصومــات اإلضافيــة املقدمــة للعمــالء لتحفيزهــم علــى الدفــع 
ــرة الســتة أشــهر  ــة بــن فت ــات جوهري ــم تشــهد املصروفــات األخــرى تقلب ــة باألعــوام الســابقة. ول املبكــر خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م مقارن

املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.
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املصاريف العمومية واإلدارية

اجلــدول رقــم )2٠(: تفاصيــل املصاريــف العموميــة واإلداريــة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م 
باإلضافــة إلــى الفتــرات املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في ٣1 
ديسمبر

الفترة املالية املنتهية 
زيادة / )نقص(في ٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)٩.٨%()42.٦%()5.5%(2٧٬٠٩125٬٦٠٨14٬٦٩4٧٬٨٧٧٧٬1٠٦تكلفة املوظفن
٣1.٠%2٨.5%)1٣.1%(1٬٦٦21٬4441٬٨5٦٧٦٦1٬٠٠٣استهالك

-٩.2%)٦٣.٠%(--٣٬٣٠٣1٬22٣1٬٣٣5مصروفات بنكية
15٠.٣%)٣5.٧%()1٦.٦%(1٬4٧41٬2٣٠٧٩121152٩أتعاب مهنية

1٠٣.2%)٧٣.٨%()%1.4(1٬٣٧٩1٬٣٦٠٣5٦1٣٧2٧٩اشتراكات إنترنت وبرامج
أتعاب مجلس اإلدارة 

41٨.2%)25.٣%(45.٣%1٬2٠41٬٧5٠1٬٣٠٧2251٬1٦٧واللجان

)٨.5%()٨2.٧%(1٩5.5%٧1٣2٬1٠٧٣٦51٨41٦٩مصروفات حكومية
25٨.5%)5٧.٠%()5٦.٧%(٨٨٠٣٨11٦4٧٧2٧5سفر وانتقاالت 

٦.5%)٩2.٠%()٧5.٧%(٦1٧15٠121٠11منافع
)٣٩.٠%()٧2.2%()٦٨.٣%(4٩٩15٨44442٧تأمن

-)٦٠.٠%()٨٨.4%(--215251٠إيجارات 
)4٦.4%()2٣.٨%()22.4%(1٬٩٠٦1٬4٧٩1٬12٧2٬4٨41٬٣٣1أخرى

)1.٠%()4٠.2%()٩.٨%(4٠٬٩4٣٣٦٬٩1522٬٠٦112٬٠1٦11٬٨٩٧اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

تتعلــق تكلفــة املوظفــن بالرواتــب واملزايــا املقدمــة ملوظفــي أقســام اإلدارة مثــل املــوارد البشــرية، املاليــة واحملاســبة، نظــم املعلومــات 
وغيرهــا مــن األقســام. وشــّكلت تكلفــة املوظفــن مــا نســبته ٦٦.2% و٦٩.4% و٦٦.٦% و٦5.٦% و5٩.٧% مــن إجمالــي املصاريــف العموميــة 
واإلداريــة فــي 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م وفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م، علــى التوالــي. وانخفضــت تكلفــة 
املوظفــن بنســبة 5.5% مــن 2٧.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 25.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. وجــاء هــذا االنخفــاض 
مدفوعــاّ بشــكل رئيســي بانخفــاض عــدد املوظفــن ب 1٣٩ موظــف خــالل الربــع األخيــر مــن 2٠1٧م مقارنــة بعــام 2٠1٦م، وقــد مّثــل هــذا 
االنخفــاض نســبة 5٠% مــن إجمالــي املوظفــن اإلداريــن. وانخفضــت تكلفــة املوظفــن أيضــاً بنســبة 42.٦% أو مبقــدار 1٠.٩ مليــون ريــال 
ســعودي إلــى 14.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول إلــى تأثيــر انخفــاض تكلفــة املوظفــن علــى كامــل 
العــام مقارنــة بانخفــاض التكاليــف جلــزء مــن العــام )الربــع األخيــر( مــن 2٠1٧م نتيجــة انخفــاض أعــداد املوظفــن كمــا مت ذكــره فــي 
الســابق، ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول إلــى تأثيــر انخفــاض تكلفــة املوظفــن علــى كامــل العــام مقارنــة بانخفــاض التكاليــف جلــزء مــن 
العــام )الربــع األخيــر( مــن 2٠1٧م نتيجــة انخفــاض أعــداد املوظفــن كمــا مت ذكــره فــي الســابق،، باإلضافــة إلــى انخفــاض عــدد املوظفــن 
ــرة  ــال ســعودي فــي فت ب ٦٠ موظــف إضافــي خــالل 2٠1٨م. واســتمرت تكلفــة املوظفــن باالنخفــاض بنســبة ٩.٨% مــن ٧.٩ مليــون ري
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٧.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج 
هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب انخفــاض عــدد املوظفــن فــي األقســام اإلداريــة ب11 موظــف خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة 
فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. حيــث كانــت االنخفاضــات فــي أعــداد املوظفــن خــالل الفتــرات املذكــورة نتيجــة تطبيــق الشــركة لسياســة ترشــيد 

املصروفــات مبــا يتماشــى مــع حجــم املبيعــات باإلضافــة إلــى عــدم توافــر املــوارد املاليــة الكافيــة.
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تتعلــق مصاريــف االســتهالك باملوجــودات الثابتــة فــي املكتــب الرئيســي، باإلضافــة إلــى مصاريــف اإلطفــاء املتعلقة ببرامج نظــم املعلومات. 
وانخفضــت مصاريــف االســتهالك بنســبة 1٣.1% مــن 1.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 1.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، 
وكان ذلــك االنخفــاض فــي ســياق األعمــال االعتيــادي. وفــي املقابــل، ارتفعــت مصاريــف االســتهالك بنســبة 2٨.5% إلــى 1.٩ مليــون ريــال 
ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــود هــذا االرتفــاع بشــكل رئيســي إلــى تركيــب وحــدة جديــدة لبرنامــج تخطيــط مــوارد املؤسســات خــالل 2٠1٨م. 
وارتفعــت مصاريــف االســتهالك أيضــاً بنســبة ٣1.٠% مــن ٠.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م 
إلــى 1.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا االرتفــاع فــي األســاس إلــى رســملة 
جــزء مــن األعمــال الرأســمالية حتــت التنفيــذ واإلضافــات املتعلقــة بالســيارات ومصاريــف االســتهالك املتعلقــة بتركيــب وتطبيــق برنامــج 

تخطيــط مــوارد املؤسســات اجلديــد خــالل النصــف الثانــي مــن 2٠1٨م.

متثــل املصروفــات البنكيــة بشــكل رئيســي تكاليــف اإليداعــات النقديــة فــي البنــوك حســب القيمــة ومختلــف املصروفــات البنكيــة األخــرى. 
وانخفضــت املصروفــات البنكيــة بنســبة ٦٣.٠% مــن ٣.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. 
ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى االنخفــاض فــي تكاليــف اإليداعــات النقديــة بســبب اســتحداث آالت نقــاط البيــع خــالل 2٠1٧م والتــي 
ســاهمت فــي تقليــل تكاليــف اإليداعــات النقديــة اخلاصــة بالعمليــات اليوميــة والتــي يتــم تســويتها مباشــرة مــن البنــك علــى أســاس كل 
ــة بــن عامــي  ــات جوهري ــة تقلب ــم تشــهد املصروفــات البنكي ــى انخفــاض املبيعــات خــالل العــام. ول ــة بشــكل منفــرد، باإلضافــة إل عملي
ــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م، حيــث مت  2٠1٧م و2٠1٨م. ولــم تســجل الشــركة مصروفــات بنكيــة خــالل فت
ــم تســجل هــذه املصروفــات مــن ضمــن املصاريــف  ــي ل ــداًء مــن 2٠1٩م، وبالتال ــة ابت ــاء املالي تصنيــف املصروفــات البنكيــة ضمــن األعب

العموميــة واإلداريــة خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

تتعلــق األتعــاب املهنيــة باملصروفــات التــي دفعتهــا الشــركة ملستشــاري املراجعــة وضريبــة القيمــة املضافــة باإلضافــة إلى مختلــف اخلدمات 
االستشــارية األخــرى. وانخفضــت مصاريــف األتعــاب املهنيــة بنســبة 1٦.٦% مــن 1.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 1.2 مليــون 
ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك فــي األســاس إلــى عــدم وجــود التكاليــف املتعلقــة بتبّنــي معاييــر التقاريــر املاليــة الدوليــة باإلضافــة 
إلــى بعــض اخلدمــات االستشــارية األخــرى خــالل 2٠1٧م والتــي كانــت موجــودة فــي عــام 2٠1٦م. وانخفضــت مصاريــف األتعــاب املهنيــة 
أيضــاً بنســبة ٣5.٧% إلــى ٠.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. وكان االنخفــاض بشــكل رئيســي نتيجــة عــدم تكبــد مصاريــف وأتعــاب 
ــل، ارتفعــت مصاريــف  ــة خــالل 2٠1٨م. وفــي املقاب ــزكاة والضريب ــة أخــرى مــا عــدى أتعــاب املراجعــن واالستشــارات املتعلقــة بال مهني
األتعــاب املهنيــة بنســبة 15٠.٣% مــن ٠.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى ٠.5 مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس بســبب مصاريــف االستشــارين املتعلقــة 

بإعــداد بعــض الدراســات املطلوبــة ألعمــال الشــركة.

تتضمــن مصاريــف اشــتراكات اإلنترنــت والبرامــج عقــود خدمــات برامــج مايكروســوفت وغيرهــا للمكتــب الرئيســي باإلضافــة إلــى 
ــف اشــتراكات  ــن عامــي 2٠1٦م و2٠1٧م. وانخفضــت مصاري ــة ب ــات جوهري ــف تقلب ــم تشــهد هــذه املصاري ــارض واملســتودعات. ل املع
اإلنترنــت والبرامــج بنســبة ٧٣.٨% مــن 1.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م إلــى ٠.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع ذلــك 
بشــكل رئيســي إلــى إقفــال عــدد مــن املعــارض واملســتودعات خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م وبالتالــي انخفــاض عــدد االشــتراكات. وفــي املقابــل، 
ارتفعــت مصاريــف اشــتراكات اإلنترنــت والبرامــج بنســبة 1٠٣.2% مــن ٠.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ 
يونيــو 2٠1٨م إلــى ٠.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا االرتفــاع فــي األســاس 
إلــى عمــل بعــض التجديــدات املطلوبــة للشــبكات والتــي تخــدم اســتمرارية االتصــال والعمــل عبــر نظــام تخطيــط مــوارد املؤسســات بشــكل 

مســتقر ومســتدام لتغطيــة جميــع احتياجــات املواقــع والفــروع.

شــهدت أتعــاب مجلــس اإلدارة واللجــان ارتفاعــاً بنســبة 45.٣% مــن 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 1.٨ مليــون ريــال ســعودي 
فــي 2٠1٧م. وجــاء هــذا االرتفــاع نتيجــة الزيــادة فــي أجــور أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل 2٠1٧م. وفــي املقابــل، انخفضــت أتعــاب مجلــس 
اإلدارة واللجــان بنســبة 25.٣% إلــى 1.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــود هــذا االنخفــاض إلــى عكــس الزيــادة فــي األجــور بحســب 
قــرار اجلمعيــة العامــة خــالل 2٠1٨م بعــدم صــرف هــذه األتعــاب للفتــرة، حيــث أن اجلمعيــة العامــة هــي مــن تقــّر بصــرف أتعــاب مجلــس 
اإلدارة أو عــدم صرفهــا، وبالتالــي مت عكــس املصــروف املقّيــد للفتــرة. وارتفعــت أتعــاب مجلــس اإلدارة بنســبة 41٨.2% مــن ٠.2 مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 
٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا االرتفــاع بشــكل رئيســي إلــى تكويــن مخصــص اســتحقاقات مبدئــي للمكافــآت التــي يتــم صرفهــا ألعضــاء 

اإلدارة حتــى يتــم اعتمــاد صرفهــا مــن قبــل اجلمعيــة العامــة للمســاهمن.

وتتعلــق املصاريــف احلكوميــة بشــكل رئيســي مبصاريــف اإلقامــات واملصاريــف احلكوميــة األخــرى املرتبطــة باملوظفــن غيــر الســعودين. 
وارتفعــت املصاريــف احلكوميــة بنســبة 1٩5.5% مــن ٠.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. 
ويعــزى ذلــك فــي املقــام األول إلــى الغرامــة املتكبــدة واملتعلقــة بنســبة الســعودة والبالغــة 1.٣ مليــون ريــال ســعودي خــالل 2٠1٧م.بســبب 
عــدم قــدرة الشــركة علــى تغطيــة نســب الســعودة املطلوبــة منهــا آن ذاك وفــي املقابــل، انخفضــت املصاريــف احلكوميــة بنســبة ٨2.٧% إلــى 
٠.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض عــدد املوظفــن بشــكل عــام. ولــم تشــهد املصروفــات 

احلكوميــة تقلبــات جوهريــة بــن فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.
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ــل مصاريــف الســفر واالنتقــاالت تكاليــف ســفرات األعمــال ملوظفــي املكتــب الرئيســي. وانخفضــت مصاريــف الســفر واالنتقــاالت  متّث
بنســبة 5٦.٧% مــن ٠.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٠.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وانخفضــت مصاريــف الســفر 
واالنتقــاالت أيضــاً بنســبة 5٧.٠% إلــى ٠.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تطبيــق الشــركة لسياســة 
ترشــيد املصروفــات مبــا يتماشــى مــع حجــم املبيعــات خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م، باإلضافــة إلــى عــدم توافــر املــوارد املاليــة الكافيــة. وفــي 
املقابــل، ارتفعــت مصاريــف الســفر واالنتقــاالت بنســبة 25٨.5% مــن ٠.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ 
يونيــو 2٠1٨م إلــى ٠.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا فــي األســاس بســبب ازديــاد 
مصاريــف الســفر اخلاصــة بــاإلدارة العليــا لعقــد اجتماعــات مــع أطــراف خارجيــة مثــل مستشــارين ماليــن وقانونيــن وبنــوك وجهــات 

حكوميــة.

تضمنــت مصاريــف املنافــع تكاليــف االتصــاالت واخلدمــات األخــرى. وانخفضــت مصاريــف املنافــع بنســبة ٧5.٧% مــن ٠.٦ مليــون ريــال 
ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٠.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تغييــر سياســة الشــركة مــن حيــث صــرف 
بــدل اتصــاالت للموظفــن حيــث توقفــت عــن صــرف هــذه البــدالت خــالل 2٠1٧م. وانخفضــت مصاريــف املنافــع أيضــاً بنســبة ٠.٩2% 
إلــى 12.٠ ألــف ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك فــي األســاس إلــى عــدم وجــود مصاريــف متعلقــة بالهواتــف النقالــة للموظفــن 
خــالل العــام، حيــث تكبــدت املجموعــة مصاريــف الهاتــف الثابــت فقــط خــالل 2٠1٨م. ولــم تشــهد مصاريــف املنافــع تقلبــات جوهريــة بــن 

فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

تشــمل مصاريــف التأمــن املوجــودات الثابتــة فــي املكتــب الرئيســي باإلضافــة إلــى تأمــن النقــد فــي الصناديــق وتأمــن النقــد قيــد النقــل 
مــن املعــارض واملســتودعات إلــى البنــوك. انخفضــت مصاريــف التأمــن بنســبة ٦٨.٣% مــن ٠.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 
ــال ســعودي فــي 2٠1٨م.  ــى 44٬٠٠٠ ري ــف التأمــن أيضــاً بنســبة ٧2.2% إل ــال ســعودي فــي 2٠1٧م، وانخفضــت مصاري ــون ري ٠.2 ملي
ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول إلــى إغــالق عــدد مــن املعــارض واملســتودعات خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م وبالتالــي انخفــاض مصاريــف التأمــن 
املتعلقــة بهــا. واســتمرت مصاريــف التأمــن باالنخفــاض بنســبة ٣٩.٠% مــن 44.٠ ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 
٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 2٧.٠ ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا فــي األســاس إلــى 

انخفــاض ســعر بوليصــة التأمــن.

ــال  ــون ري ــن ٠.2 ملي ــب الرئيســي واإلدارة. وانخفضــت اإليجــارات بنســبة ٨٨.4% م ــة باملكت ــف اإليجــار املتعلق ــل اإليجــارات مصاري متّث
ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 25٬٠٠٠ ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويرجــع هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى إغــالق أحــد املعــارض فــي جــدة 
والتــي كانــت اإلدارة تســتغل جــزء منهــا كمســاحة مكتبيــة فــي 2٠1٧م. وانخفضــت اإليجــارات أيضــاً بنســبة ٦٠.٠% لتصــل إلــى 1٠٬٠٠٠ 
ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م والتــي مت اســتدراك تســجيلها قبــل إقفــال القوائــم املاليــة لعــام 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك فــي األســاس إلــى إغــالق 
مكتــب املبيعــات القائــم مبدينــة دبــي خــالل 2٠1٨م. ولــم تســجل الشــركة مصاريــف إيجــار خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 
2٠1٨م و2٠1٩م حيــث أنهــا قامــت بإغــالق جميــع مواقعهــا خــارج املصانــع فــي 2٠1٧م، ومت تســجيل مصاريــف إيجــار املكتــب الرئيســي 

باملصنــع ضمــن بنــد تكاليــف املبيعــات ابتــداًء مــن 2٠1٨م.

تشــمل املصاريــف األخــرى علــى املصروفــات املتعلقــة بالضيافــة والقرطاســية واملطبوعــات والصيانــة. وانخفضــت املصاريــف األخــرى 
بنســبة 22.4% مــن 1.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 1.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. وانخفضــت املصاريــف األخــرى أيضــاً 
بنســبة 2٣.٨% إلــى 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. واســتمرت املصاريــف األخــرى باالنخفــاض بنســبة 4٦.4% مــن 2.5 مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 1.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ 
يونيــو 2٠1٩م. ونتجــت االنخفاضــات فــي املصاريــف األخــرى فــي 2٠1٧م و2٠1٦م وفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م 

فــي األســاس بســبب اتبــاع الشــركة لسياســة ترشــيد وخفــض النفقــات واملصروفــات املتكبــدة.
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انخفاض في قيمة املوجودات املتداولة بالصافي

اجلــدول رقــم )21(: االنخفــاض فــي قيمــة املوجــودات املتداولــة بالصافــي للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م 
ــو 2٠1٨م و2٠1٩م. ــة فــي ٣٠ يوني ــرات املنتهي ــى الفت و2٠1٨م باإلضافــة إل

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املالية املنتهية في 
زيادة / )نقص(٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

٣٬5٠1.٩%)4٨.2%(٩٠.2%4٬٦45٨٬٨٣٧4٬5٧٩4٩٣1٧٬٧55ذمم جتارية 
-21.٦%)4٩.٣%(--٦٬٠٠٠٣٬٠44٣٬٧٠٠ذمم مدينة أخرى

1٬٠5٠.٨%)٩2.5%()5٠.5%(1٦٬222٨٬٠٣1٦٠٣2٬12224٬42٠مخزون

1٬512.8%)55.4%()25.9%(26٬86719٬9128٬8822٬61542٬175اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م.

ميثــل االنخفــاض فــي قيمــة الــذمم املدينــة التجاريــة املخصــص املســجل مقابــل الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا. ارتفعت قيمــة االنخفاض 
فــي الــذمم املدينــة التجاريــة بنســبة ٩٠.2% مــن 4.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٨.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــود 
ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تأثيــر تطبيــق معيــار رقــم ٩ مــن معاييــر التقاريــر املاليــة الدوليــة خــالل 2٠1٧م. وفــي املقابــل، تراجعــت قيمــة 
االنخفــاض فــي قيمــة الــذمم املدينــة بنســبة 4٨.2% إلــى 4.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــود ذلــك فــي األســاس إلــى اســترداد 
جــزء مــن الــذمم املدينــة والتــي كان املخصــص مســجاًل مقابلهــا خــالل 2٠1٨م. وزادت قيمــة االنخفــاض فــي قيمــة الــذمم املدينــة مــن 
٠.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى 1٧.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا االرتفــاع فــي املقــام األول إلــى تدنــي األداء التحصيلــي والتباطــؤ االقتصــادي العــام ولذلــك 

ارتفعــت قيمــة االنخفــاض فــي قيمــة الــذمم املدينــة بنــاء علــى املعيــار الدولــي رقــم ٩ واخلــاص بخســائر االئتمــان املتوقعــة.

ميّثــل انخفــاض قيمــة الــذمم املدينــة األخــرى الرســوم اجلمركيــة املدفوعــة خــالل 2٠15م والتــي طالبــت الشــركة باســتردادها والبالغــة 
ــل هــذه  ــة مقاب ــا خــالل 2٠1٦م. وقــد مت تســجيل مخصصــات إضافي ــل له ــال ســعودي، وقــد مت إنشــاء مخصــص مقاب ــون ري 1٦.5 ملي
ــم  ــك ل ــغ املخصــص كامــل القيمــة املــراد اســتردادها مــن اجلمــارك. ولذل ــى بل ــة عــام 2٠1٨م حت ــة فــي 2٠1٧م ونهاي الرســوم اجلمركي

ــو 2٠1٨م و2٠1٩م. ــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يوني ــة األخــرى خــالل الفت تســّجل املجموعــة أي انخفــاض فــي قيمــة الــذمم املدين

يســّجل االنخفــاض فــي قيمــة املخــزون حســب سياســة الشــركة فــي تقــادم املخــزون. حيــث يعــود التراجــع فــي قيمــة انخفــاض املخــزون 
بنســبة 5٠.5% و٩2.5% فــي عامــي 2٠1٧م و2٠1٨م علــى التوالــي بشــكل أساســي إلــى بيــع وتصفيــة املخــزون املتقــادم فــي 2٠1٧م 
و2٠1٨م. وفــي املقابــل، ارتفــع االنخفــاض فــي قيمــة املخــزون مــن 2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 
2٠1٨م إلــى 24.4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا االرتفــاع فــي املقــام األول إلــى 

تقــادم جــزء مــن املخــزون اخلــاص بالبضاعــة تامــة الصنــع واملــواد اخلــام.



٧٣

إيرادات / )مصروفات( أخرى

اجلــدول رقــم )22(: اإليــرادات / )املصروفــات( األخــرى للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة 
إلــى الفتــرات املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املالية املنتهية 
زيادة / )نقص(في ٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)خسائر( / أرباح بيع 
ال ينطبق)٨٩.5%(1٣5.٠%1٣٬٩٧٣-)4٨1()4٬5٩٠()1٬٩5٣(ممتلكات ومعدات

-)1٠٠.٠%()2٨.٦%(---1٬٦٧٣1٬1٩5مبيعات مخلفات
فروق تقييم عمالت 

)1٠1.٦%(٧٩.1%)1٠5.٧%(2)145(11٠1٩٧)1٬٩14(أجنبية

صافي اإليرادات / 
-)٩٦.٩%()1٩٧.4%(--2٬2٨4٧٠)2٬٣44()املصروفات( األخرى

)9٬737.9%()78.6%()77.9%(13٬975)145()214()1٬001()4٬538(اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

مّثلــت خســائر بيــع املمتلــكات البالغــة 2.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م بشــكل رئيســي بيــع املوجــودات الثابتــة فــي املعــارض. ومّثلــت 
ــع الباصــات  ــات، وبي ــي املبيع ــع ســيارات موظف ــي األســاس بي ــي 2٠1٧م ف ــال ســعودي ف ــون ري ــة 4.٦ ملي ــكات البالغ ــع املمتل خســائر بي
واملوجــودات الثابتــة فــي املعــارض. وفــي 2٠1٨م، متّثلــت خســائر بيــع املمتلــكات واملعــدات البالغــة ٠.5 مليــون ريــال ســعودي بشــكل رئيســي 
فــي بيــع أجهــزة ومعــدات إنتــاج قدميــة. وســّجلت املجموعــة أربــاح مــن بيــع ممتلــكات وآالت ومعــدات بقيمــة 14.٠ مليــون ريــال ســعودي 
فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م متعلقــة فــي األســاس ببيــع مصنــع اجلزيــرة للغــزل والســجاد للشــركة الســعودية 
لصناعــة مســتلزمات الســجاد والــذي بلــغ صافــي قيمتــه الدفتريــة 1.4 مليــون ريــال ســعودي وقيمتــه الســوقية بلغــت 15.٠ مليــون ريــال 
ســعودي، مقابــل تســوية جــزء مــن الرصيــد القائــم بــن الطرفــن والبالــغ 2٦.2 مليــون ريــال ســعودي، حيــث كانــت هنــاك معامــالت أخــرى 

مــع الشــركة الســعودية لصناعــة مســتلزمات الســجاد والتــي مت تســوية جــزء منهــا مقابــل مبلــغ بيــع املصنــع.

متثــل مبيعــات املخلفــات مبيعــات اخلــردة ونفايــات اإلنتــاج التــي تبــاع علــى أســاس الــوزن. وانخفضــت مبيعــات املخلفــات بنســبة %2٨.٦ 
مــن 1.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويرجــع ذلــك أساســا النخفــاض اإلنتــاج خــالل 

2٠1٧م. ومت إعــادة تصنيــف مبيعــات املخلفــات ليتــم تســجيلها فــي بنــد املبيعــات خــالل 2٠1٨م. 

تتعلــق اإليــرادات احملققــة مــن فــروق تقييــم عمــالت أجنبيــة بشــكل رئيســي عمليــات بيــع وشــراء عملتــي اليــورو واجلنيــه اإلســترليني. 
ــل، ســّجلت  ــال ســعودي فــي 2٠1٦م. وفــي املقاب ــون ري ــة بقيمــة 1.٩ ملي ــم العمــالت األجنبي ــرادات مــن فــروق تقيي وســّجلت الشــركة إي
الشــركة خســائر مــن فــروق تقييــم العمــالت األجنبيــة بقيمــة ٠.1 مليــون ريــال ســعودي و٠.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م و2٠1٨م، 
علــى التوالــي. وســّجلت الشــركة إيــرادات مــن فــروق تقييــم العمــالت األجنبيــة بقيمــة ٠.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2.٠ ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.حيــث أن التغييــرات فــي 

فــروق تقييــم العمــالت األجنبيــة مــن عــام آلخــر كانــت مدفوعــة بالتقلبــات فــي أســعار ســوق العمــالت. 

ــرادات  ــدة واإلي ــة وأســعار الفائ ــادل أســعار العمــالت األجنبي ــود تب ــى عق ــات( األخــرى بشــكل رئيســي إل ــرادات / )املصروف تشــير اإلي
واملصروفــات األخــرى. وكانــت عقــود تبــادل أســعار العمــالت قائمــة فــي عــام 2٠1٦م فقــط، ولكــن عقــود تبــادل أســعار الفائــدة مازالــت 
قائمــة حتــى عــام 2٠1٨م. وســجلت الشــركة إيــرادات أخــرى مبقــدار 2.٣ ميلــون ريــال ســعودي فــي عــام 2٠1٦م مقارنــة باملصروفــات 
األخــرى البالغــة 2.٣ مليــون ريــال ســعودي و٠.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2٠1٧م و2٠1٨م، علــى التوالــي. وترتبــط هــذه اإليــرادات 
واملصروفــات باحلركــة فــي أســعار العمــالت وأســعار الفائــدة. وفــي املقابــل، لــم تســجل الشــركة أي إيــرادات أو مصروفــات أخــرى خــالل 
فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م حيــث انتهــت هــذه العقــود خــالل هــذه الفتــرة باإلضافــة إلــى عــدم تســجيل أي 

إيــرادات أو مصروفــات متعلقــة بصــرف العمــالت األجنبيــة خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.



٧4

)خسائر(/أرباح التغير في القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة

تتكــون مشــتقات املجموعــة بشــكل رئيســي مــن عقــود تبــادل أســعار العمــالت وعقــود تبــادل أســعار الفائــدة. وكانــت عقــود تبــادل أســعار 
العمــالت قائمــة فــي 2٠1٦م فقــط وعقــود تبــادل أســعار الفائــدة الزالــت قائمــة كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م حيــث أنهــا جــزء مــن اتفاقيــة 

إعــادة اجلدولــة للقــروض مــع إحــدى البنــوك املقرضــة. وتســتخدم املشــتقات بشــكل رئيســي إلدارة التعــرض ملخاطــر أســعار الفائــدة. 

حصة املجموعة في أرباح / )خسائر( شركات زميلة ومشروعات مشتركة

اجلــدول رقــم )2٣(: حصــة املجموعــة فــي أربــاح / )خســائر( شــركات زميلــة ومشــروعات مشــتركة للســنوات املاليــة املنتهيــة ٣1 ديســمبر 
2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرات املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املنتهية في
زيادة / )نقص(٣٠ يونيو 

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

الشركة العربية لصناعة 
1٠٠.5%)٣٦٦.2%()145.1%()1٬٦42()٨1٩()2٬٦٧٠(1٬٠٠٣)2٬225(كربونات الكالسيوم

شركة كلية السالم 
ال ينطبق)1٠٠.٠%(٨2.٠%---)455()25٠(األهلية

1٠٠.5%)5٨٧.2%()122.1%()1٬٦42()٨1٩()2٬٦٧٠(54٨)2٬4٧5(اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م.

يتعلــق االســتثمار فــي شــركات زميلــة باســتثمار املجموعــة فــي شــركة كليــة الســالم األهليــة والبالــغ حصتهــا فيهــا 25.٠%. ولــم تباشــر 
شــركة كليــة الســالم األهليــة بالنشــاط كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ولــدى املجموعــة أيضــاً اســتثمار فــي الشــركة العربيــة لصناعــة 
كربونــات الكالســيوم، والتــي كانــت املجموعــة متلــك 52.٠% منهــا كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م، ولكــن قامــت املجموعــة بتخفيــض حصتهــا 
مــن االســتثمار إلــى 25.٠% وبالتالــي فقــدت الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1٦ ينايــر 

2٠1٧م.

وكانــت حصــة الشــركة مــن اخلســائر مــن الشــركة العربيــة لصناعــات كربونــات الكالســيوم والبالغــة 2.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م 
متعلقــة بشــكل رئيســي مبصاريــف مــا قبــل التشــغيل. وفــي عــام 2٠1٧م، حققــت الشــركة أربــاح مــن االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة 
واملشــروعات املشــتركة مبقــدار 1.٠ مليــون ريــال ســعودي، حيــث مّثلــت هــذه األربــاح عكــس جــزء مــن اخلســائر املتكبــدة خــالل 2٠1٦م 
عقــب تخفيــض نســبة امللكيــة للشــركة التابعــة عندمــا وقعــت الشــركة مذكــرة تفاهــم ببيــع جــزء مــن حصتهــا فــي هــذا االســتثمار لتصبــح 
25% بــدالً مــن 52%. وكانــت اخلســارة املســجلة مبقــدار 2.٧ مليــون ريــال ســعودي و٠.٨ مليــون ريــال ســعودي و1.٦ مليــون ريــال ســعودي 
فــي عــام 2٠1٨م وخــالل الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م، علــى التوالــي مرتبطــة بحصــة املجموعــة مــن املصروفــات 

التشــغيلية للشــركة العربيــة لصناعــة كربونــات الكالســيوم، حيــث مت بــدء اإلنتــاج خــالل عــام 2٠1٨م. 

مّثلــت حصــة الشــركة مــن اخلســائر املتكبــدة فــي شــركة كليــة الســالم األهليــة والبالغــة ٠.٣ مليــون ريــال ســعودي و٠.5 مليــون ريال ســعودي 
فــي 2٠1٦م و2٠1٧م، علــى التوالــي حصــة الشــركة مــن املصاريــف مــا قبــل التشــغيل املتكبدة خــالل 2٠1٦م و2٠1٧م.



٧5

أعباء مالية

اجلــدول رقــم )24(: تفاصيــل األعبــاء املاليــة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرات 
املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املالية املنتهية 
زيادة / )نقص(في ٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)٦٧.٧%()5٧.1%()٧٦.4%(2٬٩٦5٧٠٠٣٠٠2٠٠٦5مصاريف إدارية
4٠.٨%٣.٨%1.5%1٦٬٣٨51٦٬٦241٧٬25٩٧٬٨5٩11٬٠٦5أعباء مالية 

38.1%1.4%)10.5%(19٬35017٬32417٬5598٬05911٬130اإلجمالي
املصدر: معلومات اإلدارة

تتعلــق األعبــاء املاليــة بشــكل رئيســي بالرســوم والتكاليــف املتعلقــة بالقــروض القائمــة لــدى الشــركة. وانخفضــت األعبــاء املاليــة بنســبة 
1٠.5% مــن 1٩.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى 1٧.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك فــي األســاس إلــى انخفــاض 
رصيــد القــروض القائمــة فــي 2٠1٧م مقارنــة بعــام 2٠1٦م. وفــي املقابــل، ارتفعــت األعبــاء املاليــة بنســبة 1.4% إلــى 1٧.٦ مليــون ريــال 
ســعودي فــي 2٠1٨م. ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول إلــى تكلفــة رســوم إداريــة ملــرة واحــدة ترتبــط بإعــادة هيكلــة قــروض قصيــرة األجــل 
إلــى قــروض طويلــة األجــل. وارتفعــت األعبــاء املاليــة بنســبة ٣٨.1% مــن ٨.1 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 
2٠1٨م إلــى 11.1 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االرتفــاع بشــكل رئيســي بســبب إعــادة 
جدولــة ســداد القــروض بــدءاً مــن النصــف الثانــي لعــام 2٠1٨م، باإلضافــة إلــى ارتفــاع نســب العمولــة والرســوم اإلداريــة علــى القــروض 

القائمــة.

الربح /)اخلسارة( قبل الزكاة

انخفــض إجمالــي خســارة الشــركة قبــل الــزكاة بنســبة 2٦.1% مــن ٩٠.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٦٦.٦ مليــون ريــال ســعودي 
فــي 2٠1٧م، وكمــا انخفضــت إجمالــي اخلســائر بنســبة 21.5% لتصــل إلــى 52.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م، يرجــع ذلــك بشــكل 
رئيســي إلــى انخفــاض مصاريــف التشــغيل، حيــث كان االنخفــاض مدفوعــا بانخفــاض مصروفــات البيــع والتوزيــع بنســبة 2٦.5% و٠.%41 
فــي 2٠1٧م و2٠1٨م، علــى التوالــي. وســجلت الشــركة إجمالــي ربــح مــا قبــل الــزكاة وقــدره 2.٩ مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة 
أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م مقابــل إجمالــي خســارة مــا قبــل الــزكاة مبقــدار ٨٣.5 مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا فــي األســاس بســبب اخلســارة مــن العمليــات خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 

2٠1٩م والبالغــة ٦٩.4 مليــون ريــال ســعودي مدفوعــة بإجمالــي اخلســارة املســجلة للفتــرة والبالغــة ٨.٦ مليــون ريــال ســعودي.

الزكاة

ارتفعــت الــزكاة بنســبة ٣1.5% مــن ٦.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٧.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــود ذلــك بشــكل 
رئيســي إلــى ارتفــاع الوعــاء الزكــوي خــالل 2٠1٧م. وفــي املقابــل، انخفضــت الــزكاة بنســبة 4٨.٧% إلــى 4.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي 
2٠1٨م. وانخفضــت الــزكاة أيضــًأ بنســبة 21.٩% مــن 1.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م 
إلــى 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويرجــع ذلــك فــي املقــام األول إلــى انخفــاض الوعــاء 

الزكــوي خــالل 2٠1٨م والفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

الربح /)اخلسارة( للسنة /للفترة بعد الزكاة من العمليات املستمرة

ــي  ــال ســعودي ف ــون ري ــى ٧4.5 ملي ــي 2٠1٦م إل ــال ســعودي ف ــون ري ــن ٩٦.1 ملي ــي اخلســارة للشــركة بنســبة 22.5% م انخفــض إجمال
2٠1٧م، وكمــا انخفضــت إجمالــي اخلســائر لتصــل إلــى 5٦.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م، وســجلت الشــركة إجمالــي ربــح وقــدره 
1.4 مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م مقابــل إجمالــي خســارة مبقــدار ٨4.٧ مليــون ريــال 
ــزكاة مــن  ــد ال ــات فــي صافــي اخلســارة للســنة بع ــو 2٠1٩م. وارتبطــت التقلب ــة فــي ٣٠ يوني ــرة الســتة أشــهر املنتهي ســعودي خــالل فت

العمليــات املســتمرة بالتقلبــات فــي حجــم املبيعــات خــالل الفتــرات املذكــورة.



٧٦

العمليات غير املستمرة

اجلــدول رقــم )25(: تفاصيــل العمليــات غيــر املســتمرة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة 
إلــى الفتــرات املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املنتهية في
زيادة / )نقص(٣٠ يونيو 

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

ال ينطبق)1٠٠.٠%()٣٣.2%(---4٠٬٧5٨2٧٬2٠٩املبيعات
ال ينطبق)1٠٠.٠%()٣.٨%(---)٣1٬4٩2()٣2٬4٨5(تكلفة املبيعات

إجمالي )اخلسارة( / 
ال ينطبق)100.0%()153.4%(---)4٬283( 8٬273 الربح

ال ينطبق)1٠٠.٠%()٦5.٩%(---)2٬٠٩٠()٦٬1٣٣(مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية 

ال ينطبق)1٠٠.٠%()2٩.5%(---)٣٬2٩٧()4٬٦٧4(وإدارية

خسائر بيع ممتلكات 
ال ينطبق)1٠٠.٠%(ال ينطبق---)٣٬٧٩٩()24٩(وآالت ومعدات 

إيرادات / 
)1٠٠.٠%()٣54.٩%()11٣.4%(-٩2٨٩2٨)٣٦4(2٬٧14)مصروفات( أخرى

الربح / )اخلسارة( 
)100.0%()106.7%(ال ينطبق-928928)13٬833()69(من العمليات

ال ينطبق-------الضرائب

صافي الربح / 
)اخلسارة( السنة /

الفترة
)100.0%()106.7%(ال ينطبق-928928)13٬833()69(

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

خــالل شــهر يونيــو 2٠1٧م، باعــت املجموعــة أصولهــا فــي شــركة ميلينيــوم ويفــرز أوروبــا بقيمــة 14.٧ مليــون ريــال ســعودي وفــي ينايــر 
2٠1٨م مت االنتهــاء مــن كافــة اإلجــراءات القانونيــة املطلوبــة لذلــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــرر مجلــس إدارة املجموعــة إغــالق شــركته 
ــة  ــاء كاف ــى إنه ــل املجموعــة وتعمــل إدارة املجموعــة عل ــكا ذات مســؤولية محــدودة بنســبة 1٠٠% مــن قب ــرز أمري ــوم ويفي ــة ميليني التابع
اإلجــراءات القانونيــة والضريبــة املطلوبــة لعمليــة اإلغــالق. ومتّثــل ميلينيــوم ويفــرز أوروبــا والقائمــة فــي بلجيــكا وميلينيــوم ويفــرز أمريــكا 
وحــدات مســتقلة مختصــة مبنتجــات الســجاد. ومتّثــل اإليــرادات البالغــة ٠.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م اســترداد الــذمم املدينــة 

القائمــة مــن ميلينيــوم ويفــرز أوروبــا )بلجيــكا(.



٧٧

٥-٤-٢   الميزانية العمومية

اجلــدول رقــم )2٦(: ميزانيــة الشــركة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 
2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

5.٦%)11.٦%()12.2%(٣11٬٧٩٣2٧٣٬٦٧٩241٬٧٩٧255٬2٧٨املوجودات غير املتداولة
)24.٨%()12.٨%()1٦.٣%(٦٠2٬٦5٧5٠4٬45٦4٣٩٬٨٩٨٣٣٠٬٦44املوجودات املتداولة

)14.0%()12.4%()14.9%(914٬450778٬135681٬695585٬922مجموع املوجودات

)56.5%()29.8%()29.3%(302٬199213٬774150٬05265٬219مجموع حقوق املساهمني
1٣٦.٧%٩٣.1%)٣4.٠%(٧5٬٧٣٣5٠٬٠٠٦٩٦٬5٧٩22٨٬٦41املطلوبات غير املتداولة

)٣2.٩%()15.4%()4.1%(5٣٦٬51٨514٬٣554٣5٬٠٦42٩2٬٠٦2املطلوبات املتداولة

)2.1%()5.8%()7.8%(612٬251564٬361531٬643520٬703مجموع املطلوبات

مجموع املطلوبات وحقوق 
)14.0%()12.4%()14.9%(914٬450778٬135681٬695585٬922املساهمني

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

مثَّلـَـت املوجــودات غيــر املتداولــة بشــكل رئيســي صافــي القيمــة الدفتريــة ملمتلــكات وآالت ومعــدات الشــركة. انخفضــت املوجــودات غيــر 
املتداولــة بنســبة 12.2% مــن ٣11.٨ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 2٧٣.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 
ــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر  ــون ري ــى 241.٨ ملي ــة أيضــاً بنســبة 11.٦% إل ــر املتداول ديســمبر 2٠1٧م. وانخفضــت املوجــودات غي
2٠1٨م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض صافــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت واملعــدات بنســبة 11.٩% و11.٣% كمــا 
فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م، علــى التوالــي. ولــم تشــهد املوجــودات غيــر املتداولــة تقلبــات كبيــرة مــا بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٨م و٣٠ 

يونيــو 2٠1٩م.

ومثَّلَــت املوجــودات املتداولــة بشــكل رئيســي صافــي أرصــدة املخــزون والــذمم املدينــة التجاريــة. انخفضــت املوجــودات املتداولــة بنســبة 
1٦.٣% مــن ٦٠2.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 5٠4.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. 
وانخفضــت املوجــودات املتداولــة أيضــاً بنســبة 12.٨% إلــى 4٣٩.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. واســتمرت 
املوجــودات املتداولــة باالنخفــاض بنســبة 24.٨% إلــى ٣٣٠.٦ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي 
إلــى انخفــاض صافــي رصيــد املخــزون بنســبة 2٣.٧% و1٩.5% و1٨.٣% كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م، علــى 

التوالــي.

ــال  ــون ري ــت حقــوق املســاهمن بشــكل أساســي رأس مــال الشــركة. وانخفضــت حقــوق املســاهمن بنســبة 2٩.٣% مــن ٣٠2.2 ملي ومثَّلَ
ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 21٣.٨ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى 
انخفــاض رأس املــال بنســبة 4٠.٠% كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وانخفضــت حقــوق املســاهمن أيضــاً بنســبة 2٩.٨% إلــى 15٠.1 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. واســتمرت حقــوق املســاهمن باالنخفــاض بنســبة 5٦.5% إلــى ٦5.2 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس إلــى ارتفــاع اخلســائر املتراكمــة مببلــغ ٦4.٩ مليــون ريــال ســعودي و٨.٨4 

مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م، علــى التوالــي.

ومثَّلـَـت املطلوبــات غيــر املتداولــة بشــكل رئيســي رصيــد اجلــزء الغيــر متــداول مــن القــروض اآلجلــة ومطلوبــات مزايا العاملــن. وانخفضت 
املطلوبــات غيــر املتداولــة بنســبة ٣4.٠% مــن ٧5.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 5٠.٠ مليــون ريــال ســعودي 
ــة املشــتقة بنســبة  ــة واألدوات املالي ــروض اآلجل ــد الق ــاض رصي ــى انخف ــك بشــكل رئيســي إل ــزى ذل ــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويع ــا ف كم
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٣2.٠% و٩٨.٠%، علــى التوالــي، كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و٣1 ديســمبر 2٠1٧م، علــى التوالــي. وفــي املقابــل، ارتفعــت املطلوبــات غيــر 
املتداولــة بنســبة ٩٣.1% إلــى ٩٦.٦ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس إلــى ارتفــاع 
رصيــد القــروض اآلجلــة بنســبة 1٩٨.1% كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. واســتمرت املطلوبــات غيــر املتداولــة باالرتفــاع بنســبة %1٣٦.٧ 
إلــى 22٨.٦ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وارتبــط هــذا االرتفــاع بشــكل رئيســي بالزيــادة فــي رصيــد القــروض اآلجلــة 

بنســبة 14٩.4% والتزامــات عقــود اإليجــار اجلديــدة خــالل 2٠1٩م مببلــغ 24.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ومثَّلـَـت املطلوبــات املتداولــة بشــكل رئيســي رصيــد القــروض اآلجلــة والبنــوك الدائنــة. وانخفضــت املطلوبــات املتداولــة بنســبة 4.1% مــن 
5٣٦.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 514.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وانخفضــت 
املطلوبــات املتداولــة أيضــاً بنســبة 15.4% إلــى 4٣5.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي 
إلــى انخفــاض رصيــد القــروض اآلجلــة والبنــوك الدائنــة بنســبة 1٨.5% و2٧.٨% كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م، علــى التوالــي. 
واســتمرت املطلوبــات املتداولــة باالنخفــاض بنســبة ٣2.٩% إلــى 2٩2.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا 
االنخفــاض فــي األســاس بســبب انخفــاض رصيــد القــروض اآلجلــة والبنــوك الدائنــة بنســبة ٣٨.2% وانخفــاض رصيــد الــذمم الدائنــة 

التجاريــة بنســبة ٣٧.٠% كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

املوجودات غير املتداولة

اجلــدول رقــم )2٧(: املوجــودات غيــر املتداولــة األخــرى كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة 
فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

ممتلكات وآالت ومعدات، 
)٦.2%()11.٣%()11.٩%(2٨٩٬٣14254٬٨٩٨225٬٩٨5212٬٠51صافي

استثمار في شركات زميلة 
)1٠.4%()14.4%()1٧.٨%(22٬4٧٩1٨٬4٨215٬٨1214٬1٧٠واملشروعات املشتركة

ال ينطبق)1٠٠.٠%(---2٩٩-أدوات مالية مشتقة
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق2٩٬٠5٧---أصول حق االستخدام

5.6%)11.6%()12.2%(311٬793273٬679241٬797255٬278اإلجمالي
ــو  ــة فــي ٣٠ يوني ــرة املنتهي ــة املفحوصــة للفت ــم املالي ــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائ ــة املنتهي ــة املدققــة للســنوات املالي ــم املالي املصــدر: القوائ

2٠1٩م

ل صافــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت واملعــدات ٩2.٨% و٩٣.1% و٩٣.5% و٨٣.1% مــن إجمالــي املوجــودات غيــر املتداولــة  شــكَّ
ــى التوالــي. ــو 2٠1٩م، عل كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م و٣٠ يوني
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ممتلكات آالت ومعدات

اجلــدول رقــم )2٨(: املمتلــكات واآلالت واملعــدات بالصافــي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة 
فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

---14٦14٦14٦14٦أراضي
)5.٩%()٧.2%()4.1%(٦٧٬2٧4٦4٬5425٩٬٩٠٦5٦٬٣٩٦مباني

)5.5%()1٣.2%()11.٠%(1٩4٬٨٨11٧٣٬4٣115٠٬٦22142٬٣٣٣آالت ومعدات وأدوات
)22.٦%()11.٦%()4٣.5%(1٦٬٨٨٩٩٬5٣٨٨٬42٩٦٬522حتسينات وديكورات

2٠.4%)4٠.2%()٦٣.4%(٨٬٠552٬٩4٩1٬٧٦٣2٬122أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية
)15.4%(1٨٣.٩%)4٠.٠%(2٬٠٦٩1٬241٣٬52٣2٬٩٨1سيارات

)2.٩%()4٧.٧%(-٣٬٠511٬5٩٦1٬551-أعمال رأسمالية حتت التنفيذ

)6.2%()11.3%()11.9%(289٬314254٬898225٬985212٬051صافي القيمة الدفترية
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م.

مثَّلَــت األراضــي قطعــة األرض اململوكــة مــن قبــل الشــركة والواقعــة فــي حائــل والتــي يتــم اســتخدامها كموقــع ألحــد املســتودعات، ومت 
تســجيلها فــي القوائــم املاليــة بقيمــة دفتريــة وقدرهــا 14٦.٠ ألــف ريــال ســعودي بحســب مبــدأ التكلفــة التاريخيــة لألصــول الثابتــة.

ومثَّلـَـت املبانــي التحســينات علــى العقــارات املســتأجرة مــن أجــل املصانــع واملكتــب الرئيســي واملســتودع املركــزي. وتعــزى االنخفاضــات فــي 
صافــي القيمــة الدفتريــة إلــى االســتهالك املســتمر للموجــودات حســب سياســة الشــركة.

ومثَّلـَـت اآلالت واملعــدات واألدوات بشــكل رئيســي املوجــودات املتعلقــة مبرافــق اإلنتــاج. وتعــزى االنخفاضــات فــي صافــي القيمــة الدفتريــة 
إلــى االســتهالك املســتمر للموجــودات حســب سياســة الشــركة.

ومثَّلـَـت التحســينات والديكــورات بشــكل رئيســي التحســينات علــى العقــارات املســتأجرة للمعــارض واملســتودعات. وتعــزى االنخفاضــات 
فــي صافــي القيمــة الدفتريــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م إلــى إغــالق عــدد مــن املعــارض واملســتودعات خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م، 
باإلضافــة إلــى االهــالكات املســتمرة للموجــودات. بينمــا يعــود االنخفــاض فــي صافــي القيمــة الدفتريــة للتحســينات والديكــورات خــالل 

فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م إلــى االهــالكات املســتمرة للموجــودات بحســب سياســة األعمــار اإلنتاجيــة للشــركة.

ومثَّــَل األثــاث واملفروشــات واألجهــزة املكتبيــة املوجــودات فــي املكتــب الرئيســي واملصانــع واملعــارض واملســتودعات. وتعــزى االنخفاضــات 
فــي صافــي القيمــة الدفتريــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م إلــى إغــالق عــدد مــن املعــارض واملســتودعات خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م، 
باإلضافــة إلــى االهــالكات املســتمرة للموجــودات. ويعــزى االرتفــاع فــي صافــي القيمــة الدفتريــة لألثــاث واملفروشــات واألجهــزة املكتبيــة 

.)CCTV( خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م إلــى تركيــب نظــام كاميــرات مراقبــة عــن بعــد
ومثَّلـَـت الســيارات بشــكل رئيســي الرافعــات الشــوكية وشــاحنات النقــل باإلضافــة إلــى ســيارات موظفــي املبيعــات. ويعــزى االنخفــاض فــي 
صافــي القيمــة الدفتريــة كمــا فــي٣1 ديســمبر2٠1٧م إلــى االســتهالك املســتمر للموجــودات حســب سياســة الشــركة، وأمــا يعــزى االرتفــاع 
فــي صافــي القيمــة الدفتريــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م إلــى إضافــة عــدد مــن ســيارات موظفــي املبيعــات والرافعــات الشــوكية خــالل 
2٠1٨م. ويعــزى االنخفــاض فــي صافــي القيمــة الدفتريــة كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م إلــى االســتهالك املســتمر للموجــودات حســب سياســة 

الشركة.

ــط مــوارد املؤسســات  ــب برنامــج تخطي ــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م بشــكل أساســي تركي ــذ كم ــت األعمــال الرأســمالية حتــت التنفي مثَّلَ
ــد ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ومت رســملة  ــى شــرائها بع ــي مت التعاقــد عل ــات الشــوكية الت ــى الرافع ــة إل ــع، باإلضاف ــة بوحــدة التصني واملتعلق
معظمهــا بعــد ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. وفــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م، مثَّلَــت األعمــال الرأســمالية حتــت التنفيــذ بشــكل رئيســي وحــدات ذكاء 

األعمــال والتوقعــات والدعــم الفنــي اجلديــدة لنظــم املعلومــات والتــي كانــت قيــد التنفيــذ خــالل 2٠1٨م.
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اجلــدول رقــم )2٩(: اإلضافــات علــى املمتلــكات واآلالت واملعــدات كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة 
املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ألف ريال سعودي
الفترة املالية املنتهية السنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر

في ٣٠ يونيو
 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

4-٧٠٨1٬٧٩٩مباني
2٬٩1٨2٬٧1٠٨1٧٣٩آالت ومعدات وأدوات
٣5-٣٬٧1٠٨41حتسينات وديكورات

2٬٦1٩٦٨٦٦214٧٩أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية
1٩٩14٩٣٬2٧٧2٩٣سيارات

٣٬٠51٦511٬551-أعمال رأسمالية حتت التنفيذ

10٬1549٬2365٬3662٬400اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م.

بلغــت اإلضافــات إلــى املبانــي ٠.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م و1.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. وتعــزى هــذه اإلضافــات فــي 
األســاس إلــى التحســينات املســتمرة علــى العقــارات متضمنــة أجهــزة األمــن والســالمة فــي املصانــع والصيانــة املســتمرة للمصانــع واملكتــب 

الرئيســي. ولــم تكــن هنــاك إضافــات جوهريــة إلــى املبانــي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

وبلغــت اإلضافــات إلــى اآلالت واملعــدات واألدوات 2.٩ مليــون ريــال ســعودي و2.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م و2٠1٧م، علــى 
التوالــي. وتعــزى هــذه اإلضافــات فــي األســاس إلــى حتديــث مختلــف األجهــزة فــي املصانــع باإلضافــة إلــى رســملة قطــع الغيــار. وفــي 
2٠1٨م، بلغــت اإلضافــات إلــى اآلالت واملعــدات ٠.٨ مليــون ريــال ســعودي. ومّثلــت هــذه اإلضافــات بشــكل رئيســي حتديــث أجهــزة 
الســجاد واملوكيــت خــالل 2٠1٨م. ولــم تكــن هنــاك إضافــات جوهريــة إلــى اآلالت واملعــدات واألدوات خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة 

ــو 2٠1٩م. ــي ٣٠ يوني ف

وبلغــت اإلضافــات إلــى التحســينات والديكــورات ٣.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م. ومّثلــت هــذه اإلضافــات بشــكل رئيســي جتديــدات 
ملعرضــن فــي الطائــف واملدينــة املنــورة مببلــغ 2.5 مليــون ريــال ســعودي. وفــي 2٠1٧م، بلغــت اإلضافــات إلــى التحســينات والديكــورات ٠.٨ 
مليــون ريــال ســعودي. وتعــزى هــذه اإلضافــات إلــى جتديــدات فــي مختلــف املعــارض. ولــم تكــن هنــاك إضافــات جوهريــة إلــى التحســينات 

والديكــورات خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

وبلغــت اإلضافــات إلــى األثــاث واملفروشــات واألجهــزة املكتبيــة 2.٦ مليــون ريــال ســعودي و٠.٧ مليــون ريــال ســعودي و٠.٦ مليــون ريــال 
ســعودي فــي 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م، علــى التوالــي. وتعــزى اإلضافــات خــالل 2٠1٦م فــي األســاس إلــى اســتبدال للمفروشــات وأجهــزة 
ــع واملعــارض واملســتودعات. أمــا فــي 2٠1٧م، فشــّكلت اإلضافــات بشــكل  ــة فــي املكتــب الرئيســي واملصان ــرات املراقب ــر وكامي الكمبيوت
رئيســي كاميــرات املراقبــة فــي املعــارض. وفــي 2٠1٨م، مّثلــت اإلضافــات فــي األســاس رســملة وحــدة نظــام تخطيــط مــوارد املؤسســات 
اخلاصــة بالتصنيــع. ومّثلــت اإلضافــات إلــى األثــاث واملفروشــات واألجهــزة املكتبيــة والبالغــة ٠.5 مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة 

.)CCTV( أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م بشــكل رئيســي إلــى تركيــب نظــام كاميــرات مراقبــة عــن بعــد

مّثلــت اإلضافــات إلــى الســيارات والبالغــة ٠.2 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م بشــكل رئيســي شــراء ٣ رافعــات شــوكية وشــاحنة جديــدة. 
وفــي 2٠1٧م، مّثلــت اإلضافــات إلــى الســيارات والبالغــة ٠.1 مليــون ريــال ســعودي فــي األســاس شــراء ســيارات جديــدة ملوظفــي املبيعــات. 
وتعــزى اإلضافــات البالغــة ٣.٣ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م بشــكل رئيســي إلــى شــراء 14 رافعــة شــوكية مببلــغ ٣.٠ مليــون ريــال 
ســعودي باإلضافــة إلــى بــاص يســتعمل لنقــل املوظفــن. ومّثلــت اإلضافــات إلــى الســيارات والبالغــة ٠.٣ مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة 

الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م بشــكل رئيســي شــراء حافلتــن إضافيــن لنقــل املوظفــن وســيارات ملندوبــي املبيعــات.
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ــال  ــى األعم ــات إل ــت اإلضاف ــي 2٠1٧م. ومثَّلَ ــال ســعودي ف ــون ري ــذ ٣.1 ملي ــال الرأســمالية حتــت التنفي ــى األعم ــات إل ــت اإلضاف وبلغ
الرأســمالية حتــت التنفيــذ فــي 2٠1٧م بشــكل أساســي تركيــب برنامــج تخطيــط مــوارد املؤسســات واملتعلقــة بوحــدة التصنيــع، باإلضافــة 
إلــى الرافعــات الشــوكية. ومّثلــت اإلضافــات إلــى األعمــال الرأســمالية حتــت التنفيــذ والبالغــة ٠.٧ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م و٦.1 
مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م بشــكل رئيســي وحــدات ذكاء األعمــال والتوقعــات والدعــم 

الفنــي اجلديــدة لنظــم املعلومــات.

ــغ ٣.٠  ومّثلــت املصاريــف الرأســمالية املتوقعــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م بشــكل رئيســي نظــام تكييــف لوحــدة تصنيــع جديــدة مببل
مليــون ريــال ســعودي.

استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

 اجلــدول رقــم )٣٠(: االســتثمار فــي شــركات زميلــة ومشــروعات مشــتركة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى 
الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي
السنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر

الفترة 
املنتهية في 
٣٠ يونيو 

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

--)4٧.4%(2٬٨5٠1٬5٠٠1٬5٠٠1٬5٠٠رأس املال
--)15.٠%(24٬2٨٠2٠٬٦٣٠2٠٬٦٣٠2٠٬٦٣٠دفعات طويلة األجل

حصة املجموعة في نتائج 
24.2%٦5.1%)11.٨%()٨٬415()٦٬٧٧٣()4٬1٠٣()4٬٦51(األعمال

حصة الشركة في استثمارات 
بطريقة حقوق امللكية التي تزيد 

عن التكلفة 
--ال ينطبق455455455-

)10.4%()14.4%()17.8%(22٬47918٬48215٬81214٬170الرصيد في نهاية السنة 
ــو  ــة فــي ٣٠ يوني ــرة املنتهي ــة املفحوصــة للفت ــم املالي ــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائ ــة املنتهي ــة املدققــة للســنوات املالي ــم املالي املصــدر: القوائ

2٠1٩م.

شــّكل االســتثمار فــي شــركات زميلــة باســتثمار الشــركة فــي شــركة كليــة الســالم األهليــة والبالــغ 25.٠%. ولــم تباشــر شــركة كليــة الســالم 
األهليــة بالنشــاط كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ولــدى املجموعــة أيضــاً اســتثمار فــي الشــركة العربيــة لصناعــة كربونــات الكالســيوم 
ونشــاطها إنتــاج كربونــات الكالســيوم ومت بــدء اإلنتــاج التجــاري للشــركة فــي عــام 2٠1٨م، والتــي كانــت الشــركة متلــك 52.٠% منهــا كمــا 
فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م، ولكــن قامــت الشــركة بتخفيــض حصتهــا مــن االســتثمار إلــى 25.٠% وبالتالــي فقــدت الســيطرة علــى الشــركة 

التابعــة وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1٦ ينايــر 2٠1٧م.

مثَّــَل رأس املــال اســتثمار الشــركة فــي الشــركة العربيــة لصناعــة كربونــات الكالســيوم وشــركة كليــة الســالم األهليــة. وانخفــض رأس املــال 
بنســبة 4٧.4% مــن 2.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 1.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. 
ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تخفيــض االســتثمار فــي الشــركة العربيــة لصناعــة كربونــات الكالســيوم مــن 52.٠% إلــى 25.٠% كمــا فــي 

٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ولــم يشــهد رأس املــال أي تغييــر بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ومثَّلـَـت الدفعــات طويلــة األجــل مســاهمة إضافيــة مــن الشــركة إلــى الشــركة التابعــة والتــي ســيتم إضافتهــا وحتويلهــا الحقــاً إلــى حقــوق 
امللكيــة. وانخفضــت الدفعــات طويلــة األجــل بنســبة 15.٠% مــن 24.٣ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 2٠.٦ مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض نســبة امللكيــة فــي الشــركة التابعــة مــن ٠.%52 
كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 25.٠% كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ولــم تشــهد الدفعــات طويلــة األجــل أي تغييــر بــن ٣1 ديســمبر 

2٠1٧م و2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م.
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ومثَّلـَـت حصــة املجموعــة فــي نتائــج األعمــال اخلســائر التشــغيلية وغيرهــا املتكبــدة فــي هــذه االســتثمارات. ولــم تشــهد حصــة املجموعــة 
ــت  ــل، ارتفع ــي املقاب ــن ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م. وف ــة ب ــرات جوهري ــة ومشــروعات مشــتركة تغي ــال شــركات زميل ــج أعم ــي نتائ ف
اخلســائر بنســبة ٦5.1% مــن 4.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م إلــى ٦.٨ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 
2٠1٨م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس إلــى ارتفــاع املصروفــات التشــغيلية املتكبــدة للشــركة العربيــة لصناعــة كربونــات الكالســيوم، 
حيــث مت بــدء اإلنتــاج خــالل عــام 2٠1٨م. وارتفعــت حصــة املجموعــة مــن اخلســائر بنســبة 24.2% إلــى ٨.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى هــذا بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع املصروفــات التشــغيلية املتكبــدة للشــركة العربيــة لصناعــة كربونــات الكالســيوم.

ومثَّلـَـت حصــة الشــركة فــي اســتثمارات بطريقــة حقــوق امللكيــة التــي تزيــد عــن التكلفــة فــرق الزيــادة مــا بــن رأس املــال وحصــة املجموعــة 
ــم تشــهد حصــة الشــركة فــي  ــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ول ــون ري ــة ٠.٧ ملي ــة والبالغ ــة الســالم األهلي ــة لشــركة كلي مــن اخلســائر التابع

اســتثمارات بطريقــة حقــوق امللكيــة التــي تزيــد عــن التكلفــة أي تغييــر بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

أدوات مالية مشتقة

ــات فــي هــذه األســعار. وانخفضــت  ــدة للتحــوط مــن التقلب ــادل أســعار العمــالت وأســعار الفائ ــة املشــتقة عقــود تب ــت األدوات املالي مثَّلَ
األدوات املاليــة املشــتقة بنســبة 1٠٠.٠% مــن ٠.٣ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م إلــى الصفــر كمــا فــي ٣1 ديســمبر 
2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى ذلــك إلــى عــدم وجــود أثــر مــن عقــود تبــادل ألســعار الفائــدة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م و٣٠ يونيــو 
2٠1٩م مقارنــة ب ٣1 ديســمبر 2٠1٧م.، وتســعى الشــركة دائمــاً إلــى حتديــد أســعار الفائــدة وتثبيتهــا فــي اجلــزء األكبــر مــن قروضهــا 

طويلــة األجــل. 

أصول حق االستخدام

لــدى املجموعــة عقــود إيجــار تشــغيلية مرتبطــة باملســتودعات واملعــارض، والتــي مت االعتــراف بهــا كعقــود إيجــار تشــغيلية فــي الســابق وفقاً 
ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم 1٧. ويتــم االعتــراف باإليجــارات التشــغيلية كمصروفــات تأجيــر فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر. وتبنــت 
املجموعــة املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 1٦ ابتــداء مــن ٠1 ينايــر 2٠1٩م بــدالً مــن معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 1٧. حيــث يطبــق 
املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 1٦ منــوذج محاســبة فــردي لإليجــارات ويعتــرف مبوجبــه جميــع عقــود اإليجــار الرئيســية 
لــدى املجموعــة فــي امليزانيــة العموميــة. هنــاك اســتثناءات لعقــود اإليجــار التشــغيلية والتــي يطبــق عليهــا املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي 
رقــم 1٦ مثــل عقــود اإليجــار ذات قيمــة منخفضــة أو عقــود إيجــار قصيــرة األجــل )أقــل مــن ســنة واحــدة(. وقامــت املجموعــة بتطبيــق 
املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 1٦ علــى جميــع عقــود اإليجــار التشــغيلي لديهــا، ومت االعتــراف بأصــول حــق االســتخدام بالقيمــة 
العادلــة، بينمــا مت االعتــراف بالتزامــات عقــود اإليجــار التشــغيلي وفقــاً للقيمــة احلاليــة )مخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة املتضمــن 
فــي عقــد اإليجــار(. ويتــم تســجيل االســتهالك كمصــروف فــي قائمــة الدخــل مــع تغييــر رصيــد "حــق االســتخدام". يتــم االعتــراف مبعــدل 

اخلصــم كمصــروف فائــدة فــي نهايــة كل فتــرة. 

يرجى االطالع على قسم السياسات احملاسبية الهامة للتفاصيل حول املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 1٦.
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املوجودات املتداولة

اجلــدول رقــم )٣1(: املوجــودات املتداولــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 
2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

مطلوبات من أطراف ذات 
)5٣.٠%(٧.٨%1٬151.٧%٧5٣٩٬4251٠٬15٦4٬٧٧5عالقة 

)1٨.٣%()1٩.5%()2٣.٧%(٣٩1٬٨٨22٩٩٬1٨424٠٬٩241٩٦٬٩4٠املخزون، صافي
مصروفات مدفوعة مقدما 

)٣٦.4%()15.٨%()11.5%(2٧٬٧٣٩24٬5٦٠2٠٬٦٧٩1٣٬14٧وأرصدة مدينة أخرى، صافي

)٣1.٨%()1.2%()1.1%(1٦٧٬٠٦٩1٦5٬2٧٨1٦٣٬2٦٦111٬٣٧٦ذمم مدينة جتارية، صافي
)٩.٦%()1٨.٩%()٦٠.5%(15٬214٦٬٠٠٩4٬٨٧٣4٬4٠٦النقد وما في حكمه

)24.8%()12.8%()16.3%(602٬657504٬456439٬898330٬644اإلجمالي
ــو  ــة فــي ٣٠ يوني ــرة املنتهي ــة املفحوصــة للفت ــم املالي ــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائ ــة املنتهي ــة املدققــة للســنوات املالي ــم املالي املصــدر: القوائ

2٠1٩م

ل صافــي املخــزون ٦5.٠% و5٩.٣% و54.٨% و5٩.٦% مــن إجمالــي املوجــودات املتداولــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م  شــكَّ
ل صافــي الــذمم املدينــة التجاريــة 2٧.٧% و٣2.٨% و٣٧.1% و٣٣.٧% مــن  و٣٠ يونيــو 2٠1٩م، علــى التوالــي. وإضافــًة إلــى ذلــك، فقــد شــكَّ

إجمالــي املوجــودات املتداولــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م، علــى التوالــي.
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مطلوبات من أطراف ذات عالقة

اجلــدول رقــم )٣2(: املطلوبــات مــن أطــراف ذات عالقــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة 
فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)٩٩.1%(1٦.4%-٣٬٦٣٦4٬2٣٣٣٦-شركة التضامن األول
مؤسسة خالد حمدان 

)2٠.4%(2.4%-5٬٦٨45٬٨1٨4٬٦٣4-السريع

شركة الرؤية اخلضراء 
--)٨٠.5%(5٣٨1٠51٠51٠5للنجيلة الصناعية احملدودة

--)1٠٠.٠%(---215أخرى

)53.0%(7.8%ال ينطبق7539٬42510٬1564٬775اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

شــركة التضامــن األول تعمــل فــي اســتيراد وتصديــر الســجاد، وهــي مملوكــة مــن قبــل أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة والــذي انضــم للمجلــس 
فــي عــام 2٠1٨م، ومت إضافــة األرصــدة املتعلقــة بهــذه الشــركة كمــا فــي ٣1 ديســمبر ألغــراض املقارنــة حيــث كانــت تســجل حتــت بنــد 
ــال  ــون ري ــات مــن شــركة التضامــن األول بنســبة 1٦.4% مــن ٣.٦ ملي ــت املطلوب ــي األعــوام الســابقة. وارتفع ــة ف ــة التجاري ــذمم املدين ال
ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م إلــى 4.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى 
الزيــادة فــي املبيعــات باإلضافــة إلــى التأخــر فــي دفــع املســتحقات كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. وفــي املقابــل، انخفضــت املطلوبــات 
مــن شــركة التضامــن األول بنســبة ٩٩.1% إلــى ٣٦.٠ ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج ذلــك بســبب تســوية األرصــدة 

القائمــة كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

وتعمــل مؤسســة خالــد حمــدان الســريع فــي اســتيراد وتصديــر الســجاد وهــي مملوكــة مــن قبــل أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة والــذي انضــم 
للمجلــس فــي عــام 2٠1٨م، ومت إضافــة األرصــدة املتعلقــة بهــذه املؤسســة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م ألغــراض املقارنــة حيــث كانــت 
تســجل حتــت بنــد الــذمم املدينــة التجاريــة فــي األعــوام الســابقة. ولــم تشــهد املطلوبــات مــن مؤسســة خالــد حمــدان الســريع تقلبــات 
كبيــرة بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م. وانخفضــت املطلوبــات مــن مؤسســة خالــد حمــدان الســريع بنســبة 2٠.4% مــن 5.٨ مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م إلــى 4.٦ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان هــذا االنخفــاض نتيجــة إلــى تســوية 

بعــض األرصــدة القائمــة كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ومثَّلَــت شــركة الرؤيــة اخلضــراء للنجيلــة الصناعيــة احملــدودة مبيعــات الشــركة ملنتجــات العشــب الصناعــي التــي كانــت الشــركة تنتجــه 
فــي األعــوام الســابقة ولكــن توقفــت عــن إنتاجــه، وهــي مملوكــة مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة. وانخفضــت املطلوبــات مــن شــركة الرؤيــة 
اخلضــراء للنجيلــة الصناعيــة احملــدودة بنســبة ٨٠.5% مــن ٠.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى ٠.1 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تســوية الــذمم املدينــة القائمــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. 
ولــم تشــهد هــذه املطلوبــات أي تغييــر بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م، حيــث ســيتم شــطب هــذا الرصيــد بنهايــة 

عــام 2٠1٩م.

ومثَّلـَـت املطلوبــات مــن أطــراف ذات عالقــة أخــرى بشــكل رئيســي شــركتن ذات عالقــة برئيــس مجلــس اإلدارة والتــي كانــت تقــوم الشــركة 
ببيــع املفروشــات لهــا. وانخفضــت املطلوبــات مــن أطــراف ذات عالقــة أخــرى بنســبة 1٠٠.٠% مــن ٠.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى الصفــر كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك إلــى شــطب هــذه األرصــدة بعــد ٣1 ديســمبر 2٠1٧م لعــدم 

الدفــع مــن قبــل هــذه الشــركات.
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املخزون

اجلدول رقم )٣٣(: املخزون كما في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافة إلى الفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)%1٣.٦()44.٣%()21.٠%(2٩4٬٨٨22٣٣٬٠٣٣12٩٬٦٩٦112٬٠2٣بضائع تامة الصنع
)11.1%(٨.٨%)24.٠%(1٠4٬524٧٩٬44٧٨٦٬4٧1٧٦٬٩11مواد خام
٨.٩%)٠.٧%()٣.1%(21٬٠5٧2٠٬4٠22٠٬25٦22٬٠٦2قطع غيار

)٩.٣%(21٦.٣%11.5%٧٬٩٧2٨٬٨٨٩2٨٬11425٬5٠5بضائع حتت التشغيل
)5.2%(ال ينطبق)1٠٠.٠%(٣4٩٣٣1-٣بضائع في الطريق

مخصص املخزون بطيء 
%٦٦.5)4٣.٧%(1٦.5%)٣٩٬٨٩1()2٣٬٩٦2()42٬5٨٧()٣٦٬55٦(احلركة واملتقادم

)18.3%()19.5%()23.7%(391٬882299٬184240٬924196٬940اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

تتضّمــن البضائــع تامــة الصنــع فــي األســاس منتجــات الســجاد والبضائــع املســتوردة. وانخفــض مخــزون البضائــع تامــة الصنــع بنســبة 
21.٠% مــن 2٩4.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 2٣٣.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. 
ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إغــالق محــالت الشــركة التابعــة ذا هــوم ســتايلز خــالل العــام ودمــج أعمالهــا مــع أعمــال املجموعــة، 
ومت بيــع وتصفيــة غالبيــة املخــزون فــي 2٠1٦م، باإلضافــة إلــى انخفــاض املخــزون املتعلــق بشــركة ميلينيــوم ويفــرز أوروبــا بعــد إيقــاف 
عملياتهــا خــالل العــام، عــالوة علــى ذلــك، مت تغييــر سياســة الشــركة مــن حيــث املخــزون ليتــم تصنيعــه بنــاء علــى الطلــب فقــط كمــا فــي 
ــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر  ــع أيضــاً بنســبة 44.٣% إلــى 12٩.٧ مليــون ري ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وانخفضــت البضائــع تامــة الصن
2٠1٨م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس إلــى تصفيــة وبيــع جــزء مــن املخــزون املتقــادم للبضائــع تامــة الصنــع كمــا فــي ٣1 ديســمبر 
2٠1٨م. وانخفضــت البضائــع تامــة الصنــع أيضــاً بنســبة 1٣.٦% إلــى 112.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا 

االنخفــاض فــي األســاس إلــى بيــع مخــزون متقــادم باإلضافــة إلــى انخفــاض اإلنتــاج خــالل الفتــرة.

ومتثَّــل املــواد اخلــام بشــكل أساســي مخــزون اخليــوط، باإلضافــة إلــى املطــاط )التكــس(. وانخفــض مخــزون املــواد اخلــام بنســبة ٠.%24 
مــن 1٠4.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى ٧٩.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى 
ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تغييــر سياســة الشــركة مــن حيــث املخــزون ليتــم تصنيعــه بنــاء علــى الطلــب فقــط كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م 
وبالتالــي، أدى ذلــك إلــى انخفــاض مخــزون املــواد اخلــام الــذي حتتفــظ بــه الشــركة. وفــي املقابــل، ارتفــع مخــزون املــواد اخلــام بنســبة 
٨.٨% إلــى ٨٦.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس إلــى اختــالف التوقيــت لشــحنات 
مخــزون املــواد اخلــام فــي نهايــة العــام كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. وفــي املقابــل، انخفــض مخــزون املــواد اخلــام بنســبة 11.1% إلــى 
٧٦.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان هــذا االنخفــاض نتيجــة اســتخدام املــواد اخلــام أو بيعهــا مباشــرة بــدالً مــن 

االحتفــاظ بهــا ضمــن املخــزون.

ومثَّلَــت قطــع الغيــار القطــع واملســتهلكات املســتخدمة لألجهــزة فــي املصانــع. ولــم يشــهد مخــزون قطــع الغيــار تقلبــات كبيــرة بــن ٣1 
ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٨م. وارتفــع مخــزون قطــع الغيــار بنســبة ٨.٩% مــن 2٠.٣ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م إلــى 
22.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى شــراء قطــع غيــار جديــدة وإعــادة تقييــم مخــزون 

قطــع الغيــار واملســتهلكات.

ومثَّلـَـت البضائــع حتــت التشــغيل املنتجــات قيــد اإلنتــاج فــي املصانــع والتــي ســيتم حتويلهــا إلــى بضائــع تامــة الصنــع. ولــم يشــهد مخــزون 
البضائــع حتــت التشــغيل تقلبــات كبيــرة بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م. وارتفــع مخــزون البضائــع حتــت التشــغيل بنســبة 21٦.٣% مــن 
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٨.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م إلــى 2٨.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك بشــكل 
رئيســي إلــى أنــه كان يتــم تســجيل رصيــد مخــزون البضائــع حتــت التشــغيل بنــاء علــى التقديــرات كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م، 
وفــي املقابــل، مت اســتخدام نظــام تخطيــط مــوارد املؤسســات لتحديــد رصيــد املخــزون للبضائــع حتــت التشــغيل كمــا فــي ٣1 ديســمبر 
2٠1٨م، والــذي أدى إلــى ارتفــاع الرصيــد املقابــل لهــذه البضائــع. وانخفــض مخــزون البضائــع حتــت التشــغيل بنســبة ٩.٣% إلــى 25.5 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس نتيجــة انخفــاض حجــم اإلنتــاج خــالل الفتــرة املعنيــة.

ومثَّلَت البضائع في الطريق املخزون قيد النقل من املصانع إلى املستودعات واملعارض والعمالء.

ــرة  ــى الفت اجلــدول رقــم )٣4(: حركــة مخصــص املخــزون بطــيء احلركــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إل
ــو 2٠1٩م. ــة فــي ٣٠ يوني املنتهي

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)4٣.٧%(1٦.5%٧٩.٨%2٠٬٣٣4٣٦٬55٦42٬5٨٧2٣٬٩٦2الرصيد في بداية السنة
استدراك مخصص خالل 

4٬5٠2.٨%)٩٧.٨%()2٠.٠%(٣4٬4٠12٧٬52٦٦٠٣2٧٬٧55السنة 

)٣٨.5%()1٠.5%(1٨.2%)11٬٨2٦()1٩٬22٨()21٬4٩5()1٨٬1٧٩(املستخدم خالل السنة

66.5%)43.7%(16.5%36٬55642٬58723٬96239٬891الرصيد في نهاية السنة
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

ــة للتحقــق. وارتفــع  يســجل مخصــص املخــزون بطــيء احلركــة تبعــاً لسياســة تقــادم املخــزون اخلــاص بالشــركة وصافــي القيمــة القابل
مخصــص املخــزون بطــيء احلركــة بنســبة 1٦.5% مــن ٣٦.٦ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 42.٦ مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى مخصــص إضافــي مببلــغ 1٦.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
٣1 ديســمبر 2٠1٧م مقابــل املخــزون املتقــادم للبضائــع تامــة الصنــع. وفــي املقابــل، انخفــض مخصــص املخــزون بطــيء احلركــة بنســبة 
4٣.٧% إلــى 24.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ونتــج هــذا فــي األســاس بســبب تصفيــة وبيــع جــزء مــن املخــزون 
املتقــادم للبضائــع تامــة الصنــع والــذي ســجل املخصــص مقابلــه فــي األعــوام الســابقة. وارتفــع مخصــص املخــزون بطــيء احلركــة بنســبة 
٦٦.5% إلــى ٣٩.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان هــذا االرتفــاع مدفوعــاً بتكويــن مخصصــات إضافيــة للمخــزون 

املتقــادم اخلــاص بالبضائــع تامــة الصنــع واملــواد اخلــام.
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مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

اجلــدول رقــم )٣5(: املصروفــات املدفوعــة مقدمــاً واألرصــدة املدينــة األخــرى كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة 
إلــى الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ألف ريال سعودي
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٣1 ديسمبر
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املنتهية في 
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ديسمبر 
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142.٦%)1.٨%()٦1.٨%(٦٬2٩52٬4٠٦2٬٣٦٣5٬٧٣٣مصروفات مدفوعة مقدماً
٠.5%٩.4%)52.5%(1٬٦14٧٦٧٨٣٩٨4٣سلف موظفن

---1٦٬5441٦٬5441٦٬5441٦٬544اجلمارك السعودية 
)٨٧.1%()٩.2%(٧4.٩%٨٬٣٨٠14٬٦5٣1٣٬٣٠٣1٬٧1٣مقاولون دفعات مقدمة

1٦.4%٣٧.٦%)٣5.5%(4٬٧٠٦٣٬٠٣44٬1٧44٬٨5٨أخرى
مخصص الديون املشكوك 

-2٨.٨%٣1.1%)1٦٬544()1٦٬544()12٬٨44()٩٬٨٠٠(في حتصيلها

)36.4%()15.8%()11.5%(27٬73924٬56020٬67913٬147اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

مثَّلـَـت املصروفــات املدفوعــة مقدمــاً فــي األســاس مصروفــات التأمــن واإليجــارات وغيرهــا. وانخفضــت املصروفــات املدفوعــة مقدمــاً 
بنســبة ٦1.٨% مــن ٦.٣ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 2.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. 
ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إغــالق عــدد مــن املعــارض واملســتودعات وانخفــاض عــدد املوظفــن خــالل 2٠1٧م وبالتالــي أدى ذلــك 
إلــى انخفــاض مصاريــف تأمــن املمتلــكات والتأمينــات الطبيــة للموظفــن كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ولــم تشــهد املصروفــات املدفوعــة 
مقدمــاً تقلبــات كبيــرة بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م. وفــي املقابــل، ارتفعــت املصروفــات املدفوعــة مقدمــاً بنســبة 142.٦% مــن 2.4 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م إلــى 5.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي 
األســاس بســبب دفــع رســوم إداريــة للبنــوك مبــا يعــادل 1.٦ مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى ارتفــاع إيجــارات بعــض الوحــدات املؤجــرة 

وعقــود الصيانــة واخلدمــات مثــل الدعــم الفنــي لنظــم املعلومــات.

وانخفضــت ســلف املوظفــن بنســبة 52.5% مــن 1.٦ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى ٠.٨ مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تغييــر سياســة الشــركة مــن حيــث منــح ســلف املوظفــن، فقــد كانــت الســلف 
متنــح إلــى جميــع املوظفــن حتــى مســتوى املشــرفن، ولكــن مت تغييرهــا فقــط لتعطــى لعاملــن املصنــع واملوظفــن براتــب أساســي وقــدره 
٣٬٠٠٠ ريــال ســعودي فقــط كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ولــم تشــهد ســلف املوظفــن تقلبــات كبيــرة بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و٣٠ يونيــو 

2٠1٩م.

ومثَّــل رصيــد اجلمــارك الســعودية املبلــغ املدفــوع فــي 2٠15م والتــي طالبــت الشــركة باســترداده خــالل 2٠1٦م. ولــم يشــهد رصيــد 
اجلمــارك الســعودية أي تغييــر بــن ٣1 ديســمبر2٠1٦م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ــَل رصيــد املقاولــون الدفعــات املقدمــة ملوّرديــن املــواد اخلــام. وارتفعــت الدفعــات املقدمــة للمقاولــون بنســبة ٧4.٩% مــن ٨.4 مليــون  ومثَّ
ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 14.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي 
إلــى ارتفــاع متطلبــات الدفعــات املقدمــة مــن قبــل املوّرديــن كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م بســبب حــاالت التأخيــر فــي الدفــع. وفــي املقابــل، 
انخفضــت الدفعــات املقدمــة للمقاولــن بنســبة ٩.2% إلــى 1٣.٣ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. وكان هــذا االنخفــاض 
فــي ســياق األعمــال االعتياديــة. وانخفضــت الدفعــات املقدمــة للمقاولــون أيضــاً بنســبة ٨٧.1% إلــى 1.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب انخفــاض القــوة الشــرائية نظــراً ألوضــاع الســوق بشــكل عــام باإلضافــة 

إلــى قلــة املــوارد املاليــة.
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ومثَّلـَـت األرصــدة املدينــة األخــرى بشــكل رئيســي الهوامــش النقديــة املتعلقــة بخطابــات الضمــان باإلضافــة إلــى املســتحقات مــن املؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة. وانخفضــت األرصــدة املدينــة األخــرى بنســبة ٣5.5% مــن 4.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 
2٠1٦م إلــى ٣.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إنهــاء بعــض خطابــات الضمــان 
باإلضافــة إلــى انخفــاض املســتحقات مــن املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وفــي املقابــل، ارتفعــت 
األرصــدة املدينــة األخــرى بنســبة ٣٧.٦% إلــى 4.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس 
إلــى إصــدار خطابــات ضمــان إضافيــة خــالل 2٠1٨م، عــالوة علــى ذلــك، فقــد مت إعــادة تصنيــف بعــض األرصــدة مــن مطلوبــات مــن 
أطــراف ذات عالقــة إلــى مصروفــات مدفوعــة مقدمــاً وأرصــدة مدينــة أخــرى كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. وارتفعــت األرصــدة املدينــة 
األخــرى أيضــاً بنســبة 1٦.4% إلــى 4.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان هــذا االرتفــاع مدفوعــاً بإصــدار خطابــات 

ضمــان إضافيــة خــالل الفتــرة.

يقــدم اجلــدول التالــي حركــة مخصــص الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا للمصروفــات املدفوعــة مقدمــا واألرصــدة املدينــة األخــرى كمــا 
فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

اجلدول رقم )٣٦(: حركة مخصص الديون املشكوك في حتصيلها للمصروفات املدفوعة مقدما واألرصدة املدينة األخرى.
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2٨.٨%٣1.1%15٧.٩%٣٬٨٠٠٩٬٨٠٠12٬٨441٦٬544الرصيد في بداية السنة
استدراك مخصص خالل 

)1٠٠.٠%(21.٦%)4٩.٣%(-٦٬٠٠٠٣٬٠44٣٬٧٠٠السنة 

)0.0%(28.8%31.1%9٬80012٬84416٬54416٬544الرصيد في نهاية السنة
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

ميّثــل مخصــص الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا للمصروفــات املدفوعــة مقدمــاً واألرصــدة املدينــة األخــرى املخصــص املســجل مقابــل 
ــذي طالبــت الشــركة باســتعادته وقــدره  ــغ قامــت الشــركة بدفعــه خــالل 2٠15م وال ــل مبل ــغ املســتحق مــن مصلحــة اجلمــارك مقاب املبل
1٦.5 مليــون ريــال ســعودي. وارتفــع مخصــص الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا للمصروفــات املدفوعــة مقدمــاً واألرصــدة املدينــة األخــرى 
بنســبة ٣1.1% مــن ٩.٨ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 12.٨ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. 
وارتفــع مخصــص الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا للمصروفــات املدفوعــة مقدمــاً واألرصــدة املدينــة األخــرى أيضــاً بنســبة 2٨.٨% إلــى 
1٦.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. وتعــزى هــذه االرتفاعــات إلــى الزيــادة املســتمرة فــي املخصــص الــذي ســّجل 
كمخصــص جزئــي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م حتــى وصــل املخصــص إلــى كامــل املبلــغ املســتحق كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م بعــد أن 

مت رفــض طلــب الشــركة الســتعادة هــذا املبلــغ مــن اجلمــارك.
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ذمم مدينة جتارية

اجلــدول رقــم )٣٧(: يقــدم اجلــدول التالــي الــذمم املدينــة التجاريــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة 
املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)٩4.5%(25٩.1%)5٣.4%(٣٬4٩41٬٦2٨5٬٨4٦٣2٠جهات حكومية 
)٣1.2%()5٩.٣%()42.1%(2٣٬٧٣٩1٣٬٧4٦5٬5٩٠٣٬٨4٦العمالء الرئيسين

)15.5%()1٨.٠%()21.1%(4٨٬٦٠5٣٨٬٣٣٧٣1٬4٣42٦٬555عمالء خارجين
)21.٣%(٨.٦%25.1%٩٨٬54412٣٬٣٠٣1٣٣٬٨5٠1٠5٬٣5٩عمالء جتارين 

12.٧%٣٦.٣%15.٦%15٬٨٩41٨٬٣٦٩25٬٠452٨٬215أخرى
مخصص ديون مشكوك في 

٣٧.5%2٧.٩%2٩.٧%)52٬٩2٠()٣٨٬4٩٩()٣٠٬1٠5()2٣٬2٠٧(حتصيلها

)31.8%()1.2%()1.1%(167٬069165٬278163٬266111٬376اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

مثَّلـَـت اجلهــات احلكوميــة بشــكل رئيســي مناقصــات للجامعــات احلكوميــة ومكاتــب مختلــف الــوزارات واملنشــآت احلكوميــة. انخفضــت 
ــى ٦.1  ــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إل ــون ري ــة بنســبة 5٣.4% مــن ٣.5 ملي ــة مــن اجلهــات احلكومي ــة التجاري الــذمم املدين
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تســوية جــزء مــن الــذمم املدينــة القائمــة كمــا فــي ٣1 
ديســمبر 2٠1٧م. وفــي املقابــل، ارتفعــت الــذمم املدينــة التجاريــة مــن اجلهــات احلكوميــة بنســبة 25٩.1% إلــى 5.٨ مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس بســبب إعــادة تصنيــف بعــض احلســابات ذات الصلــة حســب تصنيفهــا 
الصحيــح خــالل فتــرة املراجعــة الســنوية للقوائــم املاليــة لعــام 2٠1٨م مــن بنــد الــذمم املدينــة التجاريــة األخــرى إلــى بنــد الــذمم املدينــة 
ــة بنســبة  ــة مــن اجلهــات احلكومي ــة التجاري ــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. وانخفضــت الــذمم املدين ــة مــن اجلهــات احلكومي التجاري
٩4.5% إلــى ٠.٣ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان ذلــك نتيجــة لتســوية جــزء كبيــر مــن الــذمم املدينــة القائمــة كمــا 

فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ومثَّــل العمــالء الرئيســين بشــكل أساســي خمســة عمــالء يعملــون كوســيط حيــث يقــوم هــؤالء ببيــع املنتجــات للمســتخدم النهائــي. 
وانخفضــت الــذمم املدينــة التجاريــة مــن العمــالء الرئيســين بنســبة 42.1% مــن 2٣.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م 
إلــى 1٣.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وانخفضــت الــذمم املدينــة التجاريــة مــن العمــالء الرئيســين أيضــاً بنســبة 
5٩.٣% إلــى 5.٦ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تســوية جــزء مــن الــذمم املدينــة 
القائمــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م مــن قبــل العمــالء، عــالوة علــى ذلــك، قامــت الشــركة بتقــدمي تخفيضــات إضافيــة للعمــالء 
كحافــز عنــد الدفــع املبكــر للمســتحقات. واســتمرت الــذمم املدينــة التجاريــة مــن العمــالء الرئيســين باالنخفــاض بنســبة ٣1.2% إلــى ٣.٨ 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان ذلــك فــي األســاس نتيجــة لتســوية جــزء مــن الــذمم املدينــة القائمــة كمــا فــي ٣٠ 

يونيــو 2٠1٩م وعلــى وجــه اخلصــوص، تســوية حســاب رصيــد مؤسســة التضامــن األول خــالل الفتــرة.

ــة. وانخفضــت  ــدول األفريقي ــج وال ــل العمــالء اخلارجيــن بشــكل أساســي العمــالء الدوليــن فــي األســاس العمــالء مــن دول اخللي ومثَّ
الــذمم املدينــة التجاريــة مــن العمــالء اخلارجيــن بنســبة 21.1% مــن 4٨.٦ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى ٣٨.٣ 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وانخفضــت الــذمم املدينــة التجاريــة مــن العمــالء اخلارجيــن أيضــاً بنســبة %1٨.٠ 
إلــى ٣1.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. واســتمرت الــذمم املدينــة التجاريــة مــن العمــالء اخلارجيــن باالنخفــاض 
بنســبة 15.5% إلــى 2٦.٦ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض املبيعــات الدوليــة 
فــي 2٠1٧م و2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م وخاصــة إلــى الــدول التــي متــر مبشــاكل سياســية مثــل اجلزائــر والســودان، باإلضافــة إلــى تســوية 

جــزء مــن األرصــدة القائمــة مــن عمــالء بعــض الــدول مثــل موريتانيــا والكويــت نتيجــة حتســن جهــود التحصيــل.
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ــل العمــالء التجاريــن بشــكل أساســي عمــالء اجلملــة والتجزئــة. وارتفعــت الــذمم املدينــة التجاريــة مــن العمــالء التجاريــن بنســبة  ومثَّ
25.1% مــن ٩٨.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 12٣.٣ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. 
ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى التأخــر فــي حتصيــل املســتحقات كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وارتفعــت الــذمم املدينــة التجاريــة مــن 
العمــالء التجاريــن أيضــاً بنســبة ٨.٦% إلــى 1٣٣.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس 
ــع  ــة املتعلقــة مببيعــات آخــر العــام، حيــث كانــت معظــم املبيعــات خــالل 2٠1٨م متركــزة فــي الرب ــادة فــي رصيــد الــذمم املدين ــى الزي إل
األخيــر. وفــي املقابــل، انخفضــت الــذمم املدينــة التجاريــة مــن العمــالء التجاريــن بنســبة 21.٣% إلــى 1٠5.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان ذلــك فــي األســاس بســبب انخفــاض املبيعــات نتيجــة إغــالق محــالت بعــض العمــالء وتدنــي الطلــب علــى 
منتجــات الســجاد واملوكيــت بشــكل عــام لكثــرة املنافســن فــي الســوق احمللــي، باإلضافــة إلــى تســوية جــزء مــن الــذمم املدينــة القائمــة كمــا 

فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م نتيجــة تركيــز اجلهــود علــى التحصيــل مــن العمــالء خــالل الفتــرة.

ومثَّلَــت الــذمم املدينــة التجاريــة األخــرى بشــكل أساســي عمــالء العقــود واخليــوط. وارتفعــت الــذمم املدينــة التجاريــة األخــرى بنســبة 
15.٦% مــن 15.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 1٨.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى 
ذلــك بشــكل رئيســي إلــى الزيــادة فــي مبيعــات اخليــوط والعقــود خــالل 2٠1٧م. وارتفعــت الــذمم املدينــة التجاريــة األخــرى أيضــاً بنســبة 
٣٦.٣% إلــى 25.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس بســبب التأخــر فــي التحصيــل 
مــن عمــالء اخليــوط كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. وواصلــت الــذمم املدينــة التجاريــة األخــرى باالرتفــاع بنســبة 12.٧% إلــى 2٨.2 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان هــذا االرتفــاع فــي األســاس مدفوعــاً بانتهــاء بعــض املشــاريع التــي تلقــت دفعــات مســبقة 

جزئيــة ممــا أدى إلــى ارتفــاع رصيــد الــذمم املدينــة كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

يقــدم اجلــدول التالــي حركــة مخصــص الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا للــذمم املدينــة التجاريــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م 
و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

اجلدول رقم )٣٨(: مخصص ديون مشكوك في حتصيلها للذمم املدينة التجارية.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املالية 
املنتهية في 

٣٠ يونيو
زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

2٧.٩%2٩.٧%25.٠%1٨٬5٦22٣٬2٠٧٣٠٬1٠5٣٨٬4٩٩الرصيد في بداية السنة
تأثير املعايير الدولية رقم ٩ على 

)1٠٠.٠%(---٦٬٠5٣--رصيد أول املدة

214.٩%)4٨.2%(٩٠.2%4٬٦45٨٬٨٣٧4٬5٧٩14٬42٠استدراك مخصص خالل السنة 
)1٠٠.٠%(18.0%--)2٬2٣٨()1٬٩٣٩(-املستخدم خالل السنة

37.6%27.7%29.7%23٬20730٬10538٬49952٬920الرصيد في نهاية السنة
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

ارتفــع مخصــص الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا للــذمم املدينــة التجاريــة بنســبة 2٩.٧% مــن 2٣.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 
ديســمبر 2٠1٦م إلــى ٣٠.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وارتفــع مخصــص الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا للــذمم 
املدينــة التجاريــة أيضــاً بنســبة 2٧.٧% إلــى ٣٨.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى 
تســجيل املخصــص بنــاء علــى املعيــار رقــم ٩ مــن معاييــر التقاريــر املاليــة الدوليــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م، مقارنــة بتســجيل 
املخصــص بنــاء علــى سياســة الشــركة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م. واســتمر مخصــص الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا باالرتفــاع بنســبة 
٣٧.٦% إلــى 52.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس بســبب التدنــي فــي األداء التحصيلــي 

ووضــع الســوق العــام.
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النقد وما في حكمه

اجلــدول رقــم )٣٩(: النقــد ومــا فــي حكمــه كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 
2٠1٩م.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املالية 
املنتهية في 

٣٠ يونيو
زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)4.٣%()1٨.1%()5٣.٦%(5٬٠٣٠2٬٣٣41٬٩121٬٨2٩نقد في الصندوق
)1٣.٠%()1٩.4%()٦٣.٩%(1٠٬1٨4٣٬٦٧52٬٩٦12٬5٧٧نقد لدى البنوك

)9.6%()18.9%()60.5%(15٬2146٬0094٬8734٬406اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

انخفــض النقــد ومــا فــي حكمــه بنســبة ٦٠.5% مــن 15.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى ٦.٠ مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى االنخفــاض فــي هــذا الرصيــد أساًســا إلــى ارتفــاع صافــي النقــد املســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة 
خــالل 2٠1٧م. وانخفــض النقــد ومــا فــي حكمــه أيضــاً بنســبة 1٨.٩% إلــى 4.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ونتــج 
هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى ســداد جــزء مــن القــروض اآلجلــة القائمــة خــالل 2٠1٨م. واســتمر رصيــد النقــد ومــا فــي حكمــه 
باالنخفــاض بنســبة ٩.٦% إلــى 4.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان هــذا االنخفــاض مدفوعــاً بتدنــي أداء التحصيــل 

مــن العمــالء فــي آخــر أيــام قبــل إقفــال املــدة دفتريــاً.

حقوق املساهمني

ــو  ــة فــي ٣٠ يوني ــرة املنتهي ــى الفت اجلــدول رقــم )4٠(: حقــوق املســاهمن كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إل
2٠1٩م.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
 ٣1 ديسمبر

الفترة املالية 
املنتهية في 

٣٠ يونيو
زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

--)4٠.٠%(٣٧5٬٠٠٠225٬٠٠٠225٬٠٠٠225٬٠٠٠رأس املال

11٣.2%٦44.5% )٩٠.٧%()15٩٬٧٨1()٧4٬٩4٨()1٠٬٠٦٧()1٠٧٬٩2٣(خسائر متراكمة

احتياطي فروق ترجمة عمالت 
-)1٠٠.٠%(٣٨٠.٩%--)1٬15٩()241(أجنبية للشركات التابعة

--)1٠٠.٠%(---2٬2٧٧احتياطي عام
--)1٠٠.٠%(---٣٣٬٠٨٦احتياطي نظامي

)56.5%()29.8%()29.3%(302٬199213٬774150٬05265٬219اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م
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رأس املال

ــم رأس مــال الشــركة إلــى ٣٧.5 مليــون ســهم مدفــوع بالكامــل بقيمــة 1٠ ريــال ســعودي لــكل منهــا كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م.  لقــد ُقسِّ
ــة  ــر العادي ــة العامــة الغي ــى قــرار اجلمعي ــاًء عل ــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م بن وانخفــض رأس املــال إلــى 225.٠ مليــون ري
ــدى الشــركة والناجتــة مــن االنخفــاض املســتمر  ــك مدفوعــاً فــي األســاس باخلســائر املتراكمــة ل ــخ 2٨ ديســمبر 2٠1٧م. وكان ذل بتاري
للمبيعــات، حيــث مت إطفــاء جــزء منهــا بعــد تخفيــض رأس مــال الشــركة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. كمــا قامــت الشــركة بتخفيــض 
رأس املــال مــن 225٬٠ إلــى ٦5٬5 مليــون ريــال ســعودي، وذلــك بعــد احلصــول علــى كافــة املوافقــات املطلوبــة نظامــاً واجلمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة املنعقــدة فــي يــوم األربعــاء 144٠/12/2٧هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠٨/2٨م(.

متتلــك الشــركة 52% مــن حصــص الشــركة العربيــة لصناعــة الكالســيوم احملــدودة، ووفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( بتاريــخ 
14٣٨/٠4/1٨هـــ املوافــق )2٠1٧/٠1/1٦م( فقــد وافــق املســاهمن علــى تخفيــض نســبة املســاهمة مــن 52% إلــى 25% بإدخــال شــريك 
جديــد بالشــركة عــن طريــق زيــادة رأس املــال والــذي أدى إلــى فقــد الشــركة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه 
النشــرة لــم يتــم تعديــل عقــد التأســيس وعكــس عمليــة دخــول شــركة مجموعــة الســريع لالســتثمار الصناعــي )كشــريك جديــد(. وجتــدر 

اإلشــارة بأنــه جــاري العمــل علــى اســتكمال إجــراءات التعديــل. 

ملكيــة الشــركة العربيــة لصناعــة الكالســيوم احملــدودة علــى النحــو التالــي: شــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة )25%( وشــركة 
مصنــع اجلزيــرة للدهانــات)4٨%( وشــركة مجموعــة الســريع لالســتثمار الصناعــي )%2٧(

خسائر متراكمة 

ــال  ــون ري ــى 1٠.1 ملي ــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إل ــا ف ــال ســعودي كم ــون ري ــن 1٠٧.٩ ملي ــة بنســبة ٩٠.٧% م انخفضــت اخلســائر املتراكم
ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إطفــاء جــزء مــن هــذه اخلســائر عــن طريــق تخفيــض رأس املــال 
للشــركة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وفــي املقابــل، ارتفعــت اخلســائر املتراكمــة إلــى ٧4.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 
2٠1٨م. وواصلــت اخلســائر املتراكمــة باالرتفــاع بنســبة 11٣.2% إلــى 15٩.٨ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا 
االرتفــاع فــي األســاس بســبب اخلســائر املتكبــدة خــالل عــام 2٠1٨م وفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م والناجتــة مــن 

االنخفــاض املســتمر للمبيعــات.

احتياطي فروق ترجمة عمالت أجنبية للشركات التابعة

مثَّــل احتياطــي فــروق ترجمــة عمــالت أجنبيــة للشــركات التابعــة شــركة ميلينيــوم ويفــرز أوروبــا. وارتفــع هــذا الرصيــد بنســبة ٣٨٠.٩% مــن 
٠.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 1.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. حيــث أن التغييــرات 

فــي فــروق ترجمــة العمــالت األجنبيــة مــن عــام آلخــر مدفوعــة بالتقلبــات فــي أســعار ســوق العمــالت.

احتياطي عام

اســتخدم االحتياطــي العــام لتحســن املركــز املالــي للشــركة، ومت ترحيــل هــذا الرصيــد منــذ 2٠14م حتــى ٣1 ديســمبر 2٠1٦م. وانخفــض 
االحتياطــي العــام مــن 2.٣ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى الصفــر كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. حيــث مت رســملة 

هــذا االحتياطــي بعــد ٣1 ديســمبر 2٠1٦م.

احتياطي نظامي

رصيــد االحتياطــي النظامــي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م هــو نتيجــة حتويــل 1٠.٠% مــن صافــي دخــل الشــركة مــن األعــوام الســابقة 
بحســب النظــام األساســي ونظــام الشــركات باململكــة العربيــة الســعودية، ولــم تقــوم الشــركة بــأي حتويــالت إلــى االحتياطــي النظامــي 
فــي 2٠1٦م نظــراً لتكبدهــا خســائر خــالل العــام. وانخفــض االحتياطــي النظامــي مــن ٣٣.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 
2٠1٦م إلــى الصفــر كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. حيــث مت اســتخدام االحتياطــي إلطفــاء جــزء مــن اخلســائر املتراكمــة خــالل 2٠1٧م.
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املطلوبات غير املتداولة

ــرة املنتهيــة فــي ٣٠  ــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفت اجلــدول رقــم )41(: املطلوبــات غيــر املتداول
ــو 2٠1٩م. يوني

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املالية 
املنتهية في 

٣٠ يونيو
زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

قروض آجلة - اجلزء غير 
14٩.4%1٩٨.1%)٣2.٠%(٣5٬٠2٨2٣٬٨1٨٧٠٬٩٩21٧٧٬٠٨٩املتداول

التزامات عقود اإليجار - اجلزء 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق24٬٠4٨---غير املتداول

2.2%)٧.5%()1٦.٩%(٣1٬2٦٩25٬٩٩٦24٬٠٣٩24٬5٧4مطلوبات مزايا العاملن
٨٩.٣%ال ينطبق)٩٨.٠%(٩٬4٣٦1٩21٬54٨2٬٩٣٠أدوات مالية مشتقة

136.7%93.1%)34.0%(75٬73350٬00696٬579228٬641اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

ل اجلــزء غيــر املتــداول مــن القــروض اآلجلــة 4٦.٣% و4٧.٦% و٧٣.5% و٧٧.5% مــن إجمالــي املطلوبــات غيــر املتداولــة كمــا فــي ٣1  وشــكَّ
لت مطلوبــات مزايــا العاملــن ٣.%41  ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م، علــى التوالــي. وإضافــًة إلــى ذلــك، فقــد شــكَّ
و52.٠% و24.٩% و1٠.٧% مــن إجمالــي املطلوبــات غيــر املتداولــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م، علــى 

التوالي.

قروض آجلة – اجلزء غير املتداول

وانخفــض رصيــد اجلــزء غيــر املتــداول مــن القــروض اآلجلــة بنســبة ٣2.٠% مــن ٣5.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م 
إلــى 2٣.٨ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى إعــادة جدولــة بعــض القــروض القائمــة. 
ــال ســعودي كمــا فــي ٣1  ــون ري ــى ٧1.٠ ملي ــة بنســبة 1٩٨.1% إل ــداول مــن القــروض اآلجل ــر املت ــل، ارتفــع رصيــد اجلــزء غي وفــي املقاب
ــع القــروض القائمــة وإعــادة تصنيــف بعــض القــروض  ــة جمي ــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس بســبب إعــادة جدول ديســمبر 2٠1٨م. ونت
مــن قــروض متداولــة إلــى قــروض غيــر متداولــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٩م بســبب عــدم توفــر املــوارد املاليــة الكافيــة لتســوية هــذه 
القــروض. واســتمر رصيــد اجلــزء غيــر املتــداول مــن القــروض اآلجلــة باالرتفــاع بنســبة 14٩.4% إلــى 1٧٧.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا 

فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان هــذا االرتفــاع مدفوعــاً بتمويــل إضافــي مت احلصــول عليــه خــالل الفتــرة.

يرجى االطالع على قسم القروض اآلجلة والبنوك الدائنة للمزيد من التفاصيل حول هذه القروض.

التزامات عقود اإليجار – اجلزء غير املتداول

لــدى املجموعــة عقــود إيجــار تشــغيلية مرتبطــة باملســتودعات واملعــارض، والتــي مت االعتــراف بهــا كعقــود إيجــار تشــغيلية فــي الســابق وفقاً 
ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم 1٧. ويتــم االعتــراف باإليجــارات التشــغيلية كمصروفــات تأجيــر فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر. وتبنــت 
املجموعــة املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 1٦ ابتــداء مــن ٠1 ينايــر 2٠1٩م بــدالً مــن معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 1٧. حيــث يطبــق 
املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 1٦ منــوذج محاســبة فــردي لإليجــارات ويعتــرف مبوجبــه جميــع عقــود اإليجــار الرئيســية 
لــدى املجموعــة فــي امليزانيــة العموميــة. هنــاك اســتثناءات لعقــود اإليجــار التشــغيلية والتــي يطبــق عليهــا املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي 
رقــم 1٦ مثــل عقــود اإليجــار ذات قيمــة منخفضــة أو عقــود إيجــار قصيــرة األجــل )أقــل مــن ســنة واحــدة(. وقامــت املجموعــة بتطبيــق 
املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 1٦ علــى جميــع عقــود اإليجــار التشــغيلي لديهــا، ومت االعتــراف بأصــول حــق االســتخدام بالقيمــة 
العادلــة، بينمــا مت االعتــراف بالتزامــات عقــود اإليجــار التشــغيلي وفقــاً للقيمــة احلاليــة )مخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة املتضمــن 
فــي عقــد اإليجــار(. ويتــم تســجيل االســتهالك كمصــروف فــي قائمــة الدخــل مــع تغييــر رصيــد "حــق االســتخدام". يتــم االعتــراف مبعــدل 

اخلصــم كمصــروف فائــدة فــي نهايــة كل فتــرة. 

يرجى االطالع على قسم السياسات احملاسبية الهامة للتفاصيل حول املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 1٦.
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مطلوبات مزايا العاملني 

ــواري الــذي أجــراه  ــم االكت ــى أســاس التقيي ــة اخلدمــة عل ــق مبكافــآت نهاي ــا العاملــن املخصــص القانونــي واملتعل ــات مزاي مثَّلَــت مطلوب
خبيــر اكتــواري كطــرف ثالــث مســتقل. وهــذه املكافــآت واجبــة الدفــع للموظفــن عنــد االســتقالة أو إنهــاء عقــد العمــل مــع الشــركة وفقــاً 
لقانــون العمــل الســعودي ونظــام العّمــال. وانخفضــت مطلوبــات مزايــا العاملــن بنســبة 1٦.٩% مــن ٣1.٣ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 2٦.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وانخفضــت مطلوبــات مزايــا العاملــن أيضــاً بنســبة 
٧.5% إلــى 24.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض عــدد املوظفــن كمــا فــي 
٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م مقارنــة باألعــوام الســابقة. ولــم تشــهد مطلوبــات مزايــا العاملــن تقلبــات كبيــرة بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٨م 

و٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

أدوات مالية مشتقة

ــدة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م، ولكــن فــي ٣1  ــة وأســعار الفائ ــادل أســعار العمــالت األجنبي ــة املشــتقة عقــود تب ــت األدوات املالي مثَّلَ
ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م شــّكلت األدوات املاليــة املشــتقة عقــود تبــادل أســعار الفائــدة فقــط. وانخفضــت األدوات املاليــة املشــتقة بنســبة 
٩٨.٠% مــن ٩.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى ٠.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وفــي 
املقابــل، ارتفعــت األدوات املاليــة املشــتقة إلــى 1.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. واســتمرت األدوات املاليــة املشــتقة 
باالرتفــاع بنســبة ٨٩.٣% إلــى 2.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وتعــزى التقلبــات فــي أرصــدة األدوات املاليــة املشــتقة 

باحلركــة فــي أســعار العمــالت وأســعار الفائــدة والعقــود القائمــة كمــا فــي تاريــخ كل ميزانيــة عموميــة.

املطلوبات املتداولة

اجلــدول رقــم )42(: املطلوبــات املتداولــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 
2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

حصة الشركة في استثمارات 
في شركات بطريقة حقوق 

امللكية التي تزيد عن التكلفة
--ال ينطبق455455455-

)٣٧.٠%()٩.2%(٧1.٣%51٬4٨٧٨٨٬1٨٨٨٠٬٠٨٠5٠٬4٨٣ذمم دائنة جتارية
مصروفات مستحقة وذمم دائنة 

)25.٦%(٣.٩%٩.٧%25٬٠٠٧2٧٬4٣٨2٨٬5٠٣21٬2٠٣اخرى

)٣٨.2%()2٧.٨%()1٨.5%(٣٩٨٬٣٧٧٣24٬٧4٩2٣4٬44٣144٬٨٧٧قروض أجلة وبنوك دائنة 
التزامات عقود اإليجار - اجلزء 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4٬24٠---املتداول

مطلوبات إلى أطراف ذات 
)2٩.2%(22.٨%12.٠%54٬٧٨5٦1٬٣5٣٧5٬٣٣55٣٬٣٣2عالقة

٧.5%٣٣.5%٧٧.4%٦٬٨٦212٬1٧21٦٬24٨1٧٬4٧2زكاة مستحقة

)32.9%()15.4%()4.1%(536٬518514٬355435٬064292٬062اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م
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ل رصيــد القــروض اآلجلــة والبنــوك الدائنــة ٧4.٣% و٦٣.1% و5٣.٩% و4٩.٦% مــن إجمالــي املطلوبــات املتداولــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر  وشــكَّ
ــة ٩.٦% و1.%1٧  ــة التجاري ــذمم الدائن لت ال ــك، فقــد شــكَّ ــى ذل ــًة إل ــي. وإضاف ــى التوال ــو 2٠1٩م، عل 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م و٣٠ يوني

و1٨.4% و1٧.٣% مــن إجمالــي املطلوبــات املتداولــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م، علــى التوالــي.

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

مثَّلـَـت حصــة الشــركة فــي اســتثمارات بطريقــة حقــوق امللكيــة التــي تزيــد عــن التكلفــة فــرق الزيــادة مــا بــن رأس املــال وحصــة املجموعــة 
ــم تشــهد حصــة الشــركة فــي  ــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ول ــون ري ــة ٠.٧ ملي ــة والبالغ ــة الســالم األهلي ــة لشــركة كلي مــن اخلســائر التابع

اســتثمارات بطريقــة حقــوق امللكيــة التــي تزيــد عــن التكلفــة أي تغييــر بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ذمم دائنة جتارية

ــة فــي ٣٠  ــرة املنتهي ــى الفت ــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إل ــة التجاري ــذمم الدائن اجلــدول رقــم )4٣(: ال
يونيــو 2٠1٩م.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

)4٨.٧%()12.٦%(5٠.٠%41٬٧٩٩٦2٬٧٠554٬٨٠22٨٬12٣موردين محلين
)11.5%()٠.٨%(1٦٣.٠%٩٬٦٨٨25٬4٨٣25٬2٧٨22٬٣٦٠موردين خارجين

)37.0%()9.2%(71.3%51٬48788٬18880٬08050٬483اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

ــل رصيــد املورديــن احملليــن بشــكل رئيســي مورديــن املــواد اخلــام وقطــع الغيــار ومــواد التغليــف. وارتفعــت الــذمم الدائنــة التجاريــة  ميثَّ
إلــى املورديــن احملليــن بنســبة 5٠.٠% مــن 41.٨ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى ٦2.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى التأخــر فــي دفــع املســتحقات بســبب انخفــاض التدفقــات النقديــة كمــا فــي ٣1 
ديســمبر 2٠1٧م بســبب اخلســائر املتراكمــة. وفــي املقابــل، انخفضــت الــذمم الدائنــة التجاريــة إلــى املورديــن احملليــن بنســبة 12.٦% إلــى 
54.٨ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م.وواصلــت الــذمم الدائنــة التجاريــة إلــى املورديــن احملليــن باالنخفــاض بنســبة 
4٨.٧% إلــى 2٨.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب تســوية جــزء مــن الــذمم 

الدائنــة القائمــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م وانخفــاض حجــم املشــتريات نتيجــة انخفــاض اإلنتــاج خــالل الفتــرة.

وميّثــل رصيــد املورديــن اخلارجيــن بشــكل رئيســي املــواد اخلــام املســتوردة وقطــع الغيــار والبضائــع املســتوردة تامــة الصنــع. وارتفعــت 
الــذمم الدائنــة التجاريــة إلــى املورديــن اخلارجيــن بنســبة 1٦٣.٠% مــن ٩.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 25.5 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى التأخــر فــي دفــع املســتحقات بســبب القيــود علــى 
التدفقــات النقديــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ولــم تشــهد الــذمم الدائنــة التجاريــة إلــى املورديــن اخلارجيــن تقلبــات كبيــرة بــن ٣1 
ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م. وانخفضــت الــذمم الدائنــة التجاريــة إلــى املورديــن اخلارجيــن بنســبة 11.5% مــن 25.٣ مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م إلــى 22.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب 

تســوية جــزء مــن الــذمم الدائنــة القائمــة كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م وانخفــاض حجــم مشــتريات البضاعــة املســتوردة خــالل الفتــرة.



٩٦

مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

ــى  ــة إل ــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضاف ــا ف ــة األخــرى كم ــذمم الدائن ــات املســتحقة وال ــم )44(: املصروف اجلــدول رق
ــو 2٠1٩م. ــة فــي ٣٠ يوني ــرة املنتهي الفت

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

٦.٣%)٣.٧%(٦4.4%٨٬٩2414٬٦٧414٬1٣515٬٠٣٠مصروفات مستحقة
)1٠٠.٠%(1٠.5%٣٣.٦%-٦٬٩2٨٩٬25٦1٠٬22٦دفعات مقدمة من عمالء

4٩.٠%1٨.1%)٦1.٧%(٩٬155٣٬5٠٨4٬142٦٬1٧٣أخرى

)25.6%(3.9%9.7%25٬00727٬43828٬50321٬203اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

مثَّلـَـت املصروفــات املســتحقة بشــكل أساســي مصروفــات اخلدمــات واإليجــارات. وارتفعــت املصروفــات املســتحقة بنســبة ٦4.4% مــن ٨.٩ 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 14.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل 
رئيســي إلــى التأخــر فــي دفــع املســتحقات )مــع العلــم أنــه لــم يتــم إضافــة مصروفــات إضافيــة كعقوبــات مقابــل التأخــر فــي ســداد هــذه 
املســتحقات(، وذلــك بســبب القيــود علــى التدفقــات النقديــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ولــم تشــهد املصروفــات املســتحقة تقلبــات 
ــال ســعودي كمــا فــي ٣1  ــون ري ــن ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و2٠1٨م. وارتفعــت املصروفــات املســتحقة بنســبة ٦.٣% مــن 14.1 ملي ــرة ب كبي
ديســمبر 2٠1٨م إلــى 15.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس بســبب ارتفــاع أســعار بعــض 
اخلدمــات املقدمــة للمجموعــة مثــل أســعار الكهربــاء والبنزيــن باإلضافــة إلــى عــدم تســوية ودفــع بعــض املســتحقات بســبب القيــود علــى 

التدفقــات النقديــة كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ومثَّلـَـت الدفعــات املقدمــة مــن العمــالء بشــكل أساســي عمــالء العقــود. وارتفعــت الدفعــات املقدمــة مــن العمــالء بنســبة ٣٣.٦% مــن ٦.٩ 
ــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وارتفعــت الدفعــات  ــون ري ــى ٩.٣ ملي ــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إل ــون ري ملي
املقدمــة مــن العمــالء أيضــاً بنســبة 1٠.5% إلــى 1٠.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي 
إلــى عقــود عمــل جديــدة خــالل 2٠1٧م و2٠1٨م. وفــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م، انخفــض رصيــد الدفعــات املقدمــة مــن العمــالء إلــى الصفــر. 
حيــث أن رصيــد ٣1 ديســمبر 2٠1٨م كان متعلقــاً باملشــاريع حتــت اإلجنــاز والتــي مت االنتهــاء منهــا خــالل النصــف األول لعــام 2٠1٩م.

ومثَّلَــت الــذمم الدائنــة األخــرى بشــكل أساســي مســتحقات إجــازات املوظفــن واملدفوعــات املقدمــة مــن عمــالء التجزئــة. وانخفضــت 
الــذمم الدائنــة األخــرى بنســبة ٦1.٧% مــن ٩.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى ٣.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض املدفوعــات املقدمــة مــن العمــالء باإلضافــة إلــى انخفــاض مســتحقات 
إجــازات املوظفــن بســبب انخفــاض عــدد املوظفــن كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وفــي املقابــل، ارتفعــت الــذمم الدائنــة األخــرى بنســبة 
1٨.1% إلــى 4.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس إلــى الزيــادة فــي الدفعــات املقدمــة 
مــن العمــالء كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. وواصــل رصيــد الــذمم الدائنــة األخــرى باالرتفــاع بنســبة 4٩.٠% إلــى ٦.2 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان ذلــك مدفوعــاً بشــكل رئيســي بســبب عــدم كفايــة املــوارد املاليــة لتغطيــة االلتزامــات مطلوبــة الســداد،و 

ال توجــد أي مبالــغ ترتبــت مــن عــدم القــدرة علــى الوفــاء بااللتزامــات.
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٩٩

مثَّلـَـت القــروض اآلجلــة بشــكل رئيســي التســهيالت املمنوحــة للشــركة مــن عــدة بنــوك جتاريــة باإلضافــة إلــى القــرض املمنــوح مــن صنــدوق 
التنميــة الصناعــي الســعودي. واســتخدمت هــذه التســهيالت ألغــراض متويــل رأس املــال العامــل، ومت اســتخدام قــرض صنــدوق التنميــة 
الصناعــي الســعودي لغــرض توســعة املصانــع. وتشــمل القــروض اآلجلــة أســعار الفائــدة مبتوســط ٦.٠% باإلضافــة إلــى العمــوالت البنكيــة، 
وهــي واجبــة الدفــع فــي غضــون أربــع ســنوات ونصــف. وكانــت هــذه القــروض والتســهيالت مضمونــة بســندات أمــر تســاويها فــي املبلــغ، 

وأمــا قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي فهــو مضمــون مقابــل املكائــن فــي املصانــع.

وانخفــض رصيــد القــروض اآلجلــة والبنــوك الدائنــة بنســبة 1٨.5% مــن ٣٩٨.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 
٣24.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ســداد مبالــغ مســتحقة خــالل عــام 2٠1٧م. 
وانخفــض رصيــد القــروض اآلجلــة والبنــوك الدائنــة أيضــاً بنســبة 2٧.٨% إلــى 2٣4.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. 
ــغ  ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس بســبب ســداد مبالــغ مســتحقة الدفــع عــن القــروض القائمــة باإلضافــة إلــى إعــادة جدولــة مبل
ــة  ــوك الدائن ــة والبن ــد القــروض اآلجل ــاض(. واســتمر رصي ــك الري ــوك املقرضــة )بن ــال ســعودي مــع أحــد البن ــون ري وقــدره 1٠٠.٠ ملي
باالنخفــاض بنســبة ٣٨.2% إلــى 144.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان هــذا االنخفــاض مدفوعــاً بســداد بعــض 
املبالــغ املســتحقة واســتمرار جهــود الشــركة، حيــث ســتقوم بإعــادة جدولــة جميــع القــروض الدائنــة والقائمــة كمــا فــي تاريــخ ٣٠ يونيــو 
2٠1٩م حيــث ســيتم العمــل علــى جدولــة القــروض مــن قصيــرة األجــل إلــى طويلــة اجــل باإلضافــة إلــى جدولــة القــروض طويلــة األجــل 

فــي حــن مت ســداد مبلــغ 1٩.٩٠ مليــون ريــال ســعودي مــا يعــادل ٦.2% مــن القــروض القائمــة.

التزامات عقود اإليجار – اجلزء املتداول

لــدى املجموعــة عقــود إيجــار تشــغيلية مرتبطــة باملســتودعات واملعــارض، والتــي مت االعتــراف بهــا كعقــود إيجــار تشــغيلية فــي الســابق وفقاً 
ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم 1٧. ويتــم االعتــراف باإليجــارات التشــغيلية كمصروفــات تأجيــر فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر. وتبنــت 
املجموعــة املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 1٦ ابتــداء مــن ٠1 ينايــر 2٠1٩م بــدالً مــن معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 1٧. حيــث يطبــق 
املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 1٦ منــوذج محاســبة فــردي لإليجــارات ويعتــرف مبوجبــه جميــع عقــود اإليجــار الرئيســية 
لــدى املجموعــة فــي امليزانيــة العموميــة. هنــاك اســتثناءات لعقــود اإليجــار التشــغيلية والتــي يطبــق عليهــا املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي 
رقــم 1٦ مثــل عقــود اإليجــار ذات قيمــة منخفضــة أو عقــود إيجــار قصيــرة األجــل )أقــل مــن ســنة واحــدة(. وقامــت املجموعــة بتطبيــق 
املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 1٦ علــى جميــع عقــود اإليجــار التشــغيلي لديهــا، ومت االعتــراف بأصــول حــق االســتخدام بالقيمــة 
العادلــة، بينمــا مت االعتــراف بالتزامــات عقــود اإليجــار التشــغيلي وفقــاً للقيمــة احلاليــة )مخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة املتضمــن 
فــي عقــد اإليجــار(. ويتــم تســجيل االســتهالك كمصــروف فــي قائمــة الدخــل مــع تغييــر رصيــد "حــق االســتخدام". يتــم االعتــراف مبعــدل 

اخلصــم كمصــروف فائــدة فــي نهايــة كل فتــرة. 

يرجى االطالع على قسم السياسات احملاسبية الهامة للتفاصيل حول املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 1٦.



1٠٠

مطلوبات إلى أطراف ذات عالقة

اجلــدول رقــم )4٦(: املطلوبــات إلــى أطــراف ذات عالقــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة 
فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

الشركة السعودية لصناعة 
)٦٨.٠%()12.٦%(5٠.1%2٠٬٠٠٠٣٠٬٠1٣2٦٬22٩٨٬٣٨٧مستلزمات السجاد احملدودة

شركة احلكمة الدولية 
4.1%٣5.4%)٦.٧%(1٩٬1٦41٧٬٨٧224٬1٩425٬1٨1للتطوير العقاري

شركة مجموعة السريع 
)٩.٠%(٦.٧%)25.٦%(14٬٨4411٬٠4٦11٬٧٨٦1٠٬٧٣٠لالستثمار الصناعي

السيد/حمدان عبداهلل 
)٨٧.5%(--4٬٠٠٠5٠٠--السريع

شركة جادة الراقي لالستثمار 
)14.2%(--4٬٠٠٠٣٬4٣4--والتطوير العقاري

شركة مجموعة سناسكو 
)1.4%()14.٣%(٣٧٣.2%4٣٦2٬٠٦٣1٬٧٦٩1٬٧44لالستثمار القابضة

---٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠--محمد بن ناصر السريع
)٠.٣%()٠.٦%(5.٣%٣41٣5٩٣5٧٣5٦أخرى

)29.2%(22.8%12.0%54٬78561٬35375٬33553٬332اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

ــس اإلدارة  ــس مجل ــا رئي ــواد اخلــام للشــركة، ويشــغل به ــد امل ــوم الشــركة الســعودية لصناعــة مســتلزمات الســجاد احملــدودة بتوري وتق
منصــب عضــو مجلــس إدارة. وارتفعــت املطلوبــات إلــى الشــركة الســعودية لصناعــة مســتلزمات الســجاد احملــدودة بنســبة 5٠.1% مــن 
2٠.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى ٣٠.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك 
بشــكل رئيســي إلــى عــدم دفــع املســتحقات إلــى هــذا الطــرف كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وفــي املقابــل، انخفضــت املطلوبــات إلــى 
الشــركة الســعودية لصناعــة مســتلزمات الســجاد احملــدودة بنســبة 12.٦% إلــى 2٦.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. 
ونتــج هــذا االنخفــاض فــي األســاس إلــى تســوية جــزء مــن األرصــدة املتقادمــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. وواصلــت املطلوبــات إلــى 
الشــركة الســعودية لصناعــة مســتلزمات الســجاد احملــدودة باالنخفــاض بنســبة ٦٨.٠% إلــى ٨.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 
2٠1٩م. وكان هــذا االنخفــاض مدفوعــاً بتســوية جــزء كبيــر مــن األرصــدة املتقادمــة كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. حيــث قامــت الشــركة 
الســعودية لصناعــة مســتلزمات الســجاد بشــراء مبنــى تابــع للمجموعــة بصافــي قيمــة دفتريــة مببلــغ 1.4 مليــون ريــال ســعودي وبقيمــة 
ســوقية مببلــغ 15.٠ مليــون ريــال ســعودي حيــث تقدمــت بأعلــى عــرض لشــرائه ومت تســويته مــن األرصــدة املســتحقة كمــا فــي ٣٠ يونيــو 

2٠1٩م.

وتقــوم شــركة احلكمــة الدوليــة للتطويــر العقــاري بتوفيــر مواقــع ملســتودعات الشــركة، وهــي مملوكــة بنســبة 12% مــن قبــل رئيــس مجلــس 
ــي  ــا ف ــال ســعودي كم ــون ري ــن 1٩.2 ملي ــاري بنســبة ٦.٧% م ــر العق ــة للتطوي ــة الدولي ــى شــركة احلكم ــات إل اإلدارة وانخفضــت املطلوب
ــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك فــي األســاس إلــى إغــالق عــدد مــن  ــى 1٧.٩ مليــون ري ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إل
املســتودعات خــالل 2٠1٧م. وفــي املقابــل، ارتفعــت املطلوبــات إلــى شــركة احلكمــة الدوليــة للتطويــر العقــاري بنســبة ٣5.4% إلــى 24.2 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ونتــج هــذا االرتفــاع فــي األســاس إلــى عــدم دفــع املســتحقات إلــى هــذه الطــرف كمــا 
فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ولــم يشــهد رصيــد املطلوبــات إلــى شــركة احلكمــة الدوليــة للتطويــر العقــاري تقلبــات كبيــرة بــن ٣1 ديســمبر 

2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م.
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وتقــوم شــركة مجموعــة الســريع لالســتثمار الصناعــي بتوريــد املــواد اخلــام للشــركة، ورئيــس مجلــس اإلدارة هــو أحــد أعضــاء مجلــس 
إدارة هــذه الشــركة. وانخفضــت املطلوبــات إلــى شــركة مجموعــة الســريع لالســتثمار الصناعــي بنســبة 25.٦% مــن 14.٨ مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 11.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى 
تســوية جــزء مــن أرصــدة الــذمم الدائنــة إلــى هــذه الشــركة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ولــم تشــهد املطلوبــات إلــى شــركة مجموعــة 

الســريع لالســتثمار الصناعــي تقلبــات كبيــرة بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٧م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ومثَّلَــت املطلوبــات إلــى حمــدان عبــد اهلل الســريع كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م اجلــزء القائــم مــن القــرض الــذي قدمــه إلــى الشــركة 
والبالــغ 1٠.٠ مليــون ريــال ســعودي. حيــث أن حمــدان عبــد اهلل الســريع هــو طــرف ذو عالقــة بأحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة )والــد عضــو 
مجلــس اإلدارة عبــداهلل حمــدان الســريع(. ويعــزى االنخفــاض فــي رصيــد املطلوبــات إلــى حمــدان عبــد اهلل الســريع بنســبة ٨٧.5% مــن 
4.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م إلــى ٠.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م إلــى دفــع جــزء مــن 

القــرض القائــم خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ومثَّلـَـت املطلوبــات إلــى شــركة جــادة الراقــي لالســتثمار والتطويــر العقــاري كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م اجلــزء القائــم مــن القــرض الــذي 
ــغ ٨.٦ مليــون ريــال ســعودي. وهــذه الشــركة مملوكــة مــن قبــل أحــد األطــراف ذات عالقــة برئيــس مجلــس  ــه إلــى الشــركة والبال قدمت
اإلدارة. ويعــزى االنخفــاض فــي رصيــد املطلوبــات إلــى شــركة جــادة الراقــي لالســتثمار والتطويــر العقــاري بنســبة 14.2% مــن 4.٠ مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م إلــى ٣.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م إلــى دفــع جــزء مــن القــرض القائــم 

خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

وتقــوم شــركة مجموعــة سناســكو لالســتثمار القابضــة بتأجيــر املســتودعات، وهــي مملوكــة بنســبة 12.5%مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة. 
ــال ســعودي كمــا فــي ٣1  ــون ري ــى شــركة مجموعــة سناســكو لالســتثمار القابضــة بنســبة ٣٧٣.2% مــن ٠.4 ملي ــات إل وارتفعــت املطلوب
ديســمبر 2٠1٦م إلــى 2.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى عــدم دفــع املســتحقات إلــى 
شــركة مجموعــة سناســكو لالســتثمار القابضــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وفــي املقابــل، انخفضــت املطلوبــات إلــى شــركة مجموعــة 
سناســكو لالســتثمار القابضــة بنســبة 14.٣% إلــى 1.٨ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ونتــج هــذا االنخفــاض فــي 
األســاس إلــى تســوية جــزء مــن أرصــدة الــذمم الدائنــة إلــى هــذه الشــركة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. ولــم يشــهد رصيــد املطلوبــات إلــى 

شــركة مجموعــة سناســكو لالســتثمار القابضــة تقلبــات كبيــرة بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ومثَّلَــت املطلوبــات إلــى محمــد بــن ناصــر الســريع اجلــزء القائــم مــن القــرض الــذي قدمــه إلــى الشــركة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. 
حيــث أن محمــد بــن ناصــر الســريع هــو طــرف ذو عالقــة بأحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة )أخ رئيــس مجلــس اإلدارة(. ولــم يكــن هنــاك أي 

تغييــرات فــي رصيــد املطلوبــات إلــى محمــد بــن ناصــر الســريع بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ومثَّلَــت املطلوبــات إلــى أطــراف ذات عالقــة أخــرى بشــكل أساســي املدفوعــات مقابــل رأس املــال واملتعلــق باالســتثمار فــي شــركة كليــة 
الســالم األهليــة. ولــم تشــهد هــذه املطلوبــات تقلبــات كبيــرة بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

الزكاة املستحقة 

ارتفعــت الــزكاة املســتحقة بنســبة ٧٧.4% مــن ٦.٩ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م إلــى 12.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وارتفعــت الــزكاة املســتحقة أيضــاً بنســبة ٣٣.5% إلــى 1٦.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. 
ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى الزيــادة فــي وعــاء الــزكاة لعامــي 2٠1٧م و2٠1٨م بســبب الزيــادة فــي املخصصــات املكونــة للــذمم املدينــة 
حتوطــاً للخســائر االئتمانيــة املتوقعــة واملخــزون الــذي انخفضــت قيمتــه بســبب تباطــؤ مســتويات الطلــب ولــم تشــهد الــزكاة املســتحقة 

تقلبــات كبيــرة بــن ٣1 ديســمبر 2٠1٨م و٣٠ يونيــو 2٠1٩م.
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٥-٤-٣   التزامات محتملة

اجلدول رقم )4٧(: االلتزامات احملتملة كما في ٣1 ديسمبر 2٠1٨م والفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
الفترة املالية املنتهية في ٣٠ يونيو٣1 ديسمبر

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

٩٬٧٣٦1٧٬٦٣٩خطابات اعتماد
1٬٩5٦٣٬2٨٦ضمانات بنكية

-44٦كمبياالت معززة
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٨م والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

مثَّلـَـت خطابــات االعتمــاد فــي األســاس اخلطابــات الصــادرة للمورديــن لغــرض شــراء الســجاد املســتورد واملــواد اخلــام. وارتفعــت خطابــات 
االعتمــاد بنســبة ٨1.2% مــن ٩.٧ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م إلــى 1٧.٦ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 

2٠1٩م بســبب عمــل طلبــات إضافيــة للســجاد املســتورد واملــواد اخلــام بغــرض إمتــام عمليــة اإلنتــاج للنصــف الثانــي مــن عــام 2٠1٩م.
ومثَّلـَـت الضمانــات البنكيــة البالغــة 2.٠ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م و٣.٣ مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣٠ يونيــو 
2٠1٩م بشــكل رئيســي خطابــات ضمــان لعمــالء مبيعــات العقــود وخطابــات ائتمــان ملورديــن املــواد اخلــام. وأصــدرت الكمبيــاالت املعــززة 

البالغــة ٠.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م فــي األســاس ملورديــن خارجيــن الســتيراد قطــع ســجاد تركيــة.

٥-٤-٤   عقود التأجير 

اجلدول رقم )4٨(: عقود التأجير كما في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافة إلى الفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م.

ألف ريال سعودي
مبلغ اإليجارات التي 
ستدفعها الشركة 

مستقباًل

السنة املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر
الفترة 
املالية 

املنتهية في 
٣٠ يونيو

زيادة/)نقص(

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

-)٣4.1%()55.٦%(1٧٬٨٣٠٧٬٩1٩5٬21٨5٬21٨خالل سنة واحدة
خالل أكثر من سنة 
-٧.1% ال ينطبق ٧٬45٣٧٬٩٨1٧٬٩٨1-وأقل من 5 سنوات

-)1٧.٩%(ال ينطبق ٣٬٠٦٦2٬51٧2٬51٧-5 سنوات وما بعدها

-)14.8%(3.4% 17٬83018٬43815٬71615٬716اإلجمالي
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

تشــير عقــود اإليجــار التشــغيلي إلــى األراضــي واملســتودعات واملعــارض ومســاكن العّمــال. وتتــراوح فتــرات اإليجــار مــا بــن ســنة إلــى 4٠ 
ســنة. وال حتتفــظ املجموعــة بحــق شــراء هــذه العقــارات عنــد نهايــة العقــد.
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٥-٤-٥   قائمة التدفقات النقدية

اجلــدول رقــم )4٩(: قائمــة التدفقــات النقديــة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى 
الفتــرات املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املالية املنتهية في 
زيادة/)نقص(٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

صافي النقد الناجت 
من / )املستخدم 

في( األنشطة 
التشغيلية

٧٦٬٠4٧٧٩٬5٠٣45٬٧٣٣2٨٬٧٠4)1٧٬٨٧4(%4.5)%42.5()%1٦2.٣(

صافي النقد 
)املستخدم في( /

الناجت من األنشطة 
االستثمارية

)1٦٬٠٦5()٣٬٧٣٧()٣٬٨٧٠()422(٨٧٦)%٧5.٣%()٩.4()%٣٠٧.٦(

صافي النقد 
)املستخدم في( /

الناجت من األنشطة 
التمويلية

)5٨()٨٬٦٣٨4٬٨٣٨()4٣٬1٣2()2٩٬٧4٦(1٦٬5٣1%44.٧)%4٩.2()%155.٦(

التغير في أرصدة 
النقد وما في 

حكمه
1٬344)9٬205()1٬136()1٬464()467()%784.9()%87.7()%68.1(

النقد وما في حكمه 
)1٨.٩%()٦٠.5%(٩.٧%1٣٬٨٧٠15٬214٦٬٠٠٩٦٬٠٠٩4٬٨٧٣في بداية السنة

النقد وما في 
حكمه في نهاية 

السنة
15٬2146٬0094٬8734٬5454٬406)%60.5()%18.9()%3.1(

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

يعــزى صافــي النقــد ومــا فــي حكمــه فــي 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م وفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م بشــكل رئيســي إلــى 
صافــي النقــد النــاجت مــن األنشــطة التشــغيلية. بينمــا يعــزى صافــي النقــد ومــا فــي حكمــه فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 

2٠1٩م إلــى صافــي التدفقــات النقديــة الناجتــة مــن األنشــطة التمويليــة. 
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

اجلــدول رقــم )5٠(: قائمــة التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م 
و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرات املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املالية املنتهية في 
زيادة/)نقص(٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو
2٠1٩م

)1٠5.٦%()21.5%()2٦.1%()٨٣٬515(2٬٩2٩)52٬٣1٣()٦٦٬٦2٠()٩٠٬12٦(صافي اخلسارة قبل الزكاة

تعديالت للبنود الغير نقدية

)2٣.5%()٧.٨%()2٧.4%(4٨٬٠٩1٣4٬٨٩٧٣2٬1٦٩15٬٧2412٬٠٣٣استهالك

استهالك أصول حق 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق1٦٣----االستخدام

استدراك مطلوبات مزايا 
)4٩.4%()15.٧%()11.٠%(5٬٧٦٨5٬1٣14٬٣2٦٣٬4451٬٧42عاملن

٣٨.5%1.4%)1٠.5%(1٩٬٣5٠1٧٬٣241٧٬55٩٨٬٠5٩11٬1٦٣أعباء مالية

احتياطي ترجمة عمالت 
ال ينطبق)1٠٠.٠%(----)٩1٨()٣٨(أجنبية للشركات التابعة

انخفاض في قيمة األصول 
1٬512.٨%)55.4%()25.٩%(2٦٬٨٦٧1٩٬٩12٨٬٨٨22٬٦1542٬1٧5املتداولة

خسائر /)أرباح( بيع 
41٬٠٠2.٩%)٩4.٣%(2٨1.٠%)1٣٬٩٧5()٣4(2٬2٠2٨٬٣٨٩4٨1ممتلكات وآالت ومعدات

ربح /)خسارة( السنة /
الفترة من العمليات غير 

املستمرة
)٦٩()1٣٬٨٣٣(٩2٨٩2٨--)%1٠٦.٧()%1٠٠.٠(

حصة املجموعة في 
خسائر/)أرباح( شركات 

زميلة واملشروعات املشتركة
)2٬4٧5()54٨(2٬٦٧٠٨1٩1٬٦42)%٧٧.٩()%5٨٧.2(%1٠٠.5

خسائر/)أرباح( التغير في 
القيمة العادلة لألدوات 

املالية املشتقة
)14٬٦5٩٬()٧54٣(1٬٦55٩1٬٣٨2)%٣4.٩()%11٧.٣(%15٬255.٦

)اخلسارة( / الربح 
)178.8%()381.6%(14.2%)27٬190(16٬35734٬494)5٬809()5٬087(التشغيلي

التغير في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

ذمم مدينة جتارية 
مصروفات مدفوعة مقدما 

وأرصدة مدينة أخرى
24٬5٠4)1٦٬21٨٬()٦41٦()1٦٬52٣(45٬٠٠2)%1٦٦.2()%4٨.1()%٣٧2.4(

مطلوبات من أطراف ذات 
ال ينطبق)215.5%()٨1.2%(5٬٣٨1-)٧٣1(٣٬٣٦٦٦٣٣عالقة

)2٠1.٣%()٣1.٩%(2٠.٩%1٦٬22٩)1٦٬٠15(٧٠٬٠٣4٨4٬٦٦٧5٧٬٦5٨مخزون
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 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املالية املنتهية في 
زيادة/)نقص(٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو
 2٠1٩م

التغير في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

ذمم دائنة جتارية وذمم 
)224.٣%()11٨.٠%()4٧٦.٨%()٣٦٬٨٩٧(2٩٬٦٨٨)٧٬٠4٣(٣٩٬1٣2)1٠٬٣٨٦(دائنة أخرى

مطلوبات إلى أطراف ذات 
)1٧٦.2%(112.٩%)٧٣.٩%()٧٬٠٠٣(25٬15٣٦٬5٦٨1٣٬٩٨2٩٬1٩5عالقة

صافي النقد الناجت من /
)111.0%()34.1%(1.3%)4٬478(107٬584108٬97571٬80740٬839املستخدم في العمليات 

٣٧.٧%1.4%)1٠.5%()11٬٠٩٨()٨٬٠5٩()1٧٬55٩()1٧٬٣24()1٩٬٣5٠(أعباء مالية مدفوعة

ال ينطبق)1٠٠.٠%()٣4.٠%(---)2٬5٧٧()٣٬٩٠2(زكاة مدفوعة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق24----فروق زكوية

)4٣.٠%()11.٠%(15.5%)2٬٣22()4٬٠٧٦()٨٬515()٩٬5٧1()٨٬2٨5(مزايا العاملن املسددة

صافي النقد الناجت من / 
)املستخدم في( األنشطة 

التشغيلية
76٬04779٬50345٬73328٬704)17٬874(%4.5)%42.5()%162.3(

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

لــم تشــهد اخلســارة التشــغيلية قبــل التغيــرات فــي رأس املــال العامــل تقلبــات جوهريــة فــي 2٠1٧م. وفــي املقابــل، ســجلت الشــركة ربــح 
ــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ونتــج هــذا فــي  ــة بخســارة بالغــة 5.٨ مليــون ري ــال ســعودي فــي 2٠1٨م مقارن ــغ 1٦.4 مليــون ري تشــغيلي مببل
األســاس إلــى عــدم تســجيل خســارة مــن العمليــات الغيــر مســتمرة فــي 2٠1٨م مقارنــة بعــام 2٠1٧م، باإلضافــة إلــى تســجيل أربــاح للتغيــر 
فــي القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة املشــتقة فــي 2٠1٨م مببلــغ 1.٧ مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بتســجيل الشــركة خســائر للتغيــر فــي 
القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة املشــتقة فــي 2٠1٧م وقدرهــا ٩.5 مليــون ريــال ســعودي. وســجلت الشــركة خســارة تشــغيلية مبقــدار 2.2٧ 
مليــون ريــال ســعودي خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م مقابــل ربــح تشــغيلي مبقــدار ٣4.5 مليــون ريــال ســعودي 
خــالل فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى صافــي اخلســارة قبــل الــزكاة والبالغــة 5.٨٣ 
ــرة  ــال ســعودي للفت ــغ 2.٩ مليــون ري ــزكاة مببل ــو 2٠1٩م مقابــل صافــي الربــح قبــل ال ــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يوني ــال ســعودي للفت مليــون ري

املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ولــم يشــهد صافــي النقــد النــاجت مــن العمليــات تغيــرات جوهريــة بــن 2٠1٦م و2٠1٧م. وانخفــض صافــي النقــد النــاجت مــن العمليــات 
بنســبة ٣4.1% مــن 1٠٩.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م إلــى ٧1.٨ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. ويعــزى ذلــك فــي األســاس إلــى 
انخفــاض املخــزون والــذمم الدائنــة التجاريــة والــذمم الدائنــة األخــرى فــي 2٠1٨م. ويعــزى انخفــاض املخــزون بنســبة 1٩.5% فــي 2٠1٨م 
بشــكل عــام إلــى انخفــاض اإلنتــاج خــالل العــام، وأمــا انخفــاض الــذمم الدائنــة التجاريــة والــذمم الدائنــة األخــرى فــكان نتيجــة تســوية 
جــزء مــن الــذمم الدائنــة القائمــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٨م. وحتــّول صافــي النقــد للعمليــات مــن صافــي النقــد النــاجت مــن العمليــات 
والبالــغ 4٠.٨ مليــون ريــال ســعودي للفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى صافــي النقــد املســتخدم فــي العمليــات والبالــغ 4.5 مليــون 
ريــال ســعودي للفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. ونتــج هــذا فــي األســاس بســبب انخفــاض الــذمم الدائنــة التجاريــة والــذمم الدائنــة 
األخــرى خــالل الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م بســبب تســوية بعــض أرصــدة الــذمم الدائنــة التجاريــة القائمــة مــن العــام الســابق 

باإلضافــة إلــى اخلســارة التشــغيلية املســجلة خــالل الفتــرة.

وكانــت احلركــة فــي صافــي التدفقــات النقديــة الناجتــة مــن واملســتخدمة فــي األنشــطة التشــغيلية فــي 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م وفتــرة 
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م متوافقــة مــع التغيــرات فــي النقــد النــاجت مــن واملســتخدم فــي العمليــات.



1٠٦

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

اجلــدول رقــم )51(: قائمــة التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة االســتثمارية للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م 
ــو 2٠1٨م و2٠1٩م. ــة فــي ٣٠ يوني ــرات املنتهي ــى الفت و2٠1٨م باإلضافــة إل

 ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املالية املنتهية 
زيادة/)نقص(في ٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

متحصالت من 
)املدفوع إلى( شركة 
زميلة واملشروعات 

املشتركة
ال ينطبق)%1٠٠.٠()1.%1٦٦(---5٬٠٠٠)٧٬5٦٦(

مدفوعات لشراء 
ممتلكات وآالت 

ومعدات
)1٠٬154()٩٬2٣٦()5٬٣٦٦()45٨()٦4٩.٠%()٩()%41.٨٦%)٩.2

متحصالت من استبعاد 
ممتلكات وآالت 

ومعدات
2٨1٣٦٦1٬٦2٩٣41٬٧25%٣٠.2%٣45.1%4٬٩٧٣.5

متحصالت من أصول 
ال ينطبق-)1٠٠.٠%(----1٬٣٧4مالية بالقيمة العادلة

صافي النقد 
املستخدم في / 

الناجت من األنشطة 
االستثمارية

)16٬065()3٬870()3٬737()422(876)%75.9()%3.4()%307.6(

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م ومعلومات اإلدارة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م.

مّثــل صافــي النقــد املســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية فــي 2٠1٦م بشــكل أساســي مدفوعــات لشــراء ممتلــكات وآالت ومعــدات 
باإلضافــة إلــى املدفــوع إلــى شــركة زميلــة واملشــروعات املشــتركة. وانخفــض صافــي النقــد املســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية فــي 
2٠1٧م بنســبة ٧5.٩% مــن 1٦.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٣.٩ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى االنخفــاض فــي 
صافــي النقــد املســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية بشــكل رئيســي إلــى تســجيل متحصــالت مــن شــركة زميلــة واملشــروعات املشــتركة 
مببلــغ 5.٠ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٧م. ولــم يشــهد صافــي النقــد املســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية تقلبــات جوهريــة مــا بــن 
2٠1٧م و2٠1٨م. وفــي املقابــل، حتــّول صافــي النقــد لألنشــطة االســتثمارية مــن صافــي نقــد مســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية مببلــغ 
٠.4 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م إلــى صافــي النقــد النــاجت مــن األنشــطة االســتثمارية والبالــغ ٠.٩ 
مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان ذلــك مدفوعــاً فــي األســاس باملتحصــالت مــن اســتبعاد املمتلــكات 

واآلالت واملعــدات املســجلة خــالل الفتــرة والبالغــة 1.٧ مليــون ريــال ســعودي.



1٠٧

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

اجلــدول رقــم )52(: قائمــة التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التمويليــة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م 
و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرات املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م و2٠1٩م.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املالية املنتهية 
زيادة/)نقص(في ٣٠ يونيو

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٨م
مفحوصة

 2٠1٩م
مفحوصة

ديسمبر 
2٠1٧م

ديسمبر 
2٠1٨م

يونيو 
2٠1٩م

صافي احلركة في 
قروض آجلة وبنوك 

دائنة
)5٨()٨٬٦٣٨4٬٨٣٨()4٣٬1٣2()4٠٬244(1٦٬5٣1%44.٧)%4٩.2()%141.1(

مطلوبات إلى أطراف 
)1٠٠.٠%(ال ينطبقال ينطبق-1٠٬4٩٨---ذات عالقة

صافي النقد املستخدم 
)155.6%()49.2%(44.7%16٬531)29٬746()43٬132()84٬838()58٬638(في األنشطة التمويلية

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م

وارتفــع صافــي النقــد املســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة بنســبة 44.٧% مــن 5٨.٦ مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٦م إلــى ٨4.٨ مليــون ريــال 
ســعودي فــي 2٠1٧م. ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى االرتفــاع فــي صافــي احلركــة فــي القــروض اآلجلــة والبنــوك الدائنــة فــي 2٠1٧م 
بســبب ســداد جــزء مــن املبالــغ املســتحقة لبعــض القــروض القائمــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٧م. وفــي املقابــل، انخفــض صافــي النقــد 
املســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة بنســبة 4٩.2% إلــى 4٣.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 2٠1٨م. وكان ذلــك بشــكل أساســي نتيجــة إعــادة 
ــة القائمــة فــي 2٠1٨م. خــالل الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٨م حتــّول صافــي النقــد لألنشــطة  جدولــة جــزء مــن القــروض اآلجل
التمويليــة مــن صافــي نقــد مســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة مببلــغ 2٩.٧ مليــون ريــال ســعودي إلــى صافــي النقــد نــاجت مــن األنشــطة 
التمويليــة والبالــغ 1٦.5 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م. وكان ذلــك مدفوعــاً فــي األســاس بالتغيــرات 
فــي صافــي احلركــة مــن القــروض اآلجلــة والبنــوك الدائنــة خــالل الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م نتيجــة للتمويــل اإلضافــي الــذي 

مت احلصــول عليــه خــالل الفتــرة.
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٥-٤-٦   معامات ألطراف ذات عاقة 

اجلــدول رقــم )5٣(: معامــالت األطــراف ذات العالقــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م باإلضافــة إلــى الفتــرة املنتهيــة 
فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ألف ريال سعودي

السنة املالية املنتهية في
٣1 ديسمبر

الفترة املنتهية في 
٣٠ يونيو 

 2٠1٦م
مدققة

 2٠1٧م
مدققة

 2٠1٨م
مدققة

 2٠1٩م
مفحوصة

طبيعة املعاملة
٣٧٬5٠٠٣٦٬٨٦51٧٬٠4٧4٬55٨مشتريات

12٬٧٦٩٧٬٧٣٦--متويل
15٬٠٠٠---بيع ممتلكات

22٬٣٣51٩٬45٧٦٬٠٦٩-مبيعات
2٬٨٣24٬5٦٣٣٬٩٠21٬٦٦5مستحقات إلى اإلدارة العليا

-1٬٦٠21٬٧5٠٩٩٠أتعاب مجلس اإلدارة واللجان
1٣٬٨1٩1٠٬٧1٣5٬42٣1٬2٠٨إيجارات

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠1٦م و2٠1٧م و2٠1٨م والقوائم املالية املفحوصة للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو 2٠1٩م.

متّثلــت املشــتريات بشــكل رئيســي املعامــالت مــع مورديــن املــواد اخلــام، بشــكل أساســي املعامــالت مــع الشــركة الســعودية لصناعــة 
مســتلزمات الســجاد احملــدودة )ماتكــس( وشــركة مجموعــة الســريع لالســتثمار الصناعــي.

وشــّكلت معامــالت التمويــل بشــكل أساســي القــروض املأخــوذة مــن محمــد بــن ناصــر الســريع وحمــدان عبــد اهلل الســريع وشــركة جــادة 
الراقــي لالســتثمار والتطويــر العقــاري كمــا فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ترتبــط معامــالت بيــع املمتلــكات املســجلة خــالل الفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م بشــكل رئيســي ببيــع مصنــع اجلزيــرة للغــزل 
والســجاد للشــركة الســعودية لصناعــة مســتلزمات الســجاد بتســوية قيمتهــا 15.٠ مليــون ريــال ســعودي.

متّثلت املعامالت املتعلقة باملبيعات بشكل رئيسي في مبيعات السجاد إلى شركة التضامن األول ومؤسسة خالد حمدان السريع.

ــي املعامــالت املرتبطــة  ــات ف ــزى التقلب ــا. وتع ــإلدارة العلي ــي تصــرف ل ــا الت ــب واملزاي ــى الروات ــا إل ــى اإلدارة العلي تشــير املســتحقات إل
باملســتحقات إلــى اإلدارة العليــا إلــى تخفيــض أو دمــج بعــض اإلدارات العليــا لتخفيــض نفقاتهــا.

ــى مكافــآت مجلــس اإلدارة الســنوية واألتعــاب املرتبطــة بحضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة  ــل أتعــاب مجلــس اإلدارة واللجــان عل ومتّث
أو اللجــان حســب الئحــة حوكمــة الشــركة ونظامهــا األساســي، حيــث يتــم اعتمــاد صــرف اجلــزء األكبــر منهــا وهــي املكافــآت الســنوية 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة مــن خــالل االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة للمســاهمن. ولــم يتــم صــرف أي بــدالت خــالل فتــرة الســتة أشــهر 

املنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو 2٠1٩م.

ومتّثــل معامــالت اإليجــارات املســتودعات وبشــكل رئيســي شــركة احلكمــة الدوليــة للتطويــر العقــاري وشــركة مجموعــة سناســكو 
)سناســكو(. القابضــة  لالســتثمار 

للزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على الفقرة ٩-٧-1 من قسم املعلومات القانونية رقم )٩(.
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      6.   استخدام متحصالت الطرح

6-1   صافي متحصالت الطرح
يقــدر إجمالــي متحصــالت طــرح أســهم حقــوق األولويــة بقيمــة مائــة واثنــى عشــر مليونــاً وســتمائة وســتون ألــف )112٬٦٦٠٬٠٠٠( ريــال، 
ســيدفع منهــا ثمانيــة مليــون )٨٬٠٠٠٬٠٠٠( ريــال لتغطيــة مصاريــف الطــرح والتــي تشــمل أتعــاب املستشــار املالــي ومديــر االكتتــاب 
واملستشــار القانونــي واحملاســب القانونــي ومصاريــف التعهــد بالتغطيــة ومصاريــف اإلعــالن والتســويق والطباعــة وغيرهــا مــن املصاريــف 

املتعلقــة باالكتتــاب.

 ســيبلغ صافــي متحصــالت الطــرح مائــة وأربعــة مليــون وســتمائة وســتن ألــف )1٠4٬٦٦٠٬٠٠٠( ريــال ســعودي والــذي سيســتخدم لدعــم 
عمليــات التوســع فــي نشــاط الشــركة. ولــن يحصــل املســاهمون علــى أي مــن املتحصــالت الناشــئة عــن الطــرح.

كمــا ســتقوم الشــركة باإلفصــاح للجمهــور علــى موقــع الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( عنــد وجــود اختــالف بنســبة 5% أو أكثــر بــن 
االســتخدام الفعلــي ملتحصــالت الطــرح مقابــل مــا أُفِصــح عنــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه فــور علمهــا بذلــك.

6-2   استخدام متحصالت الطرح
ستقوم الشركة باستخدام صافي متحصالت االكتتاب لتمويل املشاريع التالية:

آالت إنتاج املوكيت
إضافــة خــط إنتــاج يعمــل بتكنولوجيــا الكروموجيــت احلديثــة، وهــي آالت طباعيــة علــى املوكيت/الســجاد، وهــي تقنيــات حديثــة تســتخدم 
فــي مجــال الطباعــة فــوق الســطوح الســجادية، وتتصــف بقدرتهــا الرقميــة الفائقــة علــى طباعــة الســجاد وســائر املنســوجات األخــرى 
بعــرض يزيــد علــى 4 أمتــار، وبقيــاس لونــي لــه القــدرة علــى مــزج مــا بــن 2-1٦ لــون بــن أساســية وثانويــة، وضمــن ســرعة قياســية تصــل 

إلــى نحــو ٣.5 متــر بالدقيقــة. ســيتم زيــادة الســعة اإلنتاجيــة مــن 2٨٬٦٩٣ ألــف متــر مربــع إلــى ٣5٬٠٠٠ ألــف متــر مربــع.
 

آالت خيوط البولييستر
إضافــة خــط إنتــاج جديــد لصناعــة خيــوط البولييســتر الســتخدامها فــي تصنيــع املوكيــت والســجاد والــذي جتمــع خصائصــه مــا بــن 

اجلــودة والســعر وجمــال املنظــر، حيــث ســيتم إنتــاج 2٠٠ طــن/ شــهرياً.

آالت خيوط البولي بروبيليني
عمــل بعــض التحديثــات واإلضافــات املطلوبــة خلطــوط إنتــاج اخليــوط املصنعــة مــن البولــي بروبيلــن، للحصــول علــى خيــوط أكثــر نعومــة 
وجــودة حســب مــا تتطلبــه رغبــات املســتهلك فــي األســواق حاليــاً، حيــث ســيتم زيــادة الســعة اإلنتاجيــة مــن 1٣٠٠ طــن/ شــهرياً إلــى 15٠٠ 

طن/ شــهرياً.

الوكالة احلصرية – مورا اإلسبانية
التوســع فــي توزيــع منتجــات العالمــة التجاريــة مــورا اإلســبانية  والتــي متثــل بشــكل رئيســي منتــج البطانيــات، وذلــك مــن خــالل التجــارة 
والتســويق مــن خــالل املواقــع اإللكترونيــة، حيــث لــدى املجموعــة وكالــة حصريــة فــي اململكــة لتوزيــع منتجــات شــركة مــورا اإلســبانية منــذ 
2٠٠٨م، تتصــف منتجــات مــورا اإلســبانية بجــودة عاليــة حيــث أنهــا مصنوعــة مــن أليــاف األكريليــك باإلضافــة إلــى قــدرة املســتهلك علــى 

اســتخدامها لفتــرات عمرية طويلة.  
 

أرضيات املشاريع/ استيراد الفينيل
إنشــاء وحــدة أعمــال جديــدة تعنــي بأرضيــات املشــاريع والتركيــز علــى منتــج )"الفينيــل"(، حيــث يتــم تقــدمي هــذا املنتــج مــن خــالل الــروالت 
أو فــي شــكل وحــدات جاهــزة التقطيــع مســبقاً للتركيــب، وســتقوم مجموعــة الســريع بالتعاقــد مــع إحــدى الشــركات األوروبيــة للقيــام 
بتوريــد الفينيــل مــن الدرجــة التجاريــة والفينيــل املطبــوع رقمًيــا إلــى اململكــة. أيضــاً ســيتم إنشــاء أكادمييــة لتدريــب فــرق التركيــب وخدمــة 

العمالء.
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مواد ملنتجات املوكيت/السجاد
شراء مواد خام الستخدامها في صناعة منتجات املوكيت والسجاد.

مواد إلنتاج مادة اخليوط
شراء مواد خام الستخدامها في صناعة اخليوط املستخدمة في تصنيع السجاد/املوكيت.

وفيما يلي اجلدول املتوقع الستخدام متحصالت الطرح:

اجلدول رقم )54(: استخدام متحصالت الطرح.

بآالف الرياالت السعودية
2٠21م2٠2٠م

اإلجمالي
الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

1٬٨٧51٬٨٧54٬5٠٠5٬25٠1٬5٠٠15٬٠٠٠آالت إنتاج املوكيت 

1٬5٠٠1٬5٠٠٣٬٦٠٠4٬2٠٠1٬2٠٠12٬٠٠٠آالت خيوط البولييستر 
1٬25٠1٬25٠1٬25٠٧5٠5٠٠5٬٠٠٠آالت خيوط البولي بروبيلين 

4٬2٦٠-1٬٠٠٠1٬٠٠٠1٬٠٠٠1٬2٦٠الوكالة احلصرية – مورا اإلسبانية

1٠٬٠٠٠-1٬5٠٠٣٬٦٠٠٣٬٦٠٠1٬٣٠٠أرضيات املشاريع 
٦٬٠٠٠---٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠الفينيل املستورد 

٣2٬4٠٠---22٬5٠٠٩٬٩٠٠مواد ملنتجات املوكيت/السجاد
2٠٬٠٠٠----2٠٬٠٠٠مواد إلنتاج مادة اخليوط 

٨٬٠٠٠----٨٬٠٠٠تكاليف الطرح 

60٬62522٬12513٬95012٬7603٬200112٬660 اإلجمالي
املصدر: الشركة
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      7.   إفادات الخبراء

مت احلصــول علــى املوافقــة الكتابيــة مــن كٍل مــن املستشــار املالــي واملستشــار القانونــي ومتعهــدي التغطيــة للشــركة علــى إدراج أســمائهم 
وشــعاراتهم وإفاداتهــم بالصيغــة الــواردة فــي هــذه النشــرة. كمــا مت احلصــول علــى املوافقــة الكتابيــة مــن احملاســبن القانونيــن للشــركة 
علــى إدراج أســمائهم وشــعاراتهم بالصيغــة الــواردة فــي هــذه النشــرة. ولــم يتــم ســحب تلــك املوافقــات كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة، كمــا 

أنــه ليــس ألي مــن املذكوريــن أعــاله أو ألي مــن أقربائهــم أي أســهم أو أيــة مصلحــة فــي الشــركة مهمــا كان نوعهــا.
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      8.   إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة مبا يلي:

بخــالف مــا ورد فــي القســم )٣( "خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا"، لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة ميكــن 	 
أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع املالــي خــالل الـــ )12( شــهراً األخيــرة.

ــالث 	  ــل الشــركة خــالل الســنوات الث ــر نقــدي مــن قب ــاب وســاطة أو أّي عــوض غي ــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتع ــم مُتن ل
ــة. ــق بإصــدار أو طــرح أي أوراق مالي ــا يتعل ــة فــي م ــب التســجيل وطــرح األوراق املالي ــخ تقــدمي طل الســابقة مباشــرة لتاري

ــق بانخفــاض قيمــة أصــول الشــركة 	  ــا يتعل ــل اإلدارة" فيم ــة ومناقشــة وحتلي ــي القســم )5( "املعلومــات املالي ــا ورد ف بخــالف م
ــاك أّي تغيــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع املالــي والتجــاري للُمصــدر خــالل الســنوات الثــالث  ــم يكــن هن وتخفيــض رأس مالهــا، ل
الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقــدمي طلــب التســجيل وطــرح األوراق املاليــة اخلاضعــة لهــذه النشــرة، إضافــة إلــى الفتــرة التــي يشــملها 

تقريــر احملاســب القانونــي حتــى اعتمــاد نشــرة اإلصــدار.
بخــالف مــا ورد فــي الصفحــة )د(، ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أقربائهــم أّي أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي 	 

الشــركة.
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      9.   المعلومات القانونية

9-1   نبذة عامة حول تأسيس الشركة

شــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة )"مجموعــة الســريع" أو "املجموعــة" أو "الشــركة"( شــركة مســاهمة ســعودية، 	 
ــة جــدة مبوجــب شــهادة رقــم )4٠٣٠1٣٣٩1٩(  تأسســت كشــركة ذات مســؤولية محــدودة ومت قيدهــا فــي الســجل التجــاري مبدين
وتاريــخ 1422/٠٣/٠5هـــ )املوافــق 2٠٠1/٠5/2٨م( وباالســم التجــاري "شــركة مصنــع الســريع للســجاد". بتاريــخ 142٧/11/11هـــ 
)املوافــق 2٠٠٦/12/٠2م( مت دمــج "شــركة عبــد اهلل وناصــر عبــد العزيــز الســريع التضامنيــة" و"شــركة مصنــع جــدة للخيــوط 
الصناعيــة احملــدودة" فــي شــركة مصنــع الســريع للســجاد وقــد نتــج عــن عمليــة االندمــاج هــذه تعديــل اســم الشــركة ليصبــح 
"شــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة احملــدودة". كمــا قــرر الشــركاء حتويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة وقــد صــدرت موافقــة معالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار علــى التحــول مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم 
)2٧٦/ق( وتاريــخ 142٨/11/٠1هـــ )املوافــق 2٠٠٧/11/11م( والقــرار الــوزاري بإعــالن تأســيس الشــركة رقــم 52٣/ق تاريــخ 
ــدت كشــركة مســاهمة مقفلــة مــع االحتفــاظ بنفــس رقــم وتاريــخ شــهادة الســجل  142٨/11/21هـــ )املوافــق 2٠٠٧/12/٣1م(، وُقيِّ
ــة إلــى  التجــاري )4٠٣٠1٣٣٩1٩( الصــادرة مــن مدينــة جــدة.  وبتاريــخ 22 فبرايــر 2٠1٠م مت حتويــل الشــركة مــن مســاهمة مقفل
مســاهمة عامــة. ويبلــغ رأس مــال الشــركة احلالــي )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة وســتون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال ســعودي، مقســم 
إلــى )٦٬55٠٬٠٠٠( ســتة مليــون وخمســمائة وخمســون ألــف ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )1٠( ريــاالت للســهم الواحــد 
مدفوعــة القيمــة بالكامــل، وخــالل شــهر أبريــل 2٠1٨م مت نقــل املقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة جــدة مــن شــارع الســتن )حــي 

ــة الرابعــة.  الفيصليــة( إلــى املنطقــة الصناعيــة املرحل
يلخص اجلدول أدناه أهم التواريخ والتطورات التي مرت بها الشركة.	 

اجلدول رقم )55(: أهم التواريخ والتطورات:

احلدثالتاريخ
تأســيس شــركة ذات مســؤولية محــدودة باالســم التجــاري "شــركة مصنــع الســريع للســجاد  2٠٠1/٠5/2٨م

احملــدودة".
دمــج كل مــن شــركة )عبــداهلل وناصــر عبــد العزيــز الســريع التضامنيــة( وشــركة )مصنــع جــدة  2٠٠٦/12/٠2م

للخيــوط الصناعيــة احملــدودة( فــي شــركة مصنــع الســريع للســجاد احملــدودة، ومت حتويــل 
ــة( وتعديــل اســمها ليصبــح "شــركة مجموعــة الســريع  الشــركة إلــى مســاهمة ســعودية )مقفل

ــة". ــة الصناعي التجاري
ــون  يوليو 2٠٠٨م ــى )٣٠( ملي ــال مقســم إل ــون ري ــى )٣٠٠( ملي ــال إل ــون ري ــال مــن )22٠( ملي ــادة رأس امل زي

ــادة عــن طريــق  ــغ 1٠ ريــاالت للســهم الواحــد، وقــد متــت الزي ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبل
ــام. ــاة واالحتياطــي النظامــي والع ــاح املبق رســملة األرب

ــداول )الســوق الرئيســي(  2٠1٠/٠2/22م ــة الســعودية – ت إدراج )٣٠%( مــن أســهم الشــركة فــي الســوق املالي
لتصبــح الشــركة مســاهمة ســعودية )عامــة( وذلــك بعــد احلصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق 

املاليــة.
موافقــة اجلمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى تعديــل بعــض مــواد النظــام األساســي للشــركة 2٠12/٠5/22م

علــى النحــو التالــي:
املــادة املتعلقــة بأغــراض الشــركة، بإضافــة نشــاط االســتثمار العقــاري وخدمــات 	 

النقــل، والشــحن، والتخزيــن، والتخليــص اجلمركــي.
املــادة املتعلقــة مبجلــس اإلدارة باعتمــاد أســلوب التصويــت التراكمــي عنــد تعيــن 	 

أعضــاء املجلــس.
ــن 	  ــدأ م ــة( تب ــدورة الثاني ــدة )ال ــدورة جدي ــس ل ــى انتخــاب أعضــاء املجل ــة عل املوافق

2٠15/٠٨/1٦م. فــي  وتنتهــي  2٠12/٠٩/1٧م 
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زيــادة رأس املــال مــن )٣٠٠( مليــون ريــال إلــى )٣٧5( مليــون ريــال مقســم إلــى )٣٧.5( 	 2٠1٣/٠4/٠1م

ــادة  ــغ 1٠ ريــاالت للســهم الواحــد، وقــد متــت الزي مليــون ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبل
عــن طريــق رســملة األربــاح املبقــاة مــن خــالل إصــدار ســهم واحــد مقابــل كل أربعــة أســهم 

مملوكــة للمســاهمن.
تعديــل املــادة )2( مــن النظــام األساســي للشــركة واخلاصــة بأغــراض الشــركة بإضافــة 	 

نشــاط جديــد إنتــاج كربونــات الكالســيوم واملــواد الكيماوية.
ــق 2٠1٣/11/24م ــى زمــردة الشــاطئ طري ــى مبن ــة وإدارة شــؤون املســاهمن إل ــى اإلدارة التنفيذي انتقــال مبن

ــخ 2٠1٣/11/24م. ــاراً مــن تاري ــز بجــدة، اعتب ــك عبدالعزي املل
تعديــل النظــام األساســي لناحيــة إضافــة األنشــطة التاليــة )أ( إقامــة ومتلــك وصيانــة 	  2٠14/٠4/٠٧م

ونظافــة وإنشــاء املعاهــد والكليــات واجلامعــات، )ب( إقامــة ومتلــك وإدارة املصانــع وجتارة 
ســحب املعــادن )ج( إقامــة ومتلــك وصيانــة ونظافــة وإنشــاء املراكــز الصحيــة )د( جتــارة 
اجلملــة والتجزئــة فــي مــواد البنــاء )هـــ ( إقامــة وإنشــاء وإدارة تشــغيل املختبــرات اخلاصة 

باملواصفــات واملقاييــس.
احملافــظ 	  وإدارة  إنشــاء  بإضافــة:  املجلــس  بصالحيــات  اخلاصــة  املــادة  تعديــل 

االســتثمارية.
انتخــاب أعضــاء املجلــس لــدورة جديــدة )الــدورة الثالثــة( تبــدأ مــن 2٠15/٠٨/1٦م وتنتهــي 2٠15/٠5/1٣م

فــي 2٠1٨/٠٧/15م.
انتقــال مكاتــب اإلدارة التنفيذيــة وإدارة شــؤون املســاهمن إلــى مبنــى املركــز الرئيســي بشــارع 2٠1٩/12/21م

الســتن بجــدة اعتبــاراً مــن 2٠15/12/21م.
اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة العضــو املنتــدب )الرئيــس التنفيــذي( األســتاذ/ عبدالعزيــز بــن 2٠1٦/٠٧/2٦م

ناصــر الســريع )عضــو تنفيــذي( مــن منصبــه وتكليــف أ. فارليــوس اقابتــوس كرئيــس تنفيــذي.
البدء بتطبيق معايير احملاسبة الدولية. 2٠1٧/٠1/٠1م
تخفيــض رأس املــال مــن )٣٧5( مليــون ريــال إلــى )225( مليــون ريــال وعــدد أســهم الشــركة مــن  2٠1٧/12/2٨م

)٣٧.5( إلــى )22.5( مليــون ســهم عــن طريــق إلغــاء )15( مليــون ريــال وبنســبة تخفيــض فــي 
رأس املــال مقدارهــا )4٠%(. ومبعــدل تخفيــض )2( ســهمن عــن كل )5( أســهم. 

حتديث النظام األساسي متاشياً مع صدور نظام الشركات اجلديد.2٠1٧/٠1/1٦م

تعين عضوين في املجلس بدالً عن املستقيلن )د. بندر طلعت حسن حموه و2٠1٧/٠1/1٦م
أ. عبدالعزيز ناصر السريع(.

تعين م. منصور بن صالح احلمد اخلربوش )عضو مستقل( نائباً لرئيس مجلس اإلدارة.2٠1٧/٠٦/14م

إعــادة هيكلــة الشــركة مــن خــالل دمــج عمليــات الشــركة التابعــة ذا هــوم ســتايلز حتــت قطــاع 2٠1٧/٠٦/٣٠م
ــكا(  ــا )بلجي ــوم ويفــرز أوروب ــة مبجموعــة الســريع والتخــارج مــن أصــول شــركة ميليني التجزئ

وإغــالق شــركة ميلينيــوم ويفــرز أمريــكا احملــدودة.
مــن 2٠1٧/٠٧/1٨م اعتبــاراً  وذلــك  تنفيــذي  كرئيــس  الراشــد  عبدالعزيــز  بــن  ســعد  بــن  وائــل  د.  تعيــن 

تاريــخ2٠1٧/٠٧/1٩م.

البــدء بتشــغيل مصنــع كربونــات الكالســيوم والــذي مت تأسيســه باملشــاركة مــع شــركة دهانــات 2٠1٧/٠٧/2٧م
ــة( 2٠1٧/٠1/1٦م وافــق املســاهمن  ــر العادي ــة العامــة )غي ــرة. مبوجــب قــرار اجلمعي اجلزي
علــى تخفيــض نســبة مســاهمة الشــركة مــن 52% إلــى 25% بإدخــال مســاهم جديــد بالشــركة 

)شــركة مجموعــة الســريع لالســتثمار الصناعــي احملــدودة( عــن طريــق زيــادة رأس املــال.
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اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة م. محمــد احمــد خلــوي موكلــي )عضــو مســتقل( وتعيــن عضــو 2٠1٨/٠1/1٣م

مجلــس اإلدارة األســتاذ / نــادر بــن راشــد محمــد الناصــر )عضــو مســتقل( عضــواً بلجنــة 
املراجعــة بديــاًل عــن العضــو املســتقيل.

إطفــاء اخلســائر املتراكمــة التــي بلغــت 1٨5.٩ مليــون ريــال أي مــا نســبته 4٩.4% مــن رأس املــال 2٠1٨/٠1/٣1م
كمــا فــي 2٠1٧/٠٩/٣٠م وذلــك مــن خــالل تخفيــض رأس املــال واســتخدام كامــل االحتياطــي 
النظامــي واالحتياطــي العــام واملوافقــة عليــه فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة الغيــر عاديــة 
ــال بنســبة  ــون ري ــا 5.5٦ ملي وانخفــاض اخلســائر املتراكمــة كمــا فــي 2٠1٧/12/٣1م وبلوغه

2.4٧% مــن رأس املــال.
استقالة الرئيس التنفيذي.2٠1٨/٠4/٠2م
املنطقــة 2٠1٨/٠4/12م إلــى  الفيصليــة،  حــي  الســتن  شــارع  مــن  جــدة  الرئيســي مبدينــة  املقــر  انتقــال 

ــاراً  ــك اعتب ــة جــدة وذل ــع مجموعــة الســريع رقــم )1( مبدين ــة الرابعــة مصن ــة املرحل الصناعي
2٠1٨/٠4/12م. مــن 

مــن 2٠1٨/٠4/2٦م تبــدأ  الرابعــة(  )الــدورة  جديــدة  لــدورة  املجلــس  أعضــاء  انتخــاب  علــى  املوافقــة 
2٠21/٠٧/15م. فــي  وتنتهــي  2٠1٨/٠٦/1٦م 

استقالة نائب رئيس مجلس اإلدارة.2٠1٨/٠٩/1٠م
نقــل معــدات وآالت مصنــع اجلزيــرة للغــزل والســجاد إلــى مصنــع جــدة للخيــوط الصناعيــة، 2٠1٩/٠٣/25م

حيــث مت التنــازل عــن املبنــى وملحقاتــه فقــط واملــدة املتبقيــة مــن عقــد إيجــار األرض املؤجــرة 
املقــام عليهــا مصنــع اجلزيــرة للغــزل والســجاد لصالــح الشــركة الســعودية لصناعــة مســتلزمات 
ــال  ــون ري ــغ مســتحق بقيمــة )15( خمســة عشــرة ملي ــل تســوية مبل الســجاد )"ماتكــس"( مقاب
ســعودي علمــاً بــأن القيمــة الدفتريــة للمصنــع تبلــغ )1.٣( مليــون وثالثمائــة ألــف ريــال ســعودي.

موافقــة مجلــس اإلدارة بالتمريــر بنــاًء علــى توصيــة جلنــة الترشــيحات واملكافــآت، علــى تعيــن 2٠1٩/٠٧/24م
ــخ 2٠1٩/٠٧/25م،  ــاراً مــن تاري ــاً للشــركة اعتب ــري فيرلــن رئيســاً تنفيذي الســيد/ مــارك هن

وذلــك للمســاهمة فــي بنــاء وتنفيــذ اخلطــط االســتراتيجية التــي تواكــب املرحلــة.
كمــا فــي 2٠1٩/٠٦/٣٠م بلغــت اخلســائر املتراكمــة للشــركة )15٩٬٧٨1٬٠٠٠( ريــال ســعودي 2٠1٩/٠٨/2٨م

والتــي متثــل ٧٠.٨٩% مــن رأس مــال الشــركة، فأوصــى مجلــس اإلدارة فــي قــراره بتاريــخ 
2٠1٩/٠٧/25م بتخفيــض رأس مــال الشــركة مــن )225٬٠٠٠٬٠٠٠( مائتــي وخمســة وعشــرون 
مليــون ريــال ســعودي إلــى )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة وســتون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال 
ســعودي، وبالتالــي تخفيــض عــدد أســهم الشــركة مــن )22٬5٠٠٬٠٠٠( اثنــان وعشــرون مليــون 
وخمســمائة ألــف ســهم إلــى )٦٬55٠٬٠٠٠( ســتة مليــون وخمســمائة وخمســون مليــون ســهم عــن 
ــون وتســعمائة وخمســون ألــف ســهم وبنســبة  ــاء )15٬٩5٠٬٠٠٠( خمســة عشــر ملي ــق إلغ طري
تخفيــض فــي رأس املــال مقدارهــا )٧٠.٨٩%(، ومبعــدل تخفيــض )٣٬54( ســهم )ثالثــة وأربعــة 
وخمســون مــن املائــة ســهم( لــكل 5 )خمســة أســهم( وقــد مت التخفيــض مبوجــب قــرار اجلمعيــة 

العامــة غيــر العاديــة التــي انعقــدت بتاريــخ 144٠/12/2٧هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠٨/2٨م(.
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9-2   اسم الشركة
بتاريــخ  للســجاد احملــدودة".  الســريع  التجــاري شــركة "مصنــع  التجــاري عنــد تأسيســها حتــت االســم  بالســجل  الشــركة  قيــد  مت 
142٧/11/11هـــ )املوافــق 2٠٠٦/12/٠2م( مت دمــج )شــركة عبــد اهلل وناصــر عبــد العزيــز الســريع التضامنيــة( و)شــركة مصنــع خيــوط 
جــدة( فــي شــركة )مصنــع الســريع للســجاد احملــدودة( وعلــى إثــر ذلــك مت تعديــل اســم الشــركة ليصبــح "شــركة مجموعــة الســريع التجاريــة 
الصناعيــة احملــدودة". كمــا قــرر الشــركاء حتويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة مــع االحتفــاظ 
بنفــس االســم التجــاري مــن دون عبــارة "احملــدودة" ليصبــح االســم التجــاري للشــركة "شــركة مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة" وهــو 

االســم التجــاري احلالــي للشــركة وحتــى تاريــخ نشــر هــذه النشــرة، لــم يحــدث أي تعديــل علــى االســم التجــاري. 

9-3   أغراض الشركة
ــة:  ــام باألنشــطة اآلتي ــخ 1441/٠2/24هـــ )املوافــق 2٠1٩/1٠/2٣م(، يجــوز للشــركة القي ــة بتاري وفــق شــهادة الســجل التجــاري احملدث
صناعــة البســط، صناعــة الســجاد )يشــمل ســجاد الصــالة والســفر(، صناعــة املوكيت،البيــع باجلملــة والتجزئــة لألثــاث املنزلــي واملوبيليــا، 
البيــع باجلملــة والتجزئــة للســجاد واملوكيــت، البيــع بالتجزئــة للســجاد والبســط، البيــع بالتجزئــة للســتائر اجلاهــزة والناموســيات، البيــع 
ــى التراخيــص الالزمــة مــن اجلهــات  ــي. ومتــارس الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة املتبعــة وبعــد احلصــول عل ــاث املنزل ــة لألث بالتجزئ

املختصــة. 

9-4   مدة الشركة
وفــق املــادة )٦( السادســة مــن النظــام األساســي، تكــون مــدة الشــركة )٩٩( تســعاً وتســعن ســنة ميالديــة تبــدأ اعتبــاراًً مــن تاريــخ قيدهــا 
بالســجل التجــاري فــي 142٩/٠1/1٣هـــ )املوافــق 2٠٠٨/٠1/22م(. ويجــوز إطالــة مــدة الشــركة بقــرار تصــدره اجلمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة قبــل انتهــاء أجلهــا بســنة واحــدة علــى األقــل. وتشــير بيانــات الســجل التجــاري إلــى انتهــاء مــدة الشــركة فــي 152٨/٠1/٠5هـــ 

ــق 21٠4/٠2/٠2م(. )املواف

9-5   الموافقات والتراخيص الحكومية
حصلــت الشــركة )مبــا فــي ذلــك فروعهــا( علــى عــدة تراخيــص وشــهادات نظاميــة وتشــغيلية مــن اجلهــات املختصــة، ويتــم جتديــد تلــك 
التراخيــص والشــهادات بصفــة دوريــة. ويقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن الشــركة حاصلــة علــى جميــع التراخيــص واملوافقــات الالزمــة 
ملزاولــة أعمالهــا واالســتمرار فــي ذلــك وليــس لديهــا فــروع خــارج الســعودية وال متلــك الشــركة أيــة أســهم أو حصــص فــي شــركات أخــرى 

)ســواء داخــل الســعودية أو باخلــارج(. 
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توضح اجلداول التالية التراخيص واملوافقات احلالية التي حصلت عليها الشركة

اجلدول رقم )5٦(: املوافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة:

نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
اجلهة املصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

السجل الرئيسي

السجل 
التجاري

قيد الشركة 
في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 

جدة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1422/٠٣/٠5هـ4٠٣٠1٣٣٩1٩
)املوافق 

2٠٠1/٠5/2٨م(

1442/٠٣/٠4هـ
)املوافق 

2٠2٠/1٠/21م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

جدة

شهادة 
عضوية 

في الغرفة 
التجارية – 
غرفة جدة

التزاماً 
بأحكام 

نظام السجل 
التجاري 

استخرجت 
الشركة 
شهادة 
عضوية 

في الدرجة 
املمتازة

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1422/٠٣/1٠هـ٧٩٦5٣
)املوافق 

2٠٠1/٠٦/٠2م(

1442/٠٣/٠4هـ
)املوافق 

2٠2٠/1٠/2م(
غرفة جدة

شهادة 
تسجيل 
عالمة 
جتارية

حفظ حق 
الشركة 

احلصري 
باستخدام 

العالمة على 
منتجاتها

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣1/٠٣/٠2هـ14٣٠٠٦215
)املوافق 

2٠1٠/٠2/1٦م(

145٠/٠٧/1٨هـ 
)املوافق 

2٠2٨/12/٠5م(

وزارة التجارة  
واالستثمار– 

إدارة العالمات 
التجارية

اململكة العربية 
السعودية

رخصة 
تشغيل

الترخيص 
من اجلهة 
املختصة 
بتشغيل 

املصنع وفق 
تراخيصه 
وسجالته

مصنع 
السريع 
للسجاد 
احملدودة

1441/٠1/٠٧هـ5٨٧144٠122٨٠٠٨٨٨
)املوافق 

2٠1٩/٠٩/٠٦م(

1442/٠1/٠٩هـ 
)املوافق 

2٠2٠/٠٨/2٨م(

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

شهادة 
اشتراك في 

التأمينات 
االجتماعية

التزاماً بنظام 
التأمينات 
االجتماعية

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

٣٠٨٩٨٧٧1
1441/٠٣/٠٧هـ 

)املوافق 
2٠1٩/11/٠4م(

1441/٠4/٠٧هـ 
)املوافق 

2٠1٩/12/٠4م(

املؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

شهادة 
سعودة

لإلفادة بأن 
الشركة 

ملتزمة بنسبة 
التوطن 

املطلوبة منها 
وفق برنامج 

نطاقات

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1441/٠2/14هـ2٠٠٠1٩1٠٠1٣٩٠5
)املوافق 

2٠1٩/1٠/1٣م(

1441/٠5/1٨هـ 
)املوافق 

2٠2٠/٠1/1٣م(

وزارة العمل 
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نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
اجلهة املصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

السجل الرئيسي

شهادة 
الزكاة 

والدخل

لإلفادة بأن 
الشركة 
قدمت 

إقراراها 
السنوي 
والتزمت 

بسداد الزكاة 
)2٠1٧م(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣٩/11/1٨هـ 1٠5٠٣٦2٩٧٨
)املوافق 

2٠1٨/٠٧/٣1م(

1441/٠٩/٠٧هـ 
)املوافق 

2٠2٠/٠4/٣٠م(

الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

شهادة 
تسجيل 

في ضريبة 
القيمة 

املضافة 
VAT

لإلفادة بأن 
الشركة 

التزمت بنظام 
الضريبة 

على القيمة 
املضافة 
والئحته 
التنفيذية

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣٨/12/٠٣هـ ٣٠٠22٧45٩٨٠٠٠٠٣
)املوافق 

2٠1٧/٠٨/25م(

الهيئة العامة -
للزكاة والدخل

شهادة 
تقييم كيان 

الشركة

تقييم كيان 
الشركة وفقاً 

لبرنامج 
نطاقات حيث 

تشير إلى 
أن الشركة 
في النطاق 
)األخضر 
املنخفض(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

إدارة اخلدمات -2٠1٩/٠٩/11م  بدون
اإللكترونية 
لوزارة العمل

السجالت الفرعية

فرع مصنع السريع للسجاد

السجل 
التجاري

قيد الشركة 
في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 

جدة(

مصنع 
السريع 
للسجاد

1421/٠5/٠٨هـ4٠٣٠1٣1٠14
)املوافق 

2٠٠٠/٠٨/٠٨م(

1441/٠5/٠٧هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠1/٠2م(

وزارة التجارة 
واالستثمار

رخصة 
تشغيل 

الترخيص 
من اجلهة 
املختصة 
بتشغيل 

املصنع وفق 
تراخيصه 
وسجالته

مصنع 
السريع 
للسجاد 

144٠/12/2٩هـ 5٨٧144٠122٨٠٠٨٨٨٨
)املوافق 

2٠1٩/٠٨/٣٠م(

 1442/٠1/٠٩
هـ )املوافق 

2٠2٠/٠٨/2٨م(

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية
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نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
اجلهة املصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

السجالت الفرعية

فرع مصنع السريع للسجاد )تتمة(

رخصة 
تشغيل 

الترخيص 
من اجلهة 
املختصة 
بتشغيل 

املصنع وفق 
تراخيصه 
وسجالته

مصنع 
السريع 
للسجاد

144٠/12/2٩هـ 5٨٧144٠122٧٠٠٨٨٦4
)املوافق 

2٠1٩/٠٨/٣٠م(

1442/٠1/٠٨هـ 
)املوافق 

2٠2٠/٠٨/2٧م(

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

ترخيص 
منشأة 

صناعية

الترخيص 
مبمارسة 
نشاط 
صناعي

مصنع 
السريع 
للسجاد

144٠/٠٧/٠٦هـ1٧٨٦
)املوافق 

2٠1٩/٠٣/1٣م(

144٣/٠٧/٠4هـ
)املوافق 

2٠22/٠2/٠5م(

وزارة الصناعة 
والثروة املعدنية

رخصة 
بيئية 

للتشغيل 
)الفئة 
الثانية(

التزاماً 
بالنظام العام 

للبيئة

مصنع 
السريع 
للسجاد 

144٠/٠٣/1٨ هـ 2٧٧/ش/4٠/٨٩٩٨
)املوافق 

2٠1٨/11/2٦م(

1442/٠4/٠2هـ
)املوافق 

2٠2٠/11/1٧م(

الهيئة العامة 
لألرصاد وحماية 

البيئة

رخصة 
بيئية 

للتشغيل 
)الفئة 
الثانية(

التزاماً 
بالنظام العام 

للبيئة 

مصنع 
السريع 
للسجاد 
احملدودة

14٣٩/٠5/14 هـ ٣54/ش/1٨1٧4/2٩
)املوافق 

2٠1٨/٠1/٣1م(

1441/٠5/12هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠1/٠٧م(

الهيئة العامة 
لألرصاد وحماية 

البيئة 

فرع مصنع جدة للخيوط الصناعية

السجل 
التجاري

قيد الشركة 
في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 

جدة(

مصنع جدة 
للخيوط 
الصناعية

141٦/٠٧/٠٣هـ4٠٣٠115٩٧4
)املوافق 

1٩٩5/11/2٦م(

1441/٠٧/٠2هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠2/2٦م( 

وزارة التجارة 
واالستثمار

ترخيص 
صناعي 

وطني 

الترخيص 
مبمارسة 
نشاط 
صناعي

مصنع جدة 
للخيوط 
الصناعية

14٣٩/٠1/٠٧هـ42
)املوافق 

2٠1٧/٠٩/2٧م(

1442/٠1/٠٦هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠٨/25م(

وزارة الصناعة 
والثروة املعدنية

رخصة 
تشغيل

الترخيص 
من اجلهة 
املختصة 
بتشغيل 

املصنع وفق 
تراخيصه 
وسجالته

مصنع جدة 
للخيوط 
الصناعية

144٠/12/2٨هـ 5٨٧144٠121٩٠٠٨٧٧٠
)املوافق 

2٠1٩/٠٨/2٩م(

 1441/12/2٩
هـ )املوافق 

2٠2٠/٠٨/1٩م(

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية
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نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
اجلهة املصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

السجالت الفرعية

فرع مصنع جدة للخيوط الصناعية )تتمة(

رخصة 
بيئية 

للتشغيل 
)الفئة 
الثانية(

التزاماً 
بالنظام العام 

للبيئة 

مصنع جدة 
للخيوط 
الصناعية

14٣٩/٠٩/21 ٧2٧/ش/2٩/٣٠٧2٠
هـ )املوافق 

2٠1٨/٠٦/٠5م(

1441/٠٩/2٣هـ 
)املوافق 

2٠2٠/٠5/1٦م(

الهيئة العامة 
لألرصاد وحماية 

البيئة 

نقاط البيع

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 
الرياض(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1٣٩2/٠1/2٠هـ1٠1٠٠٠٦1٣1
)املوافق 

1٩٧٣/٠٣/٠٦م(

1441/٠5/2٠هـ 
)املوافق 

2٠2٠/٠1/15م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

الرياض

السجل 
التجاري

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 
حائل(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1425/٠٣/1٩هـ٣٣5٠٠1٧41٩
)املوافق 

2٠٠4/٠5/٠٨م(

1441/٠٣/1٩هـ
)املوافق 

2٠1٩/11/1٦م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

حائل

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 

جدة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1٣٨٨/٠2/2٩هـ4٠٣٠٠٠5٨4٠
)املوافق

1٩٦٨/٠5/2٧م(

1444/٠5/2٩هـ
)املوافق 

2٠22/12/2٣م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

جدة

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 

)مبدينة مكة 
املكرمة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1٣٨٨/٠2/2٩هـ4٠٣1٠٠٣٩٦5
)املوافق

1٩٦٨/٠5/2٧م(

1441/٠5/٣٠هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠1/25م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

مكة املكرمة

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 
سكاكا(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

142٨/٠٣/2٩هـ٣4٠٠٠1٠٩٦٨
)املوافق 

2٠٠٧/٠4/1٧م(

1442/٠٣/2٨هـ
)املوافق 

2٠2٠/11/14م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

سكاكا
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نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
اجلهة املصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

نقاط البيع

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 
تبوك(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1414/٠٧/2٩هـ٣55٠٠122٧4
)املوافق 

1٩٩4/٠1/12م(

1441/٠٧/2٨هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠٣/2٣م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

تبوك

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 
بريدة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٠٧/٠1/24هـ11٣1٠٠٦٧٩1
)املوافق 

1٩٨٦/٠٩/2٩م(

1442/٠5/2٩هـ
)املوافق 

2٠21/٠1/1٣م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

بريدة

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 

)مبدينة حفر 
الباطن(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

142٨/٠1/11هـ2511٠٠٧2٣2
)املوافق 

2٠٠٧/٠1/٣٠م(

144٣/٠1/11هـ
)املوافق 

2٠21/٠٨/1٩م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

حفر الباطن

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 
الدمام(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٠٣/٠2/21هـ2٠5٠٠1٣٠5٨
)املوافق 

1٩٨2/12/٠٧م(

144٣/٠5/2٩هـ
)املوافق 

2٠22/٠1/٠2م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

الدمام

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 
بريدة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

141٠/11/11هـ11٣1٠٠٨5٦٩
)املوافق 

1٩٩٠/٠٦/٠5م(

1442/11/٠٩هـ
)املوافق 

2٠21/٠٦/2٩م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

بريدة

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 

جدة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣1/٠1/٠5هـ4٠٣٠1٩55٨4
)املوافق 

2٠٠٩/12/22م(

1444/٠1/٠5هـ 
)املوافق 

2٠22/٠٨/٠٣م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

جدة
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نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
اجلهة املصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

نقاط البيع

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 

جدة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣1/٠1/٠5هـ4٠٣٠1٩55٨٧
)املوافق 

2٠٠٩/12/22م(

1441/٠٧/٠5هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠2/2٩م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

جدة

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 

جدة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣1/٠1/٠5هـ4٠٣٠1٩55٨٦
)املوافق 

2٠٠٩/12/22م(

1441/٠٧/٠5هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠2/2٩م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

جدة

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 

جدة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٠2/٠٧/1٨هـ4٠٣٠٠٣4512
)املوافق 

1٩٨2/٠5/12م(

144٣/٠5/2٩هـ
)املوافق 

2٠22/٠1/٠2م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

جدة

السجل 
التجاري 

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 
الطائف(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1٣٨٨/٠٨/٠1هـ4٠٣2٠٠٠5٠٩
)املوافق 

1٩٦٨/1٠/2٣م(

1442/٠5/2٩هـ
)املوافق 

2٠21/٠1/1٣م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

الطائف

السجل 
التجاري

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 
جيزان(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٠٦/٠٦/٠2هـ5٩٠٠٠٠٣11٨
)املوافق 

1٩٨٦/٠2/11م(

1442/٠5/2٩هـ
)املوافق 

2٠21/٠1/٣1م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

جيزان

السجل 
التجاري

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 

)مبدينة أبها(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1422/1٠/22هـ5٨5٠٠21٦٠2
)املوافق 

2٠٠2/٠1/٠٦م(

1442/1٠/21هـ
)املوافق 

2٠21/٠٦/٠2م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

أبها
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نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
اجلهة املصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

نقاط البيع

السجل 
التجاري

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 
جنران

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1412/1٠/2٣هـ5٩5٠٠٠٣٧٩٣
)املوافق 

1٩٩2/٠4/2٧م(

1441/1٠/22هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠٦/14م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

جنران

السجل 
التجاري

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 

جدة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

144٠/٠٦/14هـ4٠٣٠٣24515
)املوافق 

2٠1٩/٠2/1٩م(

1442/٠٦/14هـ
)املوافق 

2٠21/٠1/2٧م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

جدة

السجل 
التجاري

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 

)مبدينة مكة 
املكرمة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

141٣/٠٨/٠4هـ4٠٣1٠2٧٧٦4
)املوافق 

1٩٩٣/٠1/2٧م(

1441/٠٨/٠٣هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠٣/2٧م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

جدة

السجل 
التجاري

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 

)مبدينة مكة 
املكرمة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1414/٠٦/٠٩هـ4٠٣1٠٣٠15٧
)املوافق 

1٩٩٣/11/2٣م(

1441/٠٦/٠٨هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠2/٠2م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

مكة املكرمة

السجل 
التجاري

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 
الطائف(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣٠/٠٨/٠٦هـ4٠٣2٠2٩٠٧2
)املوافق 

2٠٠٩/٠٧/2٨م(

1442/٠٨/٠٦هـ
)املوافق 

2٠21/٠٣/1٩م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

الطائف

السجل 
التجاري

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)مبدينة 
الطائف(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

142٦/11/٠٣هـ4٠٣2٠25٦٣2
)املوافق

2٠٠5/12/٠5م(

1441/11/٠2هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠٦/2٣م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

الطائف
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نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
اجلهة املصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

نقاط البيع

السجل 
التجاري

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 

)مبدينة مكة 
املكرمة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣٠/٠٧/14هـ4٠٣1٠5٦٧15
)املوافق 

2٠٠٩/٠٧/٠٧م(

1441/٠٧/1٣هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠٣/٠٨م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري مبدينة 

مكة املكرمة

السجل 
التجاري

)فرع(

قيد فرع 
الشركة 

في سجل 
الشركات 
التجارية 
)باملدينة 
املنورة(

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1415/٠٦/12هـ4٦5٠٠2245٧
)املوافق 

1٩٩4/11/1٦م(

1441/٠٦/12هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠2/٠٦م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-

مكتب السجل 
التجاري باملدينة 

املنورة

رخص البلدية والدفاع املدني

رخصة 
مهنية

تصريح 
البلدية 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر

فرع شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
والصناعية

144٠/٠٦/٠2هـ 4٠٠٦2٠4٣٠24
)املوافق 

2٠1٩/٠2/٠٧م(

1441/٠٦/٠2هـ 
)املوافق 

2٠2٠/٠1/2٧م( 

أمانة منطقة 
اجلوف

رخصة 
مهنية

تصريح 
البلدية 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية 
لألثاث 
املنزلي

14٣5/٠2/2٠هـ ٣٩111٣2٧٠5٩
)املوافق 

2٠1٣/12/2٣م(

1442/٠2/1٩هـ 
)املوافق 

2٠2٠/1٠/٠٦م(

بلدية املليساء 
الفرعية

رخصة 
مهنية

تصريح 
البلدية 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣5/٠2/21هـ ٣٩111٣٩٦٩45
)املوافق 

2٠1٣/12/24م(

1442/٠2/2٠هـ 
)املوافق 

2٠2٠/1٠/٠٧م( 

بلدية برميان

رخصة 
مهنية

تصريح 
البلدية 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣٨/1٠/1٧هـ ٣٩1114454٩4
)املوافق 

2٠1٧/٠٧/11م(

1441/1٠/1٦هـ 
)املوافق 

2٠2٠/٠٦/٠٨م(

بلدية املطار
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نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
اجلهة املصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

رخص البلدية والدفاع املدني

رخصة 
مهنية

تصريح 
البلدية 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣5/٠2/2٠هـ 11٠٠٠42٨52
)املوافق 

2٠1٣/12/2٣م(

14٣٨/٠2/1٩هـ 
)املوافق 

2٠1٦/11/1٩م(
*****

أمانة جدة

ترخيص 
الدفاع 
املدني 

)سالمة(

تصريح 
الدفاع 

املدني )وزارة 
الداخلية( 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر 

وفق متطلبات 
البلدية

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

144٠/٠5/2٣هـ ٠٠٠2٨٣4٣٨
)املوافق 

2٠1٩/٠1/2٩م(

1441/٠5/2٣هـ 
)املوافق 

2٠2٠/٠1/1٨م(

مركز السالمة 
امليداني

 ترخيص 
الدفاع 
املدني 

)سالمة(

تصريح 
الدفاع 

املدني )وزارة 
الداخلية( 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر 

وفق متطلبات 
البلدية

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

144٠/٠٣/1٩هـ ٠٠٠25٣5٩5
)املوافق 

2٠1٨/11/2٧م(

1441/٠٣/1٩هـ 
)املوافق 

2٠1٩/11/1٦م(

مركز السالمة 
امليدانية بامللز

ترخيص 
الدفاع 
املدني 

)سالمة(

تصريح 
الدفاع 

املدني )وزارة 
الداخلية( 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر 

وفق متطلبات 
البلدية

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1441/٠1/٠٦هـ٣٠٣٩٣٨
)املوافق 

2٠1٩/٠٩/25م(

1442/٠1/٠٦هـ
)ملوافق 

2٠2٠/٠٨/25م(

مركز السالمة 
امليدانية بشرق 

أبها
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نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
اجلهة املصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

رخص البلدية والدفاع املدني

ترخيص 
الدفاع 
املدني 

)سالمة(

تصريح 
الدفاع 

املدني )وزارة 
الداخلية( 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر 

وفق متطلبات 
البلدية

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

1441/٠1/2٧هـ٣٨2٧22
)املوافق 

2٠1٩/٠٩/2٦م(

1442/٠1/2٧هـ
)املوافق 

2٠1٩/٠٩/15م(

مركز السالمة 
امليدانية 
باحلمدانية

ترخيص 
الدفاع 
املدني 

)سالمة(

تصريح 
الدفاع 

املدني )وزارة 
الداخلية( 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر 

وفق متطلبات 
البلدية

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

144٠/٠٦/2٩هـ2٨٣4٣٧
)املوافق 

2٠1٩/٠٣/٠٦م(

1441/٠٦/2٩هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠2/2٣م(

مركز السالمة 
امليدانية باملعابدة

ترخيص 
الدفاع 
املدني 

)سالمة(

تصريح 
الدفاع 

املدني )وزارة 
الداخلية( 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر 

وفق متطلبات 
البلدية

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣٩/٠4/15هـ 15٨٨٣
)املوافق 

2٠1٨/٠1/٠2م(

1441/٠4/15هـ 
)املوافق 

2٠1٩/12/12م(

اإلدارة العامة 
للدفاع املدني 
مبدينة تبوك

ترخيص 
الدفاع 
املدني 

)سالمة(

تصريح 
الدفاع 

املدني )وزارة 
الداخلية( 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر 

وفق متطلبات 
البلدية

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية

144٠/٠٦/٠1هـ 144٠/1٠
)املوافق 

2٠1٩/٠2/٠٦م(

1441/٠٦/٠1هـ
)املوافق 

2٠2٠/٠1/2٦م(

إدارة الدفاع 
املدني مبدينة 

جيزان
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نوع 
صاحب الغرضالترخيص

تاريخ اإلصدار/ رقم الترخيصالترخيص
اجلهة املصدرةتاريخ االنتهاءالتجديد

رخص البلدية والدفاع املدني

ترخيص 
الدفاع 
املدني 

)سالمة(

تصريح 
الدفاع 

املدني )وزارة 
الداخلية( 
املعطى 
للشركة 
ملزاولة 

نشاطها من 
خالل املقر 

وفق متطلبات 
البلدية

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣٩/٠٨/1٦هـ ٠٠٠15٦٦٧1
)املوافق 

2٠1٨/٠5/٠2م(

144٠/٠٨/1٦هـ 
)املوافق 

2٠1٩/٠4/21م(
******

مركز السالمة 
امليدانية ببرميان

املصدر: الشركة

**** أفادت الشركة أنه جاري العمل على اصالحات املوقع للدفاع املدني، وسيتم جتديد رخصة البلدية فور االنتهاء من هذا.

***** جاري العمل على جتديد الرخصة وقد أفادت الشركة أنه مت التواصل مع اإلدارة املعنية بهذه الرخصة وفي انتظار الرد.

****** جاري العمل على جتديد الرخصة وقد أفادت الشركة أنه مت التواصل مع اإلدارة املعنية بهذه الرخصة وفي انتظار الرد.

باستثناء ما مت ذكره في القسم 2 )"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، فإن الشركة قد استخرجت كافة التراخيص والشهادات واملوافقات ومت استكمال 
اإلجراءات النظامية لتشغيل املنشآت الصناعية وتأسيس الفروع وفتح نقاط البيع.

ــات  ــا الجه ــي تفرضه ــات الت ــب المتطلب ــتمرة حس ــات المس 9-6   االلتزام
ــص"  ــب الترخي ــا "صاح ــركة بصفته ــى الش ــة عل الحكومي

تلزم اجلهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض املتطلبات اجلوهرية على النحو التالي:

٩-٦-١   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة واالستثمار )"وزارة التجارة"(

الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري مــن ناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري فــي مدينــة جــدة حيــث املقر الرئيســي للشــركة 
مبوجــب شــهادة )4٠٣٠1٣٣٩1٩( وتاريــخ 1422/٠٣/٠5هـــ )املوافــق 2٠٠1/٠5/2٨م( والتــي تنتهــي صالحيتهــا فــي 1442/٠٣/٠4هـــ 

)املوافــق 2٠2٠/1٠/21م(. 

الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات وقــد مت حتديــث النظــام األساســي للشــركة متاشــياً مــع التعديــالت اجلديــدة التــي أدخلــت علــى نظــام 
الشــركات وذلــك بعــد أخــذ موافقــة وزارة التجــارة واالســتثمار علــى مســودة النظــام األساســي املقتــرح ومتــت املوافقــة عليــه مــن قبــل 
املســاهمن فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( بتاريــخ 144٠/1٠/٠٨هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠٦/11م( ومت اعتمــاده مــن قبــل إدارة 

حوكمــة الشــركات )وزارة التجــارة واالســتثمار( بتاريــخ 144٠/11/٠٧هـــ )املوافــق ٠٧/1٠/ 2٠1٩م(.

لــدى الشــركة عالمــة جتاريــة )مجموعــة الســريع التجاريــة الصناعيــة( مت تســجيلها لــدى وزارة التجــارة )إدارة العالمــات التجاريــة( 
حتــت الفئــة )24( وهــي إحــدى فئــات العالمــات التجاريــة والتــي تختــص باملنســوجات ومنتجــات النســيج غيــر الــواردة فــي فئــات أخــرى 
أغطيــة الفــراش واملوائــد واألقمشــة والبطانيــات واملفــارش، وســيمكن ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة اخلارجيــة 
للمبنــى أو املكاتــب أو احملــالت التجاريــة )كنقــاط البيــع( التــي تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا احلمايــة 

القانونيــة الالزمــة وفقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة. 

ــة التجــارة والصناعــة للمقــر الرئيســي  ــة فــي غرف ــة اســتخراج شــهادة عضوي كمــا أن الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحي
مبوجــب الشــهادة رقــم )٧٩٦5٣( وتاريــخ 1422/٠٣/1٠هـــ )املوافــق 2٠٠1/٠٦/٠2م( وتنتهــي صالحيتهــا فــي 1442/٠٣/٠4هـــ )املوافــق 

2٠2٠/1٠/٠2م( )وملزيــد مــن التفاصيــل عــن شــهادات العضويــة، فضــاًل راجــع الفقــرة )٩-5( أعــاله(.

باســتثناء مــا مت ذكــره فــي القســم 2 )"عوامــل املخاطــرة"(، فــإن الشــركة ملتزمــة بأنظمــة وتعليمــات وزارة التجــارة واالســتثمار كمــا بتاريــخ 
نشــر هــذه النشــرة.
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٩-٦-٢   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل 

الشــركة كغيرهــا مــن املنشــآت والشــركات املســجلة والتــي تعمــل فــي اململكــة ملزمــة بتقــدمي اقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة خــالل 12٠ يــوم 
مــن انتهــاء الســنة املاليــة وذلــك لغــرض جتديــد الشــهادة التــي تصــدر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. مت تســجيل الشــركة بصفتهــا 
مكلــف مبوجــب الرقــم الضريبــي املميــز )٣٠٠22٧45٩٨(، وقــد حصلــت علــى شــهادة زكاة حتــى عــام 2٠1٧م بالرقــم )1٠5٠٣٦2٩٨٧( 
ــق 2٠1٩/٠4/٣٠م(.  ــي 144٠/٠٨/25 هـــ )املواف ــا ف ــي انتهــت مــدة صالحيته ــق 2٠1٨/٠٧/٣1م( الت ــخ 14٣٩/11/1٨هـــ )املواف وتاري
وحصلــت الشــركة علــى شــهادة زكاة مقيــدة ســارية املفعــول حتــى تاريــخ 1441/٠٩/٠٧هـــ املوافــق 2٠2٠/٠4/٣٠م لتمكنهــا مــن مراجعــة 
اجلهــات احلكوميــة وإنهــاء معامالتهــا لديهــا، كمــا تخــول الشــركة احلــق فــي دخــول املناقصــات طبقــاً لألنظمــة الســارية مــع عــدم صــرف 

األقســاط العاديــة والنهائيــة.

الشــركة أنهــت وضعهــا الزكــوي مــع الهيئــة العامــة للــزكاة عــن جميــع الســنوات حتــى 2٠12/12/٣1م، إال أن الهيئــة رصــدت فروقات زكوية 
مببلــغ )٣٬5٠٠٬٠٠٠( ريــال عــن عامــي 2٠1٣ و2٠14م ومت االعتــراض علــى الربــط بتاريــخ 14٣٩/٠٣/1٨هـــ املوافــق 2٠1٧/12/٠٦م ومــا 

زال حتــت الدراســة حيــث مت رفــع االعتــراض للجنــة االبتدائيــة للبــت فيــه، و لــم حتــدد اللجنــة موعــد ملناقشــة االعتــراض حتــى تاريخــه.

تقدمــت الشــركة باعتــراض عــن الفروقــات الزكويــة للســنوات الســابقة )2٠1٣-2٠14( بقيمــة )٣٬5٠٠٬٠٠٠( ريــال، وكمــا بتاريــخ نشــر 
هــذه النشــرة لــم يصــدر قــرار نهائــي فيمــا يتعلــق بتلــك الربــوط الزكويــة. كمــا قامــت الشــركة بتقــدمي االقــرارات الزكويــة عــن األعــوام 
2٠15م و2٠1٦م وقــد صــدرت استفســارات مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن األعــوام املذكــورة وتبــن وجــود التزامــات عــن الشــركة 
مببلــغ )2٬٨5٠٬1٣1( ريــال. كمــا قدمــت الشــركة الربــوط الزكويــة عــن الســنة املاليــة 2٠1٨م وتبــن وجــود التزامــات علــى الشــركة مببلــغ 
ــال  ــارة عــن مجمــوع )5٬54٠٬٩51 + 2٬٨5٠٬1٣1( ري ــال وهــي عب ــغ )٨٬٣٩1٬٠٨٣( ري ــت الشــركة تقســيط املبال ــال طلب )5٬54٠٬٩51( ري
حيــث متــت املوافقــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بتقســيط املبلــغ مــع دفــع 2٠% كدفعــة مقدمــة وقيمتهــا )1٬٦٧٨٬21٦( ريــال.

وبتاريــخ 2٠1٩/٠٩/2٦م وافقــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى طلــب الشــركة وقــد مت جدولــة األقســاط، حيــث مت ســداد الدفعــة 
املقدمــة والقســط الــذي حــل بتاريــخ 2٠1٩/1٠/2٧م وفقــاً للتالــي:

اجلدول رقم )5٧(: جدولة أقساط التزامات الشركة فيما يتعلق باإلقرار الزكوي

تاريخ الدفعةقيمة القسطالرقم
2٠1٩/1٠/2٧م11٬11٨٬٨1٠
2٠1٩/11/2٦م21٬11٨٬٨1٠
2٠1٩/12/2٦م٣1٬11٨٬٨1٠
2٠2٠/٠1/2٦م41٬11٨٬٨1٠
2٠2٠/٠2/25م51٬11٨٬٨1٠
2٠2٠/٠٣/2٦م٦1٬11٨٬٨1٠

املصدر: الشركة

ــزكاة والدخــل حتــت الرقــم  ــة العامــة لل ــدى الهيئ ــة وهــي مســجلة ل ــه التنفيذي ــة القيمــة املضافــة والئحت الشــركة ملتزمــة بنظــام ضريب
الضريبــي )٣٠٠22٧45٩٨٠٠٠٠٣( مبوجــب شــهادة صــدرت بتاريــخ 14٣٨/12/٠٣هـــ )املوافــق 2٠1٧/٠٨/25م(.

باســتثناء مــا مت ذكــره فــي القســم 2 )"عوامــل املخاطــرة"( مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة بأنظمــة 
الضريبــة والدخــل واللوائــح التنفيذيــة والتعليمــات التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.
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٩-٦-٣   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية )"وزارة العمل"( 

مت فتــح ملــف مبكتــب العمــل بالرقــم املوحــد )٩- 1٠٦٣٩٩( وفقــاً لشــهادة الســعودة املســتخرجة مــن مكتــب العمــل. وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه 
النشــرة تســتفيد الشــركة مــن اخلدمــات اإللكترونيــة لــوزارة العمــل ومت اســتخراج شــهادة الســعودة لإلفــادة بــأن الشــركة ملتزمــة بنســبة 
ــة  ــة ضمــن جتــارة اجلمل ــخ 2٠1٩/٠٧/1٦م وهــي مصنف ــا بتاري ــة )2٩.٨٣%( كم ــات والبالغ ــق برنامــج نطاق ــا وف ــة منه التوطــن املطلوب

والتجزئــة، املــواد، األغذيــة، األثــاث والســلع الزراعيــة وتقــع فــي النطــاق األخضــر املتوســط - متوســطة فئــة )ج(.  

لدى الشركة أيضاً رقم استقدام -٧٠٠ وفق ما هو مبن في السجل التجاري. 

لــدى الشــركة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة مــع )HR Manual( معتمــدة مــن مكتــب العمــل مبوجــب شــهادة الكترونيــة رقــم )1٠٠٠٠٠٨4٦٧( 
وتاريــخ 2٠1٩/٠4/٠٩م مت إعدادهــا وفقــاً لنظــام العمــل املعــدل. 

باســتثناء مــا مت ذكــره فــي القســم 2 )"عوامــل املخاطــرة"( مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة بنظــام 
العمــل والالئحــة التنفيذيــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة عــن وزارة العمــل.

٩-٦-٤   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

مت فتح ملفات للشركة وفروعها لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وفقاً للتالي:

للمشــتركن  املهنيــة  املعاشــات واألخطــار  فــي فرعــي  الشــركة مشــتركة  الرئيســي بجــدة: رقــم االشــتراك )15٠٠1٣٣1٣(.  املركــز 
الســعودين وبالنســبة لغيــر الســعودين االشــتراك بفــرع األخطــار املهنيــة وذلــك وفقــاً لشــهادة التأمينــات االجتماعيــة رقــم )٣٠٨٩٨٧٧1(  

1441/٠٣/٠٧هـــ )املوافــق 2٠1٩/11/٠4م( والتــي تنتهــي بتاريــخ 1441/٠4/٠٧هـــ )املوافــق 2٠1٩/12/٠4م(. 

هــذا وجتــدر اإلشــارة بــأن املؤسســة العامــة للتأمينــات متنــح املنشــآت املســجلة لديهــا شــهادات التــزام تكــون صالحيتهــا ملــدة شــهر واحــد 
)بحــد أقصــى( وهــي قابلــة للتجديــد ملــدة مماثلــة.

وقد بلغت قيمة االشتراكات املسددة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن عام 2٠1٨م مبلغا وقدره )٣٬5٩٧٬٠٠٠( ريال.  

٩-٦-٥   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية )"وزارة البلديات"(

قامــت الشــركة باســتئجار عــدد مــن العقــارات وفــق مــا هــو مبــن فــي الفقــرة الفرعيــة )٩-٧-2( مــن هــذا القســم. يجــب اســتخراج رخصــة 
بلديــة للمنشــآت الصناعيــة واحملــالت التجاريــة واملكاتــب اإلداريــة حتــى تتمكــن الشــركة مــن تشــغيلها مــع األخــذ باالعتبــار أن البلديــة 
تتطلــب الوثائــق التاليــة: صــورة الســجل التجــاري وصــورة عقــد التأســيس )النظــام األساســي( وصــورة مــن عقــد اإليجــار وصــورة مــن 
فســح البنــاء للمبنــى أو املنشــاة الصناعيــة أو احملــل التجــاري واملســتودع الــذي مت االســتئجار فيــه وصــورة مــن ترخيــص املكتــب العقــاري 
وتصويــر املبنــى مــن بعــد ويشــمل اللوحــة )مــع نســخة عــن فاتــورة اللوحــة وتســجيل ملكيــة العالمــة التجاريــة للشــركة ليتــم اســتخدامها 

علــى الواجهــة( باإلضافــة إلــى ترخيــص الدفــاع املدنــي.

باستثناء ما مت ذكره في القسم 2 )"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، ال يوجد أي مخالفات على الشركة في البلدية.

٩-٦-٦   االلتزامــات المســتمرة حســب متطلبــات الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق 
التقنيــة )"مــدن"(

تخضــع أعمــال الشــركة وفروعهــا فــي املصانــع التــي متلكهــا وتشــغلها واملبنيــة علــى األراضــي املســتأجرة مــن مــدن فــي املدينــة الصناعيــة 
األولــى بجــدة )مصنــع جــدة للخيــوط الصناعيــة ومصنــع الســريع للســجاد( لعــدة شــروط أبرزهــا:

أ.   الشروط واألنظمة:
تعنــي هــذه الرخصــة اإلذن بتشــغيل املنشــأة وأنــه مرخــص لــه بتشــغيله وفــق كيانــه القانونــي وتراخيصــه وســجالته وال يحــق 	 

للمصنــع التنــازل عــن التشــغيل واملصنــع أو أي جــزء منهــا للغيــر. 
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يلتــزم املرخــص لــه بالشــروط وااللتزامــات املكتوبــة فــي الرخصــة وبكافــة األنظمــة واللوائــح والشــروط والتعليمــات الصــادرة 	 
مــن "مــدن" ويتــم الرجــوع إلــى األنظمــة واللوائــح الســارية املفعــول املعمــول بهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية فيمــا لــم يــرد بشــأنه 

تنظيــم لــدى "مــدن".
يلتزم املرخص له بتجديد الرخصة قبل انتهائها بـ )15( يوم.	 

ب.   الشروط وااللتزامات:
اســتعمال املصنــع وفقــاً للســجل التجــاري وطبقــاً للنشــاط والشــروط احملــددة فــي الترخيــص الصناعــي. وميتنــع عــن 	 

ممارســة أي أنشــطة أخــرى أو أغــراض غيــر شــرعية، أو مخالفــة لألنظمــة والتعليمــات، أو خطــرة، أو تســبب إزعــاج للغيــر، أو 
ــة. ــة الصناعي ــع أو املدين ــة األساســية للمصن ــة أو البني ضــارة بالبيئ

يجــب أن يكــون لــدى املرخــص لــه القــوى العاملــة القــادرة واملؤهلــة إلدارة وتشــغيل أمــن وســالمة املصنــع ومرافقــه مبــا فــي 	 
ذلــك العاملــن.

يلتــزم املرخــص لــه بشــروط وإجــراءات الســالمة املعتمــدة مــن "مــدن" والتقيــد باالشــتراطات البيئيــة والصحيــة وعــدم 	 
ــع. ــي املصن ــن ف إســكان العامل

يلتزم املرخص له بأدلة املعايير واالشتراطات املعتمدة لدى مدن.	 
يلتــزم املرخــص لــه بالصيانــة والنظافــة للمصنــع والتخلــص مــن النفايــات واملخلفــات ورش املبيــدات ومكافحــة احلشــرات 	 

والقــوارض.
يلتــزم املرخــص لــه بتأمــن امليــاه الصاحلــة للشــرب جلميــع العاملــن باملصنــع ومتابعتهــا وصيانــة خطــوط الشــبكة لتالفــي 	 

أي أعطــال ومنــع التســريبات، ويلتــزم باســتخدام خدمــات امليــاه بأنواعهــا والصــرف املقدمــة مــن "مــدن" أو أحــد املتعاقديــن معهــا 
مثــل املطوريــن واملشــغلن والتنســيق فــي ذلــك مــع مــزود اخلدمــة.

ال يحــق للمرخــص لــه أن يؤجــر أو يتنــازل للغيــر عــن األرض املؤجــرة محــل هــذا العقــد أو أي جــزء منهــا أو املنشــآت القائمــة 	 
عليهــا، وال يســمح لغيــره مبشــاركته فــي اســتخدام األرض أو أي جــزء منهــا، إال بعــد حصولــه علــى موافقــة مــن "مــدن" اخلطيــة 

املسبقة.
يجــب علــى املرخــص لــه االلتــزام مبــا ورد مــن بنــود أعــاله ومبــا ورد فــي عقــد اإليجــار وأي مخالفــة لذلــك قــد يترتــب عليــه 	 

جــزاءات حســب الئحــة املخالفــات واجلــزاءات أو إلغــاء الرخصــة أو إيقــاف التشــغيل أو ســحب األرض.
توضع الرخصة املختومة في مكان بارز في مدخل.	 
أي كشط أو تعديل يلغي الرخصة.	 

الشــركة ملتزمــة بأنظمــة وتعليمــات وزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة والهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )"مــدن"( 
كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة. وقــد حصلــت الشــركة علــى ثالثــة تراخيــص مــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة 

)"مــدن"( لتشــغيل منشــآتها الصناعيــة وهــي كاالتــي:
رخصــة تشــغيل رقــم )5٨٧144٠121٩٠٠٨٧٧٠( ملصنــع جــدة للخيــوط الصناعيــة ومقــره املدينــة الصناعيــة )جــدة األولــى(  . 1

مبوجــب عقــد إيجــار عقــار رقــم )٣٠٨٠٠(.
رخصــة تشــغيل رقــم )5٨٧144٠122٨٠٠٨٨٨٨( ملصنــع الســريع للســجاد ومقــره املدينــة الصناعيــة )جــدة األولــى( مبوجــب . 2

عقــد إيجــار عقــار رقــم )٨٠٦٦٦2(.
رخصــة تشــغيل رقــم )5٨٧144٠122٧٠٠٨٨٦4( ملصنــع الســريع للســجاد ومقــره املدينــة الصناعيــة )جــدة األولــى( مبوجــب . ٣

عقــد إيجــار عقــار رقــم )٣٠٦٨٠(.

٩-٦-٧   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية 

لــدى الشــركة مصانــع لصناعــة الســجاد والبســط واملوكيــت واجنيلــه صناعيــة للمالعــب الرياضيــة وحتضيــر وغــزل أليــاف املنســوجات 
ــا  ــى تراخيصه ــك مــن اجــل احملافظــة عل ــة وذل ــزام بالشــروط اآلتي ــة الشــركة بااللت ــروة املعدني ــزم وزارة الصناعــة والث ــي جــدة( وتل )ف

ــة: الصناعي

االلتزام مبواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي املوحد لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والئحته التنفيذية. . 1
عدم إجراء أي توسعة أو تعديل في املنتجات قبل احلصول على موافقة الوزارة.. 2
االلتزام بتحديث بيانات املصنع كل ستة أشهر من خالل موقع الوزارة اإللكتروني.. ٣
االلتزام مبطابقة املنتجات للمواصفات واملقاييس املعتمدة أو املواصفات املتبناة من الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس.. 4
االلتزام مبواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث*. . 5
االلتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح السالمة واألمن الصناعي والصحة العامة**.. ٦
أن تكــون حســابات املشــروع الصناعــي منتظمــة وفقــاً لألصــول احملاســبية والقواعــد القانونيــة املرعيــة وأن يــزود الــوزارة . ٧

بامليزانيــة العموميــة مصــادق عليهــا مــن محاســب قانونــي لــكل ســنة ماليــة.
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 عدم إساءة استعمال املزايا املمنوحة للمشروع.. ٨
تزويد الوزارة مبا تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن املشروع.. ٩

ــات . 1٠ ــة عملي ــى الســجالت واملســتندات واحلســابات ومراقب ــوزارة بدخــول املشــروع الصناعــي واالطــالع عل ــي ال الســماح ملوظف
ــاج وغيــر ذلــك مــن نشــاطات املشــروع. اإلنت

ال يجــوز إقامــة مشــروع صناعــي أو توســعته أو تطويــره أو تغييــر منتجاتــه أو دمجــه مبشــروع صناعــي آخــر أو جتزئتــه ألكثــر . 11
مــن مشــروع أو تغييــر موقعــه. كمــا ال يجــوز التصــرف فــي املشــروع كليــاً أو جزئيــاً أو رهنــه أو تأجيــره أو التنــازل عنــه بــأي نــوع مــن 

أنــواع التنــازل إال بعــد موافقــة الــوزارة.

*بالنسبة للبند 5، استحصلت الشركة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة على رخص بيئية للتشغيل على النحو التالي:

رخصة رقم )2٧٧/ش/٨٩٩٨/4٠( وتاريخ 144٠/٠٣/1٨ هـ )املوافق 2٠1٨/11/2٦م(ذات صلة مبصنع السريع للسجاد - جدة.
رخصة رقم )٣54/ش/1٨1٧4/2٩( وتاريخ 14٣٩/٠5/14 هـ )املوافق 2٠1٨/٠1/٣1م( ذات صلة مبصنع السريع للسجاد - جدة.
رخصة رقم )٧2٧/ش/٣٠٧2٠/2٩( وتاريخ 14٣٩/٠٩/21 هـ )املوافق 2٠1٨/٠٦/٠5م( ذات صلة مبصنع جدة للخيوط الصناعية.

** بالنسبة للبند ٦، حصلت الشركة على ثالثة تراخيص من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )"مدن"( لتشغيل منشاتها الصناعية. 

باســتثناء مــا مت ذكــره فــي القســم 2 )"عوامــل املخاطــرة"( مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة بأنظمــة وتعليمــات وزارة الصناعــة 
والثــروة املعدنيــة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة.

٩-٦-٨   االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية

تلــزم الهيئــة الشــركات املدرجــة االلتــزام بقواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة والتعليمــات اخلاصــة الصــادرة عــن الهيئــة 
وقواعــد اإلدراج ال ســّيما االلتــزام باإلفصــاح الــدوري عــن التطــورات اجلوهريــة واملاليــة وتقريــر مجلــس اإلدارة ويجــب التقيــد بنمــاذج 
اإلعالنــات الــواردة ضمــن التعليمــات اخلاصــة بإعالنــات الشــركات لنتائجهــا املاليــة، وعلــى الشــركة أيضــاً تقــدمي بيــان بجميــع األســباب 
واملؤثــرات للتغيــر فــي النتائــج املاليــة للســنة املاليــة احلاليــة مــع فتــرة املقارنــة بحيــث تشــمل األســباب جميــع بنــود إعــالن النتائــج املاليــة.

ــق 2٠1٦/1٠/24م(  ــخ 14٣٨/٠1/2٣هـــ )املواف ــد صــدر بتاري ــة فق ــالءة شــركات املســاهمة العام ــه بالنســبة مل ــى أن وجتــدر اإلشــارة إل
ــي  ــي الســوق الت ــات اخلاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها ف ــل اإلجــراءات والتعليم ــم )1-1٣٠-2٠1٦( بتعدي ــة رق ــس الهيئ ــرار مجل ق
بلغــت خســائرها املتراكمــة )5٠%( فأكثــر مــن رأس مالهــا فــي ضــوء نظــام الشــركات اجلديــد، ومت تعديــل مســماها لتصبــح "اإلجــراءات 
والتعليمــات اخلاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها املتراكمــة )2٠%( فأكثــر مــن رأس مالهــا"، علــى أن 

يعمــل باإلجــراءات والتعليمــات املعدلــة ابتــداًء مــن تاريــخ 14٣٨/٠٧/25هـــ )املوافــق 2٠1٧/٠4/22م(.

وقد قامت الشــركة بتاريخ 2٠1٩/٠٧/22م باإلعالن عن بلوغ خســائرها املتراكمة نســبة )٧1%( من رأس املال. وبتاريخ 144٠/12/2٧هـ 
ــال  ــى تخفيــض راس املــال مــن )225٬٠٠٠٬٠٠٠( ري ــة( للمســاهمن عل ــر العادي ــة العامــة )غي )املوافــق 2٠1٩/٠٨/2٨م( وافقــت اجلمعي
مئتــان وخمســة وعشــرون مليــون ريــال إلــى )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة وســتون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال وذلــك عــن طريــق تخفيــض عــدد 
أســهم الشــركة مــن )22٬5٠٠٬٠٠٠( اثنــن وعشــرون مليــون وخمســمائة ألــف ســهم إلــى )٦٬55٠٬٠٠٠( ســتة مليــون وخمســمائة وخمســون 
ألــف ســهم وذلــك بإلغــاء )15٬٩5٠٬٠٠٠( خمســة عشــر مليــون وتســعمائة وخمســون ألــف ســهم، بنســبة تخفيــض مقدارهــا )٧٠.٨٩%( 

ومبعــدل تخفيــض )٣.54( ســهم لــكل )5( ســهم.

وكان قد ســبق ذلك حصول الشــركة على موافقة هيئة الســوق املالية على التخفيض بتاريخ 144٠/12/٠4هـ )املوافق 2٠1٩/٠٨/٠5م(، 
وفــي اليــوم نفســه مت اإلعــالن عــن هــذه املوافقــة علــى موقــع هيئة الســوق املالية وموقع الســوق املالية الســعودية )تداول(.

ــى مراحــل عــن مواكبتهــم للتحــول ملعاييــر احملاســبة الدوليــة.  ــة الشــركات املدرجــة فــي الســوق املاليــة باإلفصــاح عل كمــا ألزمــت الهيئ
ــك.  ــا بذل ــداول عــن التزامه ــت الشــركة فــي موقــع ت ــخ 2٠1٧/٠1/٣٠م، أعلن وبتاري

وبالنســبة لتطبيــق أحــكام قواعــد احلوكمــة اخلاصــة بالشــركة التــي تعتمدهــا الشــركة، والتقيــد باألنظمــة واللوائــح ذات الصلــة، يتضمــن 
اجلــدول أدنــاه ملخــص ألهــم بنــود الئحــة حوكمــة الشــركات التــي التزمــت أو لــم تلتــزم بهــا الشــركة.    
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اجلدول رقم )5٨(: ملخص أهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة.

املادة من 
الئحة حوكمة 

الشركات
رد الشركةالتعليقاجلهة املسؤولةالتفصيل

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة ٩/ب
واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم مبا 

يحقق مصالح املساهمن والشركة 
وفقاً لنظام الشركة األساسي.

ملتزمة – مت مجلس اإلدارة
االطالع على 

الالئحة

ال يوجد قرار منفصل 
العتمادها حيث أنها 
منبثقة من النظام 

األساس املعتمد من قبل 
اجلمعية العامة.

توفير نسخة من املعلومات عن ٨/أ
املرشحن لعضوية مجلس اإلدارة في 

املوقع اإللكتروني للشركة

حسب نص املادة )٨أ( ملتزمةمجلس اإلدارة
مت نشر السيرة الذاتية 
للمرشحن على موقع 

السوق املالية تداول وعلى 
موقع الشركة من خالل 
صفحة إعالن الشركة 

واملربوطة بتداول وإتاحة 
السيرة الذاتية للمرشحن 

من ضمن املرفقات 
وذلك عند الدخول على 
موقع الشركة الرئيسي 
بوابة اإلعالنات من ثم 

املرفقات.
اجلمعية العامة تشكيل جلنة املراجعة5/12 و54

للمساهمن
ملتزمة – 

مبوجب قرار 
اجلمعية العامة 
العادية بتاريخ 

14٣٩/٠٨/1٠هـ 
)املوافق 

2٠1٨/٠4/2٦م( 
بتشكيل جلنة 
املراجعة ملدة 
٣ سنوات 

تنتهي بتاريخ 
2٠21/٠٧/15م.

تصدر اجلمعية العامة للشركة – بناء 54/ج
على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة 

عمل جلنة املراجعة على أن تشمل 
هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل 

اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار 
أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة 
عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعين 

أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور 
أحد مقاعد اللجنة. 

اجلمعية العامة 
للمساهمن

ملتزمة – مبوجب 
قرار اجلمعية 
العامة العادية 
املنعقدة بتاريخ 
2٠1٧/12/2٨م 
باعتماد الالئحة.
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املادة من 
الئحة حوكمة 

الشركات
رد الشركةالتعليقاجلهة املسؤولةالتفصيل

املوافقة على القوائم املالية لعام 12/٦
2٠1٨م

اجلمعية العامة 
للمساهمن

ملتزمة – مبوجب 
قرار اجلمعية 
العامة العادية 
املنعقدة بتاريخ 
2٠1٩/٠٦/11م 
باعتماد القوائم 

املالية للعام 
2٠1٨م.

املوافقة على التقرير السنوي ملجلس 12/٧
اإلدارة لعام 2٠1٨م.

اجلمعية العامة 
للمساهمن

ملتزمة – مبوجب 
قرار اجلمعية 
العامة العادية 
املنعقدة بتاريخ 
2٠1٩/٠٦/11م 
باعتماد التقرير.

تعين مراجعي حسابات الشركة، ٩/12 و٨1
وحتديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، 
وتغييرهم، واملوافقة على تقاريرهم.

اجلمعية العامة 
للمساهمن

ملتزمة – مبوجب 
قرار اجلمعية 
العامة العادية 
املنعقدة بتاريخ 
2٠1٩/٠٦/11م 
بتعين مراجع 

حسابات.

تؤكد الشركة التزامها 
بتعين مراجع حسابات 

مختلف على أساس 
دوري وعدم تعيينها نفس 
املراجع اخلارجي ألكثر 

من خمس سنوات.

نشر اإلعالن عن موعد انعقاد 1٣/د
اجلمعية العامة ومكان وجدول أعمالها 
قبل املوعد بواحد وعشرين يوماً على 
األقل في املوقع اإللكتروني للشركة.

ملتزمة – كذلك مجلس اإلدارة
مت تعديل املهل في 
النظام األساسي 

في اجلمعية 
العامة الغير عادية 

املنعقدة بتاريخ 
2٠1٩/٠٦/11م 
وفقاً للتعديالت 
األخيرة الذي 

أدخلت على نظام 
الشركات.

اإلتاحة للمساهمن من خالل املوقع 14/ج
اإللكتروني للشركة – عند نشر الدعوة 

النعقاد اجلمعية العامة – احلصول 
على املعلومات املتعلقة ببنود جدول 

أعمال اجلمعية العامة، وبخاصة تقرير 
مجلس اإلدارة ومراجع احلسابات 

والقوائم املالية وتقرير جلنة املراجعة.

ملتزمة – حيث مجلس اإلدارة
أن جميع هذه 
املعلومات مت 

نشرها على املوقع 
اإللكتروني وفي 

متناول املساهمن 
واجلمهور.
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املادة من 
الئحة حوكمة 

الشركات
رد الشركةالتعليقاجلهة املسؤولةالتفصيل

وضع أنظمة وضوابط للرقابة 2/22
الداخلية واإلشراف العام عليها منها: 
وضـع سياسـة مكتوبـة ملعاجلة حاالت 
"تعـارض املصـالح" الفعلية واحملتملـة 

لكـل مـن أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية واملساهمن، ويشمل 
ذلك إساءة استخدام أصـول الشـركة 
ومرافقها، وإساءة التصرف الناجت عن 
التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. 

والتأكد من سالمة األنظمة املالية 
واحملاسبية، مبا في ذلـك األنظمـة 

ذات الصـلة بإعـداد التقـارير املالية. 
والتأكـد مـن تطبيـق أنظمـة رقابيـة 

مناسـبة لقياس وإدارة املخـاطر، وذلـك 
بوضع تصـور عـام عن املخاطر التي 
قد تواجه الشركة، وإنشاء بيئة ملمة 
بثقافة إدارة املخاطر على مستوى 

الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب 
املصالح واألطراف ذات الصلة 

بالشركة. واملراجعة السنوية لفاعلية 
إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

ملتزمة – يوجد مجلس اإلدارة
سياسة معتمدة 
من قبل مجلس 
اإلدارة بتاريخ 
2٠1٧/12/2٦م.

وضـع سياسـات ومعـايير وإجراءات 22/٣
واضحة ومحـددة للعضـوية فـي مجلـس 
اإلدارة، ووضـعها موضـع التنفيذ بعد 

إقرار اجلمعية العامة لها.

اجلمعية العامة 
للمساهمن

ملتزمة – مبوجب 
قرار اجلمعية 
العامة العادية 
املنعقدة بتاريخ 
2٠1٧/12/2٨م 
باعتماد الالئحة.

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع 4/22
أصحاب املصالح وفق أحكام الئحة 
احلوكمة، ويجب أن تغطي -بشكل 

خاص- اآلتي:
آليات تعويض أصحاب املصالح في 
حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها 

األنظمة وحتميها العقود.
وآليات تسوية الشكاوى أو اخلالفات 
التي قد تنشأ بن الشركة وأصحاب 

املصالح.
وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة 
مـع العمـالء واملـوردين واحملافظـة علـى 

سـرية املعلومـات املتعلقة بهم.

ملتزمة – يوجد مجلس اإلدارة
سياسة معتمدة 
من قبل مجلس 
اإلدارة بتاريخ 
2٠1٧/12/2٦م.
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املادة من 
الئحة حوكمة 

الشركات
رد الشركةالتعليقاجلهة املسؤولةالتفصيل

1٣/22 و5٠ 
و٦٠ و ٦٠/أ 

و٦4

تشكيل جلان متخصصة منبثقة عنه 
بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة 

وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية 
رقابة املجلس عليها، على أن يتضمن 

قرار التشكيل تسمية األعضاء وحتديد 
مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم 

أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.

ملتزمة – مت مجلس اإلدارة
التعين مبوجب 
قرار مجلس 
اإلدارة بتاريخ 
2٠1٨/٠٧/1٦م.

اعتماد السياسات الداخلية املتعلقة 1/2٣
بعمل الشركة وتطويرها، مبا في 
ذلك حتديد املهام واالختصاصات 
واملسؤوليات املوكولة إلى املستويات 

التنظيمية املختلفة.

ملتزمة – لدى مجلس اإلدارة
الشركة جدول 

صالحيات يتعلق 
باملسائل املالية 
وسياسة خاصة 

بالصالحية 
املفوضة إلى 

اإلدارة التنفيذية 
معتمدة من 
قبل مجلس 

اإلدارة بتاريخ 
2٠1٧/12/2٦م.  

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية 2/2٣
بتحديد الصالحيات املفوضة إلى 

اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك 
الصالحيات، وطريقة التنفيذ ومدة 
التفويض، وملجلس اإلدارة أن يطلب 

من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير 
دورية بشأن ممارساتها للصالحيات 

املفوضة.

ملتزمة – لدى مجلس اإلدارة
الشركة جدول 

صالحيات يتعلق 
باملسائل املالية 
وسياسة خاصة 

بالصالحية 
املفوضة إلى 

اإلدارة التنفيذية 
معتمدة من 
قبل مجلس 

اإلدارة بتاريخ 
2٠1٧/12/2٦م.  

ملتزمة – مت مجلس اإلدارةتعين الرئيس التنفيذي25
التعين مبوجب 

قرار مجلس اإلدارة 
الصادر بتاريخ 
2٠1٩/٠٧/24م.

وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية 5/2٦
للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة 

للنظر في اعتمادها.

ملتزمة – مت مجلس اإلدارة
االطالع على 

الهيكل التنظيمي 
املعتمد من مجلس 

اإلدارة بتاريخ 
2٠1٩/٠٣/25م. 



1٣٦

املادة من 
الئحة حوكمة 

الشركات
رد الشركةالتعليقاجلهة املسؤولةالتفصيل

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع 4٣
حاالت تعارض املصالح الواقعة أو 

احملتمل وقوعها التي ميكن أن تؤثر في 
أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة 
التنفيذية أو غيرهم من العاملن في 

الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع 
أصحاب املصالح اآلخرين.

ملتزمة – يوجد مجلس اإلدارة
الئحة معتمدة 
من قبل مجلس 
اإلدارة بتاريخ 
2٠1٧/12/2٦م.

55/ب/4 و 
٧4

تعين مدير وحدة أو إدارة املراجعة 
الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح 

مكافآته. 

 ملتزمة – مت مجلس اإلدارة
تعين مراجع 

داخلي في فبراير 
2٠15م وصدر 

قرار بالتمرير في 
2٠1٩/11/٠5م 

باعتماد تعيينه من 
قبل املجلس.

٦٠/ب 
و٦4/ب

تصدر اجلمعية العامة للشركة – بناء 
على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة 

عمل جلنة املكافآت والترشيحات 
على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط 

وإجراءات وخطة عمل اللجنة، 
ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، 
وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، 
ومكافآتهم، وآلية تعين أعضائها 
بشكل مؤقت في حال شغور أحد 

مقاعد اللجنة. 

اجلمعية العامة 
للمساهمن

ملتزمة – مت 
اعتماد الالئحة 
مبوجب قرار 

اجلمعية 
العامة العادية 
املنعقدة بتاريخ 
2٠1٧/12/2٨م 
باعتماد الالئحة.

تقوم جلنة املكافآت والترشيحات ٦1/1
بإعداد سياسة واضحة ملكافآت 

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة 
عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها 
إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها متهيداً 
العتمادها من اجلمعية العامة، عل أن 
يراع في تلك السياسة اتباع معايير 

ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، 
والتحقق من تنفيذها.

اجلمعية العامة 
للمساهمن

ملتزمة – مت 
اعتماد الالئحة 
مبوجب قرار 

اجلمعية 
العامة العادية 
املنعقدة بتاريخ 
2٠1٧/12/2٨م.

إعداد وصف للقدرات واملؤهالت ٣/٦5
املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل 

وظائف اإلدارة التنفيذية.

جلنة املكافآت 
والترشيحات

ملتزمة – يوجد 
سياسة

نشر إعالن الترشح لعضوية مجلس ٦٨
اإلدارة في املوقع اإللكتروني للشركة.

حسب نص املادة ٦٨ ملتزمةمجلس اإلدارة
مت نشر الدعوة إلعالن 

الترشيح على موقع 
الشركة من خالل صفحة 
إعالن الشركة املربوطة 

بتداول وذلك عند الدخول 
على موقع الشركة 

الرئيسي بوابة اإلعالنات.
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املادة من 
الئحة حوكمة 

الشركات
رد الشركةالتعليقاجلهة املسؤولةالتفصيل

سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب ٨4
املصالح في تقدمي شكاواهم أو اإلبالغ 

عن املمارسات املخالفة

ملتزمة –يوجد مجلس اإلدارة
سياسة معتمدة 
من قبل مجلس 
اإلدارة بتاريخ 

2٠1٧/12/2٦م. 
سياسة للسلوك املهني والقيم ٨٦

األخالقية
ملتزمة – يوجد مجلس اإلدارة

سياسة معتمدة 
من قبل مجلس 
اإلدارة بتاريخ 
2٠1٧/12/2٦م.

سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات ٨٩
وأنظمته اإلشرافية مبا يتفق مع 

متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام 
الشركات ونظام السوق املالية.

ملتزمة – يوجد مجلس اإلدارة
سياسة معتمدة 
من قبل مجلس 
اإلدارة بتاريخ 
2٠1٧/12/2٦م.

نشر تقرير جلنة املراجعة في املوقع ٩1/ب
اإللكتروني للشركة

ملتزمة

مت إيداع نسخة كافية من 
تقرير جلنة املراجعة في 
مركز الشركة الرئيسي 

وتزويد املساهمن بنسخة 
منه في اجلمعية ونشره 
في املوقع اإللكتروني 

للسوق تداول ونشره في 
موقع الشركة الرئيسي 
عبر بوابة اإلعالنات 

عند الدخول على موقع 
الشركة صفحة اإلعالنات 

من ضمن املرفقات 
املتاحة مع اإلعالن وذلك 

عبر موقع الشركة.
قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال ٩4

تتعارض مع األحكام اإللزامية.
ملتزمة – يوجد مجلس اإلدارة

الئحة حوكمة 
معتمدة من 
قبل مجلس 

اإلدارة بتاريخ 
2٠1٧/12/2٦م. 

جاري العمل على حتديثها

املصدر: الشركة

باســتثناء مــا مت ذكــره فــي القســم 2 )"عوامــل املخاطــرة"( مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة بنظــام 
الســوق املاليــة ولوائحــه التنفيذيــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة التــي تنطبــق علــى الشــركات املدرجــة فــي 

الســوق املاليــة الســعودية )تــداول(.
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9-7   العقود الجوهرية

٩-٧-١   عقود وتعامات األطراف ذات العاقة

لــدى الشــركة بعــض العقــود والتعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة ويشــمل ذلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة واملســاهمن وكبــار التنفيذيــن 
وأقاربهــم وفقــاً للتالــي: 

توريــد مــواد خــام مــع شــركة الســريع لالســتثمار الصناعــي والتــي لرئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ/ صالــح ناصــر الســريع 	 
مصلحــة مباشــرة فيهــا )شــريك بنســبة 12.5% مــن رأس املــال( وتبلــغ نســبة توريــدات املــواد اخلــام ٣.٨% مــن إجمالــي توريــدات املــواد 

اخلــام و مببلــغ 1.٣ مليــون ريــال كمــا فــي 2٠1٩/٠٦/٣٠م.
ــس اإلدارة األســتاذ/ 	  ــس مجل ــي لرئي ــع الشــركة الســعودية لصناعــة مســتلزمات الســجاد )ماتكــس( والت ــواد خــام م ــد م توري

صالــح ناصــر الســريع مصلحــة مباشــرة فيهــا )شــقيق أحــد الشــركاء بالشــركة كمــا يشــغل منصــب عضــو فــي مجلــس املديريــن(؛ 
ــغ ٣.٩ مليــون ريــال  ــغ نســبة توريــدات املــواد اخلــام 11.5% مــن إجمالــي توريــدات املــواد اخلــام كمــا فــي 2٠1٩/٦/٣٠م ومببل وتبل

ســعودي.
ــي لرئيــس 	  ــال والت عقــود إيجــار معــارض ومســتودعات مــع شــركة احلكمــة الدوليــة للتطويــر العقــاري بقيمــة ٣٬٦٧5٬٠٠٠ ري

مجلــس اإلدارة األســتاذ/ صالــح ناصــر الســريع مصلحــة مباشــرة فيهــا )شــريك بالشــركة(.
تعامالت أخرى وهي عبارة عن قروض قدمها كل من: 	 

حمدان عبد اهلل السريع وهو طرف ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة.	 
ــس 	  ــس مجل ــة برئي ــل أحــد األطــراف ذات عالق ــن قب ــة م ــاري وهــي مملوك ــر العق ــي لالســتثمار والتطوي شــركة جــادة الراق

اإلدارة.
محمد بن ناصر السريع وهو طرف ذو عالقة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة.	 

كما في 2٠1٩/٠٦/٣٠م بلغ إجمالي رصيد التعامالت مع األطراف ذات العالقة مبلغ )5٣٬٣٣2٬٠٠٠( ريال وفقاً للتفصيل التالي:. 

اجلدول رقم )5٩(: رصيد التعامالت مع األطراف ذات العالقة 

النسبة ٣٠ يونيو 2٠1٩ بآالف الرياالت اجلهة الرقم

%1٦ ٨٬٣٨٧ الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد 
احملدودة )ماتكس( 1

%4٧ 25٬1٨1 شركة احلكمة الدولية للتطوير العقاري 2
%2٠ 1٠٬٧٣٠ شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي ٣
%1 5٠٠ السيد/ حمدان عبد اهلل السريع 4
%٦ ٣٬4٣4 شركة جادة الراقي لالستثمار والتطوير العقاري 5

%٣ 1٬٧44 شركة مجموعة سناسكو لالستثمار والتطوير 
العقاري )سناسكو( ٦

%٦ ٣٬٠٠٠ محمد ناصر السريع ٧
%1 ٣5٦ اخرى ٨

%100 53٬332 املجموع
املصدر: الشركة
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٩-٧-٢   عقود وتعامات ذات صلة باألصول العقارية 

العقارات اململوكة من الشركة 
لــدى الشــركة أرض مملوكــة مــن قبلهــا مبوجــب صــك نظامــي صــادرة عــن كتابــة العــدل األولــى بحائــل بتاريــخ 14٣٧/11/1٣هـــ، وهــي 

عبــارة عــن قطعــة األرض رقــم )٧٩٩٠( مــن املخطــط رقــم 2٠2٠ الواقــع فــي حــي املدائــن مبدينــة حائــل ومســاحتها ٨٠٠م2.

عقود إيجار العقارات
أبرمــت الشــركة عــدد مــن عقــود اإليجــار بصفتهــا مســتأجر وهــي عبــارة عــن أراضــي فــي املــدن الصناعيــة ومبانــي إداريــة ومعــارض 

ومســتودعات وســكن للعمــال فــي مختلــف مناطــق اململكــة ملمارســة نشــاطها مــن خاللهــا. وفيمــا يلــي نبــذة عــن عقــود اإليجــار:

اجلدول رقم )٦٠(: تفاصيل العقارات املستأجرة من الشركة:

مدة تاريخ العقدموقع العقاراسم املؤجر#
قيمة التجديدتاريخ االنتهاءاإليجار

مالحظاتالتأجير

نقاط بيع/معارض

مكتب 1
سليمان 
عبداهلل 
النودل 

لالستثمارات 
العقارية

أسواق الغد 
-بريدة – 
القصيم

14٣1/٠5/٠1هـ 
)املوافق 

2٠1٠/٠4/15م(

عشر 
سنوات

1441/٠4/٣٠هـ 
)املوافق 

2٠1٩/12/2٧م(

- ٣٨٬٠٠٠
ريال 
سعودي

مكتب أعمال 2
الشقة 

أسواق الغد 
-بريدة – 
القصيم

14٣٩/٠5/٠1هـ 
)املوافق 

2٠1٨/٠1/1٨م(
سنتن

1441/٠5/٠1هـ 
)املوافق 

2٠1٩/12/2٨م(

- 1٦٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

.

عبدالرحمن ٣
بن محمد 
السحيباني

أسواق الغد 
-بريدة – 
القصيم

14٣2/٠5/٠1هـ 
)املوافق 

2٠11/٠4/٠5م(

ثالث 
سنوات

14٣5/٠4/٣٠هـ 
)املوافق 

2٠14/٠٣/٠2م(

 24٬٠٠٠
ريال 
سعودي

مت جتديد العقد 
ملدة سنتن 

مبوجب إيصال 
الدفع مت بتاريخ 
2٠1٩/٠٦/12م

نزار فوزي 4
العظمة/

وقف فريدة 
بنت ياسن 

العظمة

حي لقيطة- 
شارع احلج-مكة 

املكرمة

14٣٩/٠4/1٣هـ 
)املوافق 

2٠1٧/12/٣1م(

144٠/12/٣٠هـ سنة
)املوافق 

2٠1٩/٠٩/٠1م(

يجدد 
تلقائياً

 444٬٦٧5
ريال 
سعودي

العقد شامل 
ألربعة عشر )14( 

معرض - مت 
جتديد العقد 

ملدة عام هجري 
مبوجب إيصال 
الدفع مت بتاريخ 
2٠1٩/٠٨/٣1م.

مكتب 5
إبراهيم 
صالح أبا 
حسن 
للعقار

حي ثليم – شارع 
الرس- الرياض 

14٣٨/٠1/٠1هـ 
)املوافق 

2٠1٦/1٠/٠2م(

يجدد سنة
تلقائياً

 11٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

مت جتديد العقد 
مبوجب إيصال 
الدفع مت بتاريخ 
2٠1٩/٠٣/٣1م. 
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مدة تاريخ العقدموقع العقاراسم املؤجر#
قيمة التجديدتاريخ االنتهاءاإليجار

مالحظاتالتأجير

نقاط بيع/معارض

عبداهلل ٦
غامن محمد 

الصقور 

حي دحضه - 
جنران

14٣٦/٠2/1٨هـ 
)املوافق 

2٠14/12/1٠م(

عشر 
سنوات

144٦/٠4/21هـ 
)املوافق 

2٠24/1٠/24م(

يجدد 
تلقائياً

 2٠٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

اإليجار يشمل 
مستودع وسكن 
للعمال. تزيد 
قيمة اإليجار 
السنوي لتكون 

22٠٠٠٠ريال عن 
كل سنة إيجارية 
من آخر خمس 
سنوات من مدة 
اإليجار- يشمل 
اإليجار معرض.

شركة ٧
احلكمة 
الدولية 
للتطوير 
العقاري

حي الفيصلية - 
الدمام

14٣٩/٠4/٠٧هـ 
)املوافق 

2٠1٧/12/25م(

144٠/٠4/2٣هـ سنة
)املوافق 

2٠1٨/12/٣٠م(

يجدد 
تلقائياً

 ٨٠٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

اإليجار يشمل 
عدد )٨( 

مستودعات 

شركة ٨
احلكمة 
الدولية 
للتطوير 
العقاري

حي السلي - 
الرياض

14٣٩/٠4/٠٧هـ 
)املوافق 

2٠1٧/12/25م(

144٠/٠4/2٣هـ سنة
)املوافق 

2٠1٨/12/٣٠م(

يجدد 
تلقائياً

 5٠٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

اإليجار يشمل 
عدد )5( 

مستودعات وسكن  

شركة ٩
احلكمة 
الدولية 
للتطوير 
العقاري

طريق أبها 
خميس مشيط 

- أبها

14٣٩/٠4/٠٧هـ 
)املوافق 

2٠1٧/12/25م(

144٠/٠4/2٣هـ سنة
)املوافق 

2٠1٨/12/٣٠م(

يجدد 
تلقائياً

 ٧5٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

يشمل اإليجار 
مجمع مستودعات 

وسكن ومكاتب 
إدارية.  

شركة 1٠
احلكمة 
الدولية 
للتطوير 
العقاري

حي الفيصلية- 
جدة

14٣٩/٠4/٠٧هـ 
)املوافق 

2٠1٧/12/25م(

144٠/٠4/2٣هـ سنة
)املوافق 

2٠1٨/12/٣٠م(

يجدد 
تلقائياً

 ٧٠٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

شركة 11
احلكمة 
الدولية 
للتطوير 
العقاري

طريق املطار - 
القصيم

14٣٩/٠4/٠٧هـ 
)املوافق 

2٠1٧/12/25م(

144٠/٠4/2٣هـ سنة
)املوافق 

2٠1٨/12/٣٠م(

يجدد 
تلقائياً

 25٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

اإليجار يشمل 
مستودعات وسكن 

شركة أزاد 12
العقارية

حي البلد - 
أسواق امليناء 

– جدة

144٠/٠2/2٨هـ 
)املوافق 

2٠1٨/11/٠٦م(

1441/٠٧/٠1هـ سنة
)املوافق 

2٠2٠/٠2/25م(

يجدد 
تلقائياً

 15٧٬5٠٠
ريال 
سعودي

مكتب 1٣
املشحب

 حي اخلالدية 
-حفر الباطن

144٠/٠٦/1٦هـ 
)املوافق 

2٠1٩/٠2/21م(

1441/٠٧/٠٦هـ سنة
)املوافق 

2٠2٠/٠٣/٠1م(

يجدد 
تلقائياً

 ٨٬4٠٠
ريال 
سعودي
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مدة تاريخ العقدموقع العقاراسم املؤجر#
قيمة التجديدتاريخ االنتهاءاإليجار

مالحظاتالتأجير

مستودعات / مخازن

شركة 1
احلكمة 
الدولية 
للتطوير 
العقاري

مخطط 
اخلمرة- جدة

14٣٩/٠4/٠٧هـ 
)املوافق 

2٠1٧/12/25م(

144٠/٠4/2٣هـ سنة
)املوافق 

2٠1٨/12/٣٠م(

يجدد 
تلقائياً

 2٠٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

شركة 2
احلكمة 
الدولية 
للتطوير 
العقاري

طريق املطار – 
جيزان

14٣٩/٠4/٠٧هـ 
)املوافق 

2٠1٧/12/25م(

144٠/٠4/2٣هـ سنة
)املوافق 

2٠1٨/12/٣٠م(

يجدد 
تلقائياً

 125٬٠٠٠
ريال 
سعودي

حمد محمد ٣
القحطاني

طريق املدينة 
املنورة - تبوك

144٠/٠٦/٠1هـ 
)املوافق 

2٠1٩/٠2/2٠م(

ثالثة 
سنوات

144٣/٠٧/2٨هـ 
)املوافق 

2٠22/٠٣/٠1م(

- 2٠٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

مؤسسة 4
عبداهلل 
أحمد 

عبدالرحمن 
العمودي

حي برميان – 
جدة

14٣٧/٠٦/٠1هـ 
)املوافق 

2٠1٦/٠٣/1٠م(

14٣٨/٠5/٠٣هـ سنة
)املوافق 

2٠1٧/٠1/٣1م

يجدد 
تلقائياً

 14٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

مت جتديد العقد 
مبوجب إيصال 

الدفع املؤرخ في  
2٠1٩/٠٣/2٠م.  

مؤسسة 5
عبداهلل 
أحمد 

عبدالرحمن 
العمودي

حي برميان – 
جدة

14٣٧/٠٦/٠1هـ 
)املوافق 

2٠1٦/٠٣/1٠م(

14٣٨/٠5/٠٣هـ سنة
)املوافق 

2٠1٧/٠1/٣1م(

يجدد 
تلقائياً

 14٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

شركة ٦
احلكمة 
الدولية 
للتطوير 
العقاري

حي خنشليلة - 
الرياض

14٣٩/٠4/٠٧هـ 
)املوافق 

2٠1٧/12/25م(

144٠/٠4/2٣هـ سنة
)املوافق 

2٠1٨/12/٣٠م(

يجدد 
تلقائياً

 15٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

شركة ٧
احلكمة 
الدولية 
للتطوير 
العقاري 

مخطط النور – 
مكة املكرمة

14٣٩/٠4/٠٧هـ 
)املوافق 

2٠1٧/12/25م(

144٠/٠4/2٣هـ سنة
)املوافق 

2٠1٨/12/٣٠م(

يجدد 
تلقائياً

 2٠٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي
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مدة تاريخ العقدموقع العقاراسم املؤجر#
قيمة التجديدتاريخ االنتهاءاإليجار

مالحظاتالتأجير

مستودعات / مخازن

شركة ٨
عجالن 

عبدالعزيز 
العجالن 
وإخوانه

شارع األمير 
نايف بن 

عبدالعزيز – 
املدينة املنورة

14٣٧/٠4/٠٨هـ 
)املوافق 

2٠1٦/٠1/1٨م(

خمس 
سنوات

1442/٠4/٠٧هـ 
)املوافق 

2٠2٠/11/2٣م(

- ٣٠٠٬٠٠٠
ريال 
سعودي

- يضاف %5 
على السنة الثانية 

لتصبح قيمة 
التأجير ٣15٬٠٠٠ 

ريال سعودي.
- يضاف %1٠ 

على السنة الثالثة 
ليصبح قيمة 

التأجير ٣4٦٬5٠٠ 
ريال سعودي.

- يضاف %15 
على السنة الرابعة 

ليصبح قيمة 
التأجير ٣٩٨٬4٧5 

ريال سعودي.

أمانة منطقة ٩
حائل 

املنطقة 
الصناعية
-حائل

142٩/٠٣/2٣هـ 
)املوافق 

2٠٠٨/٠٣/٣1م(

خمسة 
وعشرين 

سنة

- 54٬٧٨٩
ريال 
سعودي

أمانة منطقة 1٠
جازان

املنطقة 
الصناعية 

-جازان

142٩/٠4/2٣هـ 
)املوافق 

2٠٠٨/٠4/2٩م(

خمسة 
عشر 
سنة

- 1٣٬125
ريال 
سعودي

إيجارات أراضي في املدن الصناعية

إدارة املدينة 1
الصناعية 

بجدة

املدينة الصناعية 
األولى املرحلة 
الرابعة - جدة

1421/12/٠4هـ
)املوافق 

2٠٠1/٠2/٠4م(

خمسة 
وعشرون 

سنة

-- 
 1٦1٬5٦٨

ريال 
سعودي

بتاريخ 
2٠1٩/٠٣/25م 
مت التنازل عن 
مصنع اجلزيرة 
للغزل واملوكيت 

وباقي مدة اإليجار 
لصالح الشركة 

السعودية لصناعة 
مستلزمات 
السجاد 
)ماتكس(.

الهيئة 2
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

املدينة الصناعية 
األولى املرحلة 
الرابعة - جدة

14٣٦/11/2٨هـ
)املوافق 

2٠15/٠٩/12م(

عشرون 
سنة

145٦/11/2٧هـ 
)املوافق 

2٠٣5/٠2/٠٦م(

- 1٠٠٬5٨4
ريال 
سعودي
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مدة تاريخ العقدموقع العقاراسم املؤجر#
قيمة التجديدتاريخ االنتهاءاإليجار

مالحظاتالتأجير

إيجارات أراضي في املدن الصناعية

الهيئة ٣
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

املدينة الصناعية 
األولى املرحلة 
الرابعة - جدة

142٦/٠4/24هـ
)املوافق 

2٠٠5/٠٦/٠1م(

خمسة 
وعشرون 

سنة

قابلة 
للتجديد 
باتفاق 

الطرفن 
كتابياً 
قبل 

انتهاء 
مدة 

االتفاقية 
بشهرين

 ٦٨٨٬٨2
ريال 
سعودي

الهيئة 4
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

املدينة الصناعية 
األولى املرحلة 
الرابعة - جدة

142٧/٠٧/2٦هـ
)املوافق 

2٠٠٦/٠٨/2٠م(

خمسة 
وعشرون 

سنة

قابلة 
للتجديد 
باتفاق 

الطرفن 
كتابياً 
قبل 

انتهاء 
مدة 

االتفاقية 
بشهرين 

 1٨٬٦٠٠
ريال 
سعودي

الهيئة 5
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

املدينة الصناعية 
األولى املرحلة 
الرابعة - جدة

141٧/1٠/2٣هـ
)املوافق 

1٩٩٧/٠٣/٠2م(

خمسة 
وعشرون 

سنة

يجدد 
لفترة أو 
فترات 
ال تزيد 
كل منها 
عن مدة 
العقد 
األصلية

٨4٬٣٧5
ريال 
سعودي

الهيئة ٦
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

املدينة الصناعية 
األولى املرحلة 
الرابعة - جدة

141٨/٠1/2٦هـ
)املوافق 

1٩٩٧/٠٦/٠1م(

خمسة 
وعشرون 

سنة

يجدد 
لفترة أو 
فترات 
ال تزيد 
كل منها 
عن مدة 
العقد 

األصلية 

 2٨٬125
ريال 
سعودي

إيجارات مخصصة لسكن العمال

مؤسسة 1
خيام 

اجلزيرة 
للمقاوالت 

العامة

حي غرناطة - 
طريق األمير 
نايف - الدمام

14٣٩/٠٦/1٠هـ
)املوافق 

2٠1٨/٠2/2٦م(

144٠/٠٦/1٠هـ سنة
)املوافق 

2٠1٩/٠2/15م(

يجدد 
تلقائياً

 14٬٠٠٠
ريال 
سعودي
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قيمة التجديدتاريخ االنتهاءاإليجار

مالحظاتالتأجير

إيجارات مخصصة لسكن العمال

مؤسسة 2
خيام 

اجلزيرة 
للمقاوالت 

العامة

حي غرناطة - 
طريق األمير 
نايف - الدمام

14٣٩/٠٨/1٠هـ
)املوافق 

2٠1٨/٠4/2٦م(

14٣٩/٠٨/1٠هـ شهرين
)املوافق 

2٠1٨/٠4/2٦م(

يجدد 
تلقائياً

2٬٨٣٣ 
ريال 
سعودي

صالح أحمد ٣
احلمدان

حي الفيصلية 
- جدة

14٣٩/٠4/14هـ
)املوافق 

2٠1٨/٠1/٠1م(

144٠/٠4/24هـ سنة
)املوافق 

2٠1٨/12/٣1م(

يجدد 
تلقائياً

 2٧٬٠٠٠
ريال 
سعودي

مت جتديد العقد 
مبوجب إيصال 
الدفع بتاريخ 

2٠1٩/٠٣/14م.

رجاء عطية 4
املطرفي

حي لقيطة – 
مكة املكرمة

144٠/٠1/٠1هـ
)املوافق 

2٠1٨/٠٩/11م(

144٠/12/٣٠هـ سنة
)املوافق 

2٠1٩/٠٨/٣1م(

يجدد 
تلقائياً

 25٬٠٠٠
ريال 
سعودي

مت جتديد العقد 
مبوجب إيصال 
الدفع بتاريخ 

2٠1٩/٠٣/14م.

مكتب 5
منازل القمة 

للعقارات

حي املرقب - 
جدة

144٠/٠٦/11هـ
)املوافق 

2٠1٩/٠2/1٦م(

1441/٠٦/12هـ سنة
)املوافق 

2٠2٠/٠2/٠٦م(

يجدد 
تلقائياً

 ٦٬٠٠٠
ريال 
سعودي

مؤسسة ٦
نابلس 
العربية 
للتجارة 
واملقاوالت

طريق املدينة 
– مجمع 

القحطاني- 
املدينة املنورة

144٠/٠٦/15هـ
)املوافق

2٠1٩/٠2/2٠م(

ثالثة 
سنوات

1441/٠٧/2٧هـ 
)املوافق 

2٠22/٠2/2٨م(

- 1٨٬٠٠٠
ريال 
سعودي

الهيئة ٧
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

املدينة الصناعية 
– جدة األولى

14٣٨/٠٦/٠٦هـ
)املوافق 

2٠1٧/٠٣/٠5م(

1٨٠٬٩٦٠ -سنة
ريال 
سعودي

مت جتديد العقد 
مبوجب إيصال 
الدفع بتاريخ 

2٠1٩/٠4/11م.

الهيئة ٨
السعودية 
للمدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

املنطقة 
الصناعية األولى 
املرحلة الرابعة– 

جدة 

14٣٨/٠٦/٠٦هـ
)املوافق 

2٠1٧/٠٣/٠5م(

12٠٬24٠ -سنة
ريال 
سعودي

مت جتديد العقد 
مبوجب إيصال 
الدفع بتاريخ 

2٠1٩/٠4/11م.

املصدر: الشركة
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٩-٧-٣   القروض والتسهيات االئتمانية 

فيما يلي نبذة حول اتفاقيات التسهيالت والقروض التي حصلت عليها الشركة والتي ما زالت قائمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة:

اجلدول رقم )٦1(: تفاصيل القروض والتسهيالت االئتمانية:

املدة الزمنية التفصيلاجلهة املقرضة#
املسددللسداد

املبلغ املتبقي 
كما في 

2٠1٩/٠٦/٣٠م
بتاريخ 2٠1٩/٠٣/22م أبرمت الشركة وزارة املالية1

اتفاقية قرض بقيمة )٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ريال 
ثالثون مليون ريال وذلك ملدة )21٠( يوم. 
علما أن هذا القرض مضمون بسند ألمر 
بقيمة )٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ريال وإيداع مبلغ 

)1٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ريال عشرة مليون ريال في 
حساب الضمان لدى بنك الرياض بالتواريخ 
التالية 2٠1٩/٠٧/٣1 – 2٠1٩/٠٨/٣1- 

2٠1٩/٠٩/٣٠م.

21٠٠ يوم
2٣٬٩٨٩٬٠٠٠

بتاريخ 144٠/٠4/٠2هـ )املوافق بنك ساب2
2٠1٨/12/٠٩م( أبرمت الشركة اتفاقية 
تسهيالت مع بنك ساب قيمته اإلجمالية 

)25٬٠٠٠٬٠٠٠( ريال خمسة وعشرون مليون 
ريال. وهذا القرض مضمون بسند ألمر 

بقيمة التسهيالت. 

-٠2٠٬٠٦1٬٠٩2.٧4

بتاريخ 2٠1٨/12/1٧م أبرمت الشركة بنك الرياض٣
اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الرياض 
قيمته )٣٨٬5٠٠٬٠٠٠( ريال ثمانية وثالثون 
مليون وخمسمائة ألف ريال وملدة ٣ سنوات 

تبدأ من تاريخ 2٠1٨/12/1٧م وتنتهي 
بتاريخ 2٠21/12/1٧م ومضمونة بسندات 

ألمر.  
بتاريخ 2٠1٨/12/1٧م أبرمت الشركة 
اتفاقية متويل باألجل مع بنك الرياض 

قيمته )11٧٬٠٠٠٬٠٠٠( ريال مئة وسبعة 
عشر مليون ريال وملدة 5 سنوات تبدأ 

من تاريخ 2٠1٨/12/1٧م وتنتهي بتاريخ 
2٠2٣/12/1٧م ومضمونة بسندات ألمر.  

بتاريخ 2٠1٨/12/1٧م أبرمت الشركة 
اتفاقية متويل باألجل مع بنك الرياض 

قيمته )25٬٠٠٠٬٠٠٠( ريال خمسة 
وعشرون مليون ريال ملدة ٣ سنوات تبدأ 
من تاريخ 2٠1٨/12/1٧م وتنتهي بتاريخ 
2٠21/12/1٧م ومضمونة بسندات ألمر.

٣4٠٬52٨٬25٣114٬٩٧1٬٧4٦ سنوات
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املدة الزمنية التفصيلاجلهة املقرضة#
املسددللسداد

املبلغ املتبقي 
كما في 

2٠1٩/٠٦/٣٠م
بنك األهلي 4

التجاري
بتاريخ 144٠/٠2/14هـ )املوافق 

2٠1٨/1٠/2٣م( أبرمت الشركة اتفاقية 
تسهيالت ائتمانية مع البنك األهلي 

قيمتها )44٬5٣2٬٠٠٠( ريال أربعة وأربعون 
مليون وخمسمائة واثنان وثالثون ألف 
ريال ملدة )11( شهر، وسند ألمر مببلغ 

)4٨٬٩٨5٬2٠٠( ريال ألمر البنك األهلي. 
باإلضافة إلى االتفاقية األساسية يوجد بيان 
بالتسهيالت )ملحق اتفاقية التمويل التجاري 

واخلدمات املصرفية( وتتضمن التالي:
تيسير جتاري لتمويل متطلبات رأس املال 
العامل بحدود )21٬٦٠٠٬٠٠٠( ريال بدون 
الهامش وملدة 2٧٠ يوم وتستحق بتاريخ 

2٠1٩/٠٨/٣1م.
تيسير جتاري ملرة واحدة - تأكيد التزام 
وذلك إعادة جدولة على االلتزام القائم 
بقيمة )15٬٧٣2٬٠٠٠( ريال خمسة عشر 
مليون وسبعمائة واثنن وثالثون ألف ريال 
بدون الهامش وملدة ثالث سنوات تستحق 

2٠1٩/12/٣1م.
تيسير جتاري ملرة واحدة وذلك جلدولة 

جزء من االلتزامات القائمة احلالية حتت 
حد متويل رأس املال العامل رقم )1( بقيمة 
)٧٬2٠٠٬٠٠٠( سبعة مليون ومئتان ألف ريال 

ملدة )٣٦( شهر.

11٧٬٨5٧٬524.1٧٣٦٬٦٧4٬4٧5.٨٣ شهر

مصرف 5
الراجحي

بتاريخ 14٣٩/٠٦/2٧ هـ )املوافق 
2٠1٨/٠٣/15م( أبرمت الشكة اتفاقية 
تسهيالت ائتمانية مع مصرف الراجحي 
قيمتها )٦٨٬4٣٦٬٠٠٠( ثمانية وستون 

ميلون وأربعمائة وستة وثالثون ألف ريال 
ملدة )4٨( شهر مضمونة بسند ألمر بقيمة 

)٧٨٬٧٦٨٬٦٩1( ثمانية وسبعون مليون 
وسبعمائة وثمانية وستون ألف وستمائة 

وواحد وتسعون ريال.

4٨1٠٬٨٨٦٬٨2٠.٦٧5٧٬541٬٠٠٠ شهر

بتاريخ 144٠/٠٩/٠٣ هـ )املوافق سامبا٦
2٠1٩/٠5/٠٨م( أبرمت الشركة اتفاقية 
تسهيالت ائتمانية مع بنك سامبا بقيمة 
)1٠٬٨٠٩٬4٠٩.٠٣( ريال عشرة مليون 

وثمامنائة وتسعة ألف وأربعمائة وتسعة 
ريال وثالثة هللة مضمونة بسند ألمر بقيمة 

التسهيالت.

2٠54٠٬4٧٠.451٠٬2٦٩٬٠٠٠ شهر
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املدة الزمنية التفصيلاجلهة املقرضة#
املسددللسداد

املبلغ املتبقي 
كما في 

2٠1٩/٠٦/٣٠م
صندوق التنمية ٧

الصناعي*
بتاريخ 14٣٣/٠2/٠1هـ )املوافق 

2٠11/12/2٦م( أبرمت الشركة اتفاقية مع 
صندوق التنمية الصناعي للحصول على ٣ 
قروض طويلة األجل بقيمة )1٣2( مليون 

ريال تقريباً وذلك لتمويل التوسعة مبصانع 
الشركة.

5٠٠٬٠٠٠2٨٬٣5٧٬٠٠٠خمس سنوات

قرض من ٨
السيد/ حمدان 
عبداهلل السريع 

)مساهم – 
طرف ذو 
عالقة(

بتاريخ 2٠1٨/٠٣/٠٨م قامت الشركة 
باحلصول على متويل نقدي مببلغ 

)1٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ريال عشرة مالين ريال 
سعودي )قرض حسن(، وسيتم سداد املبلغ 

خالل ستة أشهر، علماً انه ال يوجد أي 
ضمانات مقدمة من الشركة.

٦1٠٬٠٠٠٬٠٠٠٠ أشهر

قرض من ٩
شركة جادة 

الراقي 
لالستثمار 
والتطوير 

العقاري )طرف 
ذو عالقة(

بتاريخ 2٠1٨/٠2/2٨م حصلت الشركة 
على مبلغ )٨٬5٨٠٬٠٠٠( ثمانية مالين 
وخمسمائة وثمانن مليون ريال سعودي 

كتمويل نقدي وخطابات ضمان في البنوك 
)قرض حسن( من طرف شركة جادة الراقي 
لالستثمار والتطوير العقاري، وسيتم سداد 
مبلغ التمويل خالل العامن 2٠1٩/2٠1٨م.

5٬14٦٬٠٠٠٣٬4٣4٬٠٠٠سنتن

قرض من 1٠
السيد/ محمد 
ناصر السريع 
)مساهم – 
طرف ذو 
عالقة(

بتاريخ 2٠1٨/1٠/1٦م قامت الشركة 
باحلصول على متويل نقدي مببلغ 

)٣٬٠٠٠٬٠٠٠( ريال ثالثة مليون ريال سعودي 
)قرض حسن(.

٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠سنتن

املصدر: الشركة

* بتاريخ 144٠/٠4/11هـ )املوافق 2٠1٨/12/1٨م( حصلت الشركة على موافقة الصندوق الصناعي إلعادة جدولة أقساط قروض 
الصندوق على النحو التالي:

اجلدول رقم )٦2(: إعادة جدولة أقساط قروض الصندوق.

القسط )بالريال(تاريخ االستحقاق
قرض الصندوق رقم )14٧٨(

٨٨٬٨٧٧٬٠٠٠مسدد
2٠1٩٣٬2٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(
2٠2٠2٬4٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(
2٠212٬4٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(
2٠222٬4٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(
2٠2٣1٬15٧٬٠٠٠م )غير مسدد(

100٬434٬000املجموع
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القسط )بالريال(تاريخ االستحقاق
قرض الصندوق رقم )2٣4٧(

٨٬٦٠٠٬٠٠٠مسدد
2٠1٩٩٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد( 
2٠2٠1٬٨٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(
2٠211٬٨٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(
2٠221٬٨٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(
2٠2٣1٬٧٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(

16٬600٬000املجموع
قرض الصندوق رقم )2٣٣٣٩(

٦٬2٠٠٬٠٠٠مسدد
2٠1٩٩٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(
2٠2٠1٬٨٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(
2٠211٬٨٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(
2٠221٬٨٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(
2٠2٣2٬5٠٠٬٠٠٠م )غير مسدد(

15٬000٬000املجموع
املصدر: الشركة

ــة رأس املــال لناحيــة   جتــدر اإلشــارة بــأن الشــركة قــد حصلــت علــى خطابــات عــدم ممانعــة مــن اجلهــات املقرضــة علــى إعــادة هيكل
ــة.  ــادة عبــر إصــدار أســهم حقــوق أولوي تخفيــض رأس املــال عــن طريــق شــطب األســهم والزي

باســتثناء مــا ذكــر أعــاله، ال يوجــد لــدى الشــركة أي قــروض أو تســهيالت بنكيــة ولــم تبــرم أي اتفاقيــات مــن نــوع اإليجــار التمويلــي مــع 
أي مــن البنــوك الســعودية وغيــر الســعودية. 

كمــا تؤكــد الشــركة بأنهــا لــم تقــدم قرضــاً نقديــاً مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا وأنهــا لــم تقــدم أي ضمانــات ألي قــروض ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة أو موظفيهــا مــع الغيــر، ولــم تفتــح أي اعتمــادات بنكيــة. كمــا أن الشــركة لــم متنــح قروضــا ألي مــن املوظفــن باســتثناء 

الدفعــات املقدمــة علــى الراتــب والتــي حتتســب مــن بــدل الســكن و/أو النقــل بحســب عقــد العمــل. 

٩-٧-٤   العقود والتعامات المتعلقة بالموردين 

باإلضافــة إلــى عقــود توريــد مــواد اخلــام التــي أبرمتهــا الشــركة مــع أطــراف ذات عالقــة الوارديــن فــي الفقــرة الفرعيــة )٩-٧-1( مــن 
هــذا القســم، أبرمــت الشــركة اتفاقيتــن علــى النحــو التالــي:

بتاريــخ 2٠1٨/٠4/٠4م أبرمــت الشــركة اتفاقيــة توريــد معــدات وآالت بنــاء مــع شــركة روالكــو لآلليــات واملعــدات الثقيلــة 	 
احملــدودة مدتهــا ســنتن وذلــك لتوريــد عــدد )٣٧( رافعــة شــوكية بالتقســيط. 

وبتاريــخ 2٠1٨/٠5/٠٦م أبرمــت الشــركة عقــد وكالــة جتاريــة مــع شــركة مــورا تكســتلس )Mora Textils( ملــدة ســنة وجــاري العمــل 	 
حاليــاً علــى جتديــد االتفاقيــة وســيتم قبــل نهايــة العــام 2٠1٩م.
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9-8   التقاضي

كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة الشــركة ليســت طرفــا فــي أي دعــوى قضائيــة أو مطالبــة أو حتكيــم أو إجــراءات إداريــة مجتمعــة أو منفــردة 
قائمــة أو مــن احملتمــل إقامتهــا، مــن شــأنها أن تؤثــر جوهريــا علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا املالــي. 

9-9   العالمات التجارية 

لــدى الشــركة عالمــة جتاريــة مت تســجيلها لــدى وزارة التجــارة )إدارة العالمــات التجاريــة( حتــت الفئــة )24( وهــي إحــدى فئــات العالمــات 
التجاريــة والتــي تختــص باملنســوجات ومنتجــات النســيج غيــر الــواردة فــي فئــات أخــرى أغطيــة الفــراش واملوائــد والبطانيــات واملفــارش، 
ــي تشــغلها  ــة الت ــى أو املكاتــب أو احملــالت التجاري ــة للمبن ــى الواجهــة اخلارجي وســيمكن ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها عل

الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا احلمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــاً لنظــام العالمــات التجاريــة. 

لــدى الشــركة عالمــة جتاريــة مســجلة باســم شــركتها التابعــة فــي أمريــكا حتــت الفئــة )2٧( و)4٠( واملتعلقــة بصناعــة األرضيــات ال ســيما 
الســجاد والبسط.

يوضح اجلدول التالي تفاصيل العالمات التجارية اخلاصة بالشركة:

اجلدول رقم )٦٣(: تفاصيل العالمات التجارية املسجلة باسم الشركة أو شركاتها التابعة.

الشركة رقم الشهادةشكل العالمة
نهاية احلمايةبداية احلمايةتاريخ التسجيلاملالكة

العالمات التجارية املسجلة في اململكة العربية السعودية

14٣٠٠٦215

شركة 
مجموعة 
السريع 
التجارية 
الصناعية

14٣1/٠٣/٠2هـ 
)املوافق 

2٠1٠/٠2/1٦م(

144٠/٠٧/1٩هـ 
)املوافق 

2٠1٩/٠٣/2٦م(

145٠/٠٧/1٨هـ 
)املوافق 

2٠2٨/12/٠5م(

العالمة التجارية املسجلة في الواليات املتحدة األمريكية 

4٠٨2٣٠5
ميلينيوم 
ويفرز 
احملدودة

2٠22/٠1/1٠م2٠1٧/٠1/1٠م2٠12/1٠/٠1م

املصدر: الشركة

أفادت الشركة بأنه ليس لديها أي أصول غير ملموسة )فيما عدا عالماتها التجارية أعاله(. 
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9-10   التأمين

٩-١٠-١   التأمين الصحي
لــدى الشــركة وثيقــة تأمــن صحــي ملوظفيهــا وأســرهم مبرمــة مــع شــركة التعاونيــة للتأمــن وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي اململكــة 
وذلــك مبوجــب وثيقــة الضمــان الصحــي رقــم )1٦٠٣٩5٩( وتاريــخ 2٠1٨/12/٠1م ومدتهــا ســنة واحــدة وتنتهــي بتاريــخ 2٠1٩/11/٣٠م. 
تُغطــي هــذه الوثيقــة الرعايــة الصحيــة مــن خــالل شــبكة مقدمــي اخلدمــة املعينــن مــن ِقبــل الشــركة وبشــرط أن تكــون احلالــة مشــمولة 

بالتغطيــة التأمينيــة. 

٩-١٠-٢   التأمين اإللزامي على السيارات
كمــا يوجــد لــدى الشــركة وثيقــة تأمــن خاصــة بالســيارات التــي متلكهــا مبرمــة مــع شــركة أكســا للتأمــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص 
لهــا للعمــل فــي اململكــة وذلــك مبوجــب الوثيقــة رقــم )٣٩٠255٠( صاحلــة حتــى تاريــخ 2٠2٠/٠٣/٣1م وتغطــي جميــع املركبــات التــي 

متلكهــا الشــركة وعددهــا )12٣( مركبــة ونــوع التغطيــة )تأمــن الســيارات الشــامل – جتــاري(.

٩-١٠-٣   التأمين على مباني وعقارات ومنشآت الشركة
يوجــد لــدى الشــركة وثيقــة تأمــن خاصــة مببانــي وعقــارات ومنشــآت الشــركة وتتضمــن أيضــاً التأمــن علــى املخــزون بكافــة أنواعــه 
مبرمــة مــع شــركة ميدغلــف للتأمــن التعاونــي وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي اململكــة وذلــك مبوجــب الوثيقــة رقــم )5٨2٠٦5٩( 

صاحلــة حتــى تاريــخ 2٠2٠/٠5/٠2م وتغطــي جميــع املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة.

ــر  ــى آخ ــة عل ــة الهيئ ــذ موافق ــرت من ــي تغي ــة الت ــات الجوهري 9-11   المعلوم
ــهم ــدار أس ــرة إص نش

ــي  ــي( والت ــى آخــر نشــرة إصــدار أســهم )الطــرح العــام األول ــة عل ــذ موافقــة الهيئ ــي تغيــرت من ــرز املعلومــات الت ــي ملخــص ألب فيمــا يل
صــدرت بتاريــخ 2٠٠٩/12/1٣م: 

رأس مال الشركة: 	 
بتاريــخ 14٣4/٠5/2٠ هـــ )املوافــق 2٠1٣/٠4/٠1م( وافقــت اجلمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى زيــادة رأس مــال الشــركة 	 

مــن )٣٠٠( مليــون ريــال إلــى )٣٧5( مليــون ريــال مقســم إلــى )٣٧٬5٠٠٬٠٠٠( ســبعة وثالثــون مليــون وخمســمائة ســهم متســاوية 
القيمــة قيمــة كل منهــا )1٠( ريــاالت وذلــك عــن طريــق منــح ســهم مجانــي لــكل أربعــة أســهم ميتلكهــا املســاهمن.

بتاريــخ 14٣٩/٠4/1٠هـــ املوافــق 2٠1٧/12/2٨م وافقــت اجلمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة 	 
ــون وخمســمائة ألــف ســهم  ــان وعشــرون ملي ــى )22٬5٠٠٬٠٠٠( اثن ــال مقســم إل ــون ري ــى )225( ملي ــال إل ــون ري مــن )٣٧5( ملي

بنســبة تخفيــض متثــل )4٠%( مــن رأس مــال الشــركة عــن طريــق تخفيــض )2( ســهمن لــكل 5 أســهم.
وبتاريــخ 144٠/12/2٧هـــ )املوافــق 2٠1٩/٠٨/2٨م(، وافقــت اجلمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى تخفيــض رأس مــال 	 

الشــركة مــن )225٬٠٠٠٬٠٠٠( مئتــان وخمســة وعشــرون مليــون ريــال إلــى )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة وســتون مليــون وخمســمائة 
ألــف ريــال مقســم إلــى )٦٬55٠٬٠٠٠( ســتة مليــون وخمســمائة وخمســون ألــف ســهم بنســبة تخفيــض متثــل )٧٠٬٨٩%( مــن رأس 
مــال الشــركة عــن طريــق تخفيــض )٣.54( ســهم لــكل )5( خمســة ســهم وإلغــاء )15٬٩5٠٬٠٠٠( خمســة عشــر مليــون وتســعمائة 

وخمســون ألــف ســهم.
ــخ 2٠1٩/٠٣/25م واســتحداث بعــض املناصــب )عالقــات املســتثمرين وســكرتير تنفيــذي 	  ــه بتاري ــكل التنظيمــي: مت تعديل الهي

ومســؤولي ضمــان اجلــودة والصحــة والســالمة واملديــر التنفيــذي العــام للقطــاع التجــاري واملديــر التنفيــذي العــام لألرضيــات ومديــر 
عــام اراتكــس )مصنــع اخليــوط(( وإلغــاء بعــض املناصــب )كمديــر عــام الصناعــة واملستشــار القانونــي( ليصبــح وفــق مــا هــو مبــن 

فــي هــذه النشــرة.
النظام األساسي: مت تغيير النظام األساسي وحتديثه متاشياً مع نظام الشركات اجلديد	 
القوائم املالية: مت تعديل طريقة إعدادها لتصبح وفق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.	 
اإلدارة العليا: إجراء بعض التعديالت أهمها تعين رئيس تنفيذي جديد.	 
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اخلســائر املتراكمــة: زيــادة اخلســائر املتراكمــة بســبب ضعــف الطلــب علــى منتجــات الشــركة وزيــادة املنافســة فــي ســوق الســجاد 	 
و املوكيــت.

قيمــة األصــول: قــرر مجلــس اإلدارة بتاريـــخ 1٩ ذو القعــدة 144٠هـــ املوافــق 22 يوليــو 2٠1٩م تفويــض جلنــة املراجعــة لالختيــار 	 
والتعاقــد مــع مستشــار خارجــي مســتقل لعمــل دراســة لالنخفــاض فــي قيمــة املمتلــكات واملعــدات، وحتديــد مــا إذا كانــت املمتلــكات 
واملعــدات قــد انخفضــت قيمتهــا. وبتاريــخ 15 صفــر 1441هـــ املوافــق 14 أكتوبــر 2٠1٩م مت التعاقــد مــع أحــد املقيمــن املعتمديــن 
فــي اململكــة العربيــة الســعودية وتتوقــع اإلدارة احلصــول علــى تقريــر التقييــم النهائــي خــالل الربــع األخيــر مــن 2٠1٩م. وال يعتقــد 
مجلــس إدارة املجموعــة فــي الوقــت الراهــن، أن تلــك الدراســة ســينتج عنهــا أي انخفــاض فــي قيمــة املمتلــكات واملعــدات، حيــث يــرى 
مجلــس اإلدارة حاليــاً أن املمتلــكات واملعــدات بوضعهــا احلالــي وفــي ظــل الظــروف االقتصاديــة احلاليــة ســيكون لديهــا القــدرة علــى 

توفيــر منافــع اقتصاديــة مســتقبلية للمجموعــة متكنهــا مــن اســترداد القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واملعــدات فــي املســتقبل
إقفــال بعــض الشــركات التابعــة للشــركة خــارج اململكــة كشــركة ميلينيــوم ويفــرز احملــدودة – أمريــكا وشــركة ميلينيــوم ويفــرز 	 

أوروبــا.
دمج شركة ذا هوم ستايلز احملدودة في الشركة.	 
العالمــات التجاريــة: اســتخدمت الشــركة عــدد مــن املــاركات والشــعارات لتســويق وبيــع وتوزيــع منتجاتهــا ولــم تقــم بتســجيلها 	 

لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار وقــد مت اإلفصــاح عنهــا فــي نشــرة الطــرح العــام األولــي وهــي علــى النحــو التالــي:

اجلدول رقم )٦4(: العالمات التجارية. 

العالمة التجاريةاملنتج

Ever Fresh
    

JYFCO

AXENT RUGS

   

AREEKA
    

RIYADA
   

BELLA BLANKET

     

DREAMS
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9-12   إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية

إضافة إلى اإلقرارات األخرى املشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة مبا يلي: 

بأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في اململكة العربية السعودية.	 
 أن ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها. 	 
أنه مت اإلفصاح عن جميع املعلومات القانونية اجلوهرية املتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار. 	 
أن الشــركة ليســت خاضعــة ألّي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر مبفردهــا أو مبجملهــا جوهريــاً فــي أعمــال الشــركة أو 	 

فــي وضعهــا املالــي.   
أن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ليســوا خاضعــن ألّي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر مبفردهــا أو مبجملهــا جوهريــاً 	 

فــي أعمــال الشــركة أو شــركاتها التابعــة أو فــي وضعهــم املالــي. 
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      10.   تغطية االكتتاب

أبرمــت الشــركة ومتعهــدي تغطيــة االكتتــاب اجلزيــرة كابيتــال ووســاطة كابيتــال اتفاقيــة تعهــد تغطيــة اكتتــاب أحــد عشــرة مليــون ومائتــي 
وســتة وســتن ألــف )11٬2٦٦٬٠٠٠( ســهماً عاديــاً بســعر عشــرة )1٠( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، متثــل 1٠٠% مــن أســهم حقــوق 

األولويــة املطروحــة لالكتتــاب )"اتفاقيــة التعهــد بتغطيــة االكتتــاب"(.

10-1   متعهد التغطية

 شركة اجلزيرة لألسواق املالية 
طريق امللك فهد - منطقة الرياض

ص.ب 2٠4٣٨ الرياض 11455
اململكة العربية السعودية

هاتف: 225٦٠٠٠ 11 ٩٦٦+
فاكس: 225٦٠٦٨ 11 ٩٦٦+

www.aljaziracapital.com.sa :املوقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

شركة الوساطة املالية )وساطة كابيتال(  
شارع العليا العام   

ص.ب 5٠٣15 الرياض 1152٣
اململكة العربية السعودية   

هاتف: 4٩44٠٦٧ 11 ٩٦٦+
فاكس: 4٩442٠5 11 ٩٦٦+

www.wasatah.com.sa :املوقع اإللكتروني
info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

10-2   ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية

طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه: 

تتعهــد الشــركة ملتعهــدي التغطيــة أنــه فــي تاريــخ التخصيــص ســوف تصــدر وتخصــص ملتعهــدي التغطيــة جميــع أســهم حقــوق . 1
األولويــة املتعهــد بتغطيتهــا فــي هــذا االكتتــاب التــي لــم يكتتــب بهــا املســاهمون املســتحقون كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.

 يتعهــد متعهــدي تغطيــة االكتتــاب للشــركة بأنــه فــي تاريــخ التخصيــص، ســوف يقــوم بشــراء األســهم املتعهــد بتغطيتهــا فــي هــذا . 2
االكتتــاب، والتــي لــم يتــم االكتتــاب بهــا مــن قبــل املســاهمن املســتحقن كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.

يتقاضى متعهدي التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.. ٣
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      11.   اإلعفاءات 

لم حتصل الشركة على أي إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالطرح.
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      12.   شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب

تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق املاليــة لتســجيل وطــرح األســهم اجلديــدة وإلــى الســوق إلدراج األســهم اجلديــدة ومت الوفــاء بكافــة 
املتطلبــات مبوجــب قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة.

يجــب علــى جميــع املســاهمن املســتحقن وحملــة احلقــوق املكتســبة ومقدمــي العــروض قــراءة شــروط وتعليمــات االكتتــاب بعنايــة تامــة 
ــب  ــر تقــدمي طل ــث يعتب ــة منــوذج الطــرح املتبقــي. حي ــاب مــن خــالل الوســيط أو تعبئ ــب االكتت ــي أو تقــدمي طل ــاب اإللكترون ــل االكتت قب

االكتتــاب أو توقيــع وتســليم منــوذج الطــرح املتبقــي مبثابــة موافقــة وقبــول بالشــروط واألحــكام املذكــورة.

12-1   الطرح
يتمثــل االكتتــاب فــي طــرح أحــد عشــرة مليــون ومائتــي وســتة وســتن ألــف )11٬2٦٦٬٠٠٠( ســهم عــادي جديــد بســعر طــرح يبلــغ )1٠( 
عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم وبقيمــة اســمية قدرهــا )1٠( عشــرة ريــاالت ســعودية، وبقيمــة طــرح إجماليــة تبلــغ مائــة واثنــي عشــرة 
مليــون وســتمائة وســتن ألــف )112٬٦٦٠٬٠٠٠( ريــال، وذلــك لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة وســتون مليــون 

ــال ســعودي. ــة وســتن ألــف ري ــة وســبعون مليــون ومائ ــة وثماني ــال ســعودي إلــى )1٧٨٬1٦٠٬٠٠٠( مائ وخمســمائة ألــف ري

12-2    كيفيــة التقــدم بطلــب االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة 
)األســهم الجديــدة(

يتعــن علــى املســاهمن املقيديــن والراغبــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقــدمي طلــب االكتتــاب أثنــاء فتــرة االكتتــاب عــن 
طريــق احملفظــة االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــة إلــى إمكانيــة االكتتــاب 
مــن خــالل أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط وأمــن حفــظ األســهم فــي اململكــة خــالل فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال وجــود فتــرة طــرح 

متبقيــة فيمكــن أيضــا خاللهــا تقــدمي طلبــات اكتتــاب أليــة أســهم متبقيــة مــن قبــل املؤسســات االســتثمارية فقــط.

باملشاركة في االكتتاب فإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم املوضحة في طلب االكتتاب.	 
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها.	 
املوافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار.	 
أنــه لــم يســبق لــه التقــدم لالكتتــاب فــي نفــس األســهم لهــذا الطــرح لــدى الوســيط وللشــركة احلــق فــي رفــض كافــة الطلبــات 	 

فــي حــال تكــرار طلــب االكتتــاب.
قبولــه األســهم املخصصــة مبوجــب طلــب االكتتــاب وقبولــه كافــة شــروط وتعليمــات االكتتــاب الــواردة فــي الطلــب وفــي نشــرة 	 

اإلصــدار.
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقدميه للوسيط.	 

12-3   طلب االكتتاب
علــى الشــخص املســتحق الــذي يرغــب مبمارســة كامــل حقــه واالكتتــاب فــي جميــع أســهم حقــوق األولويــة التــي يحــق لــه االكتتــاب فيهــا 
أن يقــوم باالكتتــاب عــن طريــق احملفظــة االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء أو مــن 

خــالل أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط وأمــن حفــظ األســهم.

يحســب عــدد األســهم التــي يحــق للشــخص املســتحق االكتتــاب فيهــا بحســب عــدد حقــوق األولويــة التــي ميلكهــا. )1.٧2 حــق لــكل ســهم 
واحــد( أمــا مبلــغ االكتتــاب الــذي يتعــن علــى املكتتــب دفعــه فيحســب بضــرب عــدد حقــوق األولويــة القائمــة التــي ميلكهــا قبــل نهايــة فتــرة 

االكتتــاب فــي )1٠( عشــرة ريــاالت ســعودية.
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12-4   مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي

يتعــن علــى املســاهمن املســتحقن والراغبــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقــدمي طلــب االكتتــاب أثنــاء فتــرة االكتتــاب والتــي 
تبــدأ يــوم اإلثنــن 1441/٠٦/٠2هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/2٧م( وتنتهــي يــوم اخلميس 1441/٠٦/12هـ )املوافــق 2٠2٠/٠2/٠٦م(.

وافقــت اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة املنعقــدة يــوم األربعــاء بتاريــخ 1441/٠5/2٧هـــ )املوافــق2٠2٠/٠1/22م( علــى توصيــة مجلــس 
اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة. ومبوجــب نشــرة اإلصــدار هــذه ســيتم طــرح )11٬2٦٦٬٠٠٠( 
أحــد عشــرة مليــون ومائتــي وســتة وســتن ألــف ســهم عــادي لالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة والتــي متثــل حوالــي )1٧2%( مــن رأس 
مــال الشــركة قبــل االكتتــاب وبســعر طــرح يبلــغ )1٠( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وبقيمــة طــرح إجماليــة تبلــغ )112٬٦٦٠٬٠٠٠( 
ــوق  ــكل حــق مــن حق ــدة بنســبة ســهم واحــد ل ــال، وســيتم إصــدار األســهم اجلدي ــف ري ــون وســتمائة وســتن أل ــي عشــرة ملي ــة واثن مائ
األولويــة. وســيكون االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة املطروحــة للمســاهمن املقيديــن فــي ســجل املســاهمن فــي الشــركة فــي نهايــة 
ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة يــوم األحــد بتاريــخ 1441/٠٦/٠1هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/2٦م( وللمســتحقن 
ممــن قامــوا بشــراء حقــوق األولويــة خــالل فتــرة تــداول حقــوق األولويــة، مبــن فيهــم املســاهمن املقيديــن الذيــن قامــوا بشــراء حقــوق 

أولويــة إضافيــة بجانــب احلقــوق التــي ميلكونهــا أصــال.

ســيتم دفــع مبالــغ التعويــض النقــدي لألشــخاص املســتحقن الذيــن لــم ميارســوا حقهــم فــي االكتتــاب كليــا أو جزئيــا فــي األســهم اجلديــدة 
وملســتحقي كســور األســهم مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه يــوم اخلميــس 1441/٠٧/٠٣هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/2٧م(، علمــا 

بــأن مبالــغ التعويــض النقــدي متثــل املبلــغ الــذي يزيــد علــى ســعر الطــرح مــن صافــي متحصــالت بيــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم.

ــة التــي مت إيداعهــا فــي احملافــظ عبــر الســوق املاليــة الســعودية )تــداول(.  ســيكون بإمــكان املســاهمن املقيديــن تــداول حقــوق األولوي
ــة  ــي انعقــاد اجلمعي ــداول يل ــوم ت ــة ثانــي ي ــع املســاهمن املقيديــن فــي ســجالت الشــركة نهاي وتعتبــر هــذه احلقــوق حــق مكتســب جلمي
العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بزيــادة رأس املــال. ويعطــي كل حــق حلاملــه أحقيــة ممارســة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد، وذلــك بســعر 
الطــرح. وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة بعــد انعقــاد اجلمعيــة. وســتظهر احلقــوق فــي محافــظ املســاهمن املقيديــن حتــت رمــز جديــد 

خــاص بحقــوق األولويــة وســيتم حينهــا إشــعار املســاهمن املقيديــن بإيــداع احلقــوق فــي محافظهــم.

وسيكون اجلدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غير العادية يوم األربعاء 1441/٠5/2٧هـ )املوافق 2٠2٠/٠1/22م(.. 1
مرحلــة التــداول واالكتتــاب: تبــدأ مرحلــة التــداول واالكتتــاب فــي يــوم اإلثنــن 1441/٠٦/٠2هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/2٧م( علــى . 2

ــوم  ــة ي ــى نهاي ــاب حت ــرة االكتت ــق 2٠2٠/٠2/٠٣م( وتســتمر فت ــن 1441/٠٦/٠٩هـــ )املواف ــوم اإلثن ــي ي ــداول ف ــرة الت ــي فت أن تنته
اخلميــس 1441/٠٦/12هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/٠٦م(.

ــى . ٣ ــن الســاعة العاشــرة صباحــا وحت ــق 2٠2٠/٠2/11م( م ــاء 1441/٠٦/1٧هـــ )املواف ــوم الثالث ــدأ ي ــي: تب ــرة الطــرح املتبق فت
الســاعة اخلامســة مســاًء مــن اليــوم التالــي بتاريــخ 1441/٠٦/1٨هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/12م(. وســيتم خــالل هــذه الفتــرة طــرح 
األســهم املتبقيــة علــى عــدد مــن املســتثمرين ذوي الطابــع املؤسســي )ويشــار إليهــم بـ"املؤسســات االســتثمارية"( علــى أن تقــوم تلــك 
املؤسســات االســتثمارية بتقــدمي عــروض شــراء األســهم املتبقيــة. وســيتم تخصيــص األســهم املتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات 
العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى املؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض، 
أمــا بالنســبة لكســور األســهم، فســيتم إضافتهــا لألســهم املتبقيــة ومعاملتهــا باملثــل. وســوف يكــون ســعر االكتتــاب فــي األســهم 
اجلديــدة التــي لــم يكتتــب بهــا فــي هــذه الفتــرة بحــد أدنــى ســعر الطــرح، وإذا كان ســعر األســهم غيــر املكتتــب بهــا أعلــى مــن ســعر 
ــاب بحقوقهــم بنســبة مــا ميلكــون مــن  ــم يقومــوا باالكتت ــن ل ــة الذي ــة حقــوق األولوي ــوزع الفــرق )إن وجــد( كتعويــض حلمل الطــرح ي

حقــوق.
التخصيــص النهائــي لألســهم: ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بنــاء علــى عــدد احلقــوق التــي مارســها بشــكل مكتمــل . 4

وصحيــح، أمــا بالنســبة ملســتحقي كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى املؤسســات االســتثمارية خــالل فتــرة 
الطــرح املتبقــي. وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم املتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــالت بيــع األســهم املتبقيــة 
وكســور األســهم بــدون احتســاب أي رســوم أو اســتقطاعات )مبــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل حســب مــا يســتحقه فــي 

موعــد أقصــاه يــوم اخلميــس 1441/٠٧/٠٣هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/2٧م(.
ــة . 5 ــد اســتكمال كاف ــداول( عن ــاب فــي نظــام )ت ــداول األســهم املطروحــة لالكتت ــدة فــي الســوق: ســيبدأ ت ــداول األســهم اجلدي ت

اإلجــراءات املتعلقــة بتســجيل األســهم املطروحــة وتخصيصهــا.

لقــد تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى هيئــة الســوق املاليــة لتســجيل وطــرح األســهم اجلديــدة كمــا تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى الســوق املاليــة 
الســعودية )تــداول( لقبــول إدراجهــا.
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12-5   التخصيص ورد الفائض
ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.

يتــم تخصيــص أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص املســتحقن بنــاًء علــى عــدد احلقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح. 
أمــا بالنســبة ملســتحقي كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى املؤسســات االســتثمارية خــالل فتــرة الطــرح املتبقــي، 
وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم املتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــالت بيــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم 
)مبــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم اخلميــس 1441/٠٧/٠٣هـــ )املوافــق 
2٠2٠/٠2/2٧م(. وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر مكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــد التغطيــة بشــراء تلــك األســهم اجلديــدة املتبقيــة 

وســتخصص لــه.

ويتوقــع اإلعــالن عــن العــدد النهائــي لألســهم التــي مت تخصيصهــا لــكل شــخص مســتحق دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن 
مديــر االكتتــاب وذلــك بقيدهــا فــي حســابات املكتتبــن. ويجــب علــى األشــخاص املســتحقن االتصــال بالوســيط الــذي مت تقــدمي طلــب 
االكتتــاب مــن خاللــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة. وســوف يتــم اإلعــالن عــن نتائــج التخصيــص فــي موعــد أقصــاه يــوم األحــد 

1441/٠٦/22هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/1٦م(.

ســيتم رد الفائــض )باقــي متحصــالت عمليــة الطــرح مبــا يتجــاوز ســعر الطــرح( لألشــخاص املســتحقن الذيــن لــم يشــاركوا كليــا أو جزئيــا 
فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة )إن وجــدت( مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه يــوم اخلميــس 1441/٠٧/٠٣هـــ )املوافــق 

2٠2٠/٠2/2٧م(.

12-6   نشرة اإلصدار التكميلية
ــة وااللتزامــات  ــات قواعــد طــرح األوراق املالي ــك حســب متطلب ــة، وذل ــة نشــرة إصــدار تكميلي ــى الهيئ ــى الشــركة أن تقــدم إل يتعــن عل

ــي: ــأٍي مــن اآلت ــل اكتمــال الطــرح ب ــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقب املســتمرة، إذا علمــت الشــركة فــي أي وقــت بعــد تاري

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة.	 
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة.	 

ويجــوز للمســتثمر الــذي اكتتــب فــي األســهم اجلديــدة قبــل نشــر نشــرة اإلصــدار التكميليــة أن يلغــي أو يعــدل اكتتابــه فــي هــذه األســهم 
قبــل انتهــاء فتــرة الطــرح.

12-7   تعليق أو إلغاء الطرح
لهيئــة الســوق املاليــة فــي أي وقــت أن تصــدر قــراراً بتعليــق الطــرح إذا رأت أن الطــرح ميكــن أن ينتــج عنــه إخــالل بنظــام الســوق املاليــة 
أو لوائحــه التنفيذيــة أو قواعــد الســوق. كمــا أنــه مــن املمكــن أن يتــم إلغــاء الطــرح فــي حــال عــدم موافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة 

علــى أي مــن تفاصيــل الطــرح.

الشكل رقم )٣(: اآللية املعدلة لتداول واكتتاب حقوق األولوية املتداولة

،
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12-8   أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة

ماهي حقوق األولوية؟
هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة املطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس املــال، وهــو 
حــق مكتســب جلميــع املســاهمن املالكــن لألســهم يــوم انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيديــن فــي 
ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويعطــي كل حــق 

حلاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد، وذلــك بســعر الطــرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
جلميــع حملــة األســهم املقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعــد انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس املــال مــن خــالل طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وتــودع حقــوق األولويــة 
كأوراق ماليــة فــي احملافــظ اخلاصــة باملســاهمن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد 
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة، وســتظهر األســهم فــي محافظهــم حتــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة، ولــن يســمح بتــداول هــذه 

احلقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــالن فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة )تداوالتــي( املقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق 

املاليــة ورســائل نصيــة قصيــرة ترســل عــن طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا ميلكــه كل مســاهم فــي رأس املــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم 

تــداول بعــد انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

ما هو معامل األحقية؟
هــو املعامــل الــذي ميكــن للمســاهمن املقيديــن مــن معرفــة عــدد حقــوق األولويــة املســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي ميتلكونهــا بنهايــة 
ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويحســب هــذا املعامــل بقســمة عــدد األســهم اجلديــدة علــى عــدد األســهم 
احلاليــة للشــركة. وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو )1.٧2( حــق لــكل ســهم )1( واحــد مملــوك للمســاهم املقيــد فــي تاريــخ األحقيــة. ووفقــاً 
لذلــك، إذا كان مســاهم مقيــد ميلــك ألــف )1٬٠٠٠( ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه ألــف وســبعمائة وعشــرين )1٧2٠( حــق 

مقابــل مــا ميلكــه مــن أســهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعــم، حيــث ســيتم إضافــة احلــق املكتســب إلــى محافــظ املســتثمرين حتــت اســم الســهم األصلــي، وبإضافــة كلمــة حقــوق أولويــة، إضافــة 

إلــى رمــز جديــد لهــذه احلقــوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بــن ســعر إغــالق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج احلــق وســعر الطــرح )قيمــة احلــق 
اإلرشــادية(. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كان ســعر إغــالق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق خمســة عشــر )15( ريــال ســعودي، وســعر الطــرح 

عشــرة )1٠( ريــاالت ســعودية، فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون خمســة )5( ريــاالت ســعودية.

من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غير العادية.
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هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم، يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هــل مــن الممكــن أن يفقــد المســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتى لــو كان له حق حضــور الجمعية 
العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس المــال عن طريق طرح أســهم حقــوق أولوية؟
نعم، يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد اجلمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
يتــم تقــدمي طلبــات االكتتــاب عــن طريــق احملفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، 

إضافــًة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــالل أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأمــن حفــظ األســهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟
ال ميكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثر من احلقوق اململوكة له.

فــي حــال امتــاك أســهم الشــركة مــن خــال أكثــر مــن محفظــة اســتثمارية، فــي أي محفظــة يتــم 
إيــداع حقــوق األولويــة؟

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس احملفظــة املــودع بهــا أســهم الشــركة املرتبطــة باحلقــوق. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كان مســاهم ميلــك 
ألــف )1٬٠٠٠( ســهم فــي الشــركة علــى النحــو التالــي: ثمامنائــة )٨٠٠( ســهم فــي محفظــة )أ( و مائتــا )2٠٠( ســهم فــي محفظــة )ب(، 
فــإن مجمــوع احلقــوق التــي ســتودع ألــف وســبعمائة وعشــرين )1٧2٠( حــق علــى اعتبــار أن لــكل ســهم )1.٧2( حــق. عليــه فســيتم إيــداع 

ألــف وثالثمائــة وســتة وســبعن )1٣٧٦( حــق فــي محفظــة )أ( وثالثمائــة وأربعــة وأربعــن )٣44( حــق فــي محفظــة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعــم، يحــق حَلَملــة شــهادات األســهم االكتتــاب، لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق 

اجلهــات املســتلمة أو شــركة مركــز إيــداع األوراق املاليــة )"مركــز اإليــداع"(، وإحضــار الوثائــق الالزمــة.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟
نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟
نعم، بإمكان املستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خال فترة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء تسوية شراء احلقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب. 

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال، ال ميكــن ذلــك. بعــد انقضــاء فتــرة التــداول يتبقــى ملالــك احلــق فقــط ممارســة احلــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم 
ممارســة ذلــك. وفــي حــال عــدم ممارســة احلــق ميكــن أن يخضــع املســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية. 

مــاذا يحــدث لحقــوق األولويــة التــي لــم يتــم بيعهــا أو ممارســة االكتتــاب فيهــا خــال فتــرة التــداول 
ومرحلــة االكتتــاب؟

فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم اجلديــدة خــالل فتــرة االكتتــاب، تطــرح األســهم اجلديــدة املتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر 
االكتتــاب، ويتــم احتســاب قيمــة التعويــض )إن وجــد( ملالــك احلقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب. علمــا أن املســتثمر قــد ال يحصــل علــى 

ــرة الطــرح املتبقــي بســعر الطــرح.  أي مقابــل إذا مت البيــع فــي فت
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زيــادة رأس مــال  لــه األحقيــة فــي حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى  مــن 
أولويــة؟ الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق 

يحــق للمســاهم املقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور 
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

متــى يتــم تعديــل ســعر الســهم نتيجــة لزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق 
أولويــة؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد اجلمعية العامة غير العادية.

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى 
حقــوق األولويــة المترتبــة علــى زيــادة رأس مــال المصــدر؟

نعــم، حيــث انــه ســيتم قيــد املســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شــراء األســهم )أي بنهايــة تــداول ثانــي 
يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة(، مــع العلــم بــأن حقــوق األولويــة ســتمنح جلميــع حملــة األســهم املقيديــن فــي 
ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ولكــن لــن يحــق لــه احلضــور 

أو التصويــت فــي اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بزيــادة رأس املــال.

إذا كان لــدى المســتثمر أكثــر مــن محفظــة مــع أكثــر مــن شــركة وســاطة، كيــف ســيتم احتســاب 
الحقــوق لــه؟

ســيتم توزيــع نصيــب املســتثمر علــى احملافــظ التــي ميلكهــا املســتثمر، بحســب نســبة امللكيــة املوجــودة فــي كل محفظــة، وفــي حــال وجــود 
كســور ســيتم جتميــع تلــك الكســور، وإذا أكملــت رقمــا صحيحــاً أو أكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى احملفظــة التــي ميلــك فيهــا 

املســتثمر أكبــر كميــة مــن احلقــوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبــدأ تــداول واكتتــاب احلقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس، بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع 

وذلــك حســب مــا هــو مذكــور فــي هــذه النشــرة وإعالنــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خال عطلة نهاية األسبوع؟ 
ال، ال ميكن ذلك.

هــل يســتطيع عامــة المســتثمرين مــن غيــر المســاهمين المقيديــن االكتتــاب فــي أســهم حقــوق 
األولويــة؟

نعم، وذلك بعد إمتام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. 

مساعدة إضافية 

فــي حــال وجــود أي استفســارات، الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي: info@sorayai.com.sa وألســباب قانونيــة، ســوف 
يكــون مبقــدور الشــركة فقــط تقــدمي املعلومــات الــواردة فــي هــذا النشــرة ولــن يكــون مبقدورهــا تقــدمي املشــورة بشــأن األســس املوضوعيــة 

إلصــدار احلقــوق أو حتــى تقــدمي املشــورة املاليــة أو الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.

وملزيــد مــن املعلومــات عــن شــروط وأحــكام االكتتــاب، فضــال راجــع القســم )12( "شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب" وبقيــة املعلومــات 
الــواردة فــي هــذه النشــرة.
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12-9   القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها
أوصى مجلس إدارة الشركة في قراره  بتاريخ  1441/٠1/25هـ  )املوافق 2٠1٩/٠٩/24م(  بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق 
 أولوية بقيمة )112٬٦٦٠٬٠٠٠( مائة وأثني عشرة مليون وستمائة وستن ألف ريال سعودي وذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.
وفــي يــوم األربعــاء 1441/٠5/2٧هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠1/22م(، وافقــت اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال 
الشــركة مــن خــالل إصــدار أســهم حقــوق أولويــة )"الكتتــاب"(، ويتمثــل االكتتــاب فــي طــرح )11٬2٦٦٬٠٠٠( أحــد عشــرة مليــون ومائتــي 
وســتة وســتن ألــف  ســهم عــادي جديــد بســعر طــرح يبلــغ )1٠( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وبقيمــة اســمية قدرهــا )1٠( 
عشــرة ريــاالت ســعودية وذلــك لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن )٦5٬5٠٠٬٠٠٠( خمســة وســتون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال ســعودي إلــى 

)1٧٨٬1٦٠٬٠٠٠( مائــة وثمانيــة وســبعون مليــون ومئــة وســتن ألــف ريــال ســعودي.

كمــا متــت املوافقــة علــى نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وكافــة املســتندات املؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة وذلــك بتاريــخ إعالنهــا فــي موقــع الهيئــة 
يــوم األربعــاء 1441/٠4/2٨هـ )املوافق 2٠1٩/12/25م(. 

12-10   بنود متفرقة
ســيكون طلــب االكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العالقــة ملزمــة وملنفعــة أطرافهــا وخلفائهــم واملتنــازل منهــم لصاحلهــم 
ومنفــذي الوصايــا ومديــري التــركات والورثــة. ويشــترط أنــه فيمــا عــدا مــا جــرى النــص عليــه حتديــدا فــي هــذه النشــرة، فإنــه ال يتــم 
التنــازل عــن الطلــب أو عــن أي حقــوق أو مصالــح أو التزامــات ناشــئة عنــه، أو التفويــض بهــا ألي مــن األطــراف املشــار إليهــم فــي هــذه 

النشــرة دون احلصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن الطــرف اآلخــر.

تخضــع هــذه التعليمــات والبنــود وأي اســتالم لنمــاذج طلــب االكتتــاب أو العقــود املترتبــة عليهــا ألنظمــة اململكــة وتفســر طبقــا لهــا. وقــد 
يتــم توزيــع نشــرة اإلصــدار هــذه باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة، وفــي حالــة التعــارض بــن النــص العربــي والنــص اإلجنليــزي، يعمــل بالنــص 

العربــي لنشــرة اإلصــدار.

12-11   إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة
ال يوجد أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أي أسهم.
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      13.   التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال

أن ســعر اإلغــالق لســهم الشــركة فــي يــوم اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة هــو )٣4.2( ريــال ســعودي ومــن املتوقــع أن يصــل إلــى )1٨.٩( 
ريــال ســعودي فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يليــه والتغييــر ميثــل نقــص بنســبة )٨٠.٩5%(.

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال كالتالي:

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم اجلمعية العامة غير العادية
عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة x ســعر اإلغــالق لســهم الشــركة فــي يــوم اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة = 

القيمــة الســوقية للشــركة عنــد اإلغــالق فــي يــوم اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة.

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العمومية غير العادية
)القيمــة الســوقية للشــركة عنــد اإلغــالق فــي يــوم اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة + قيمــة األســهم املطروحــة( / )عــدد األســهم فــي نهايــة 
ــوم  ــي ي ــة + عــدد األســهم املطروحــة لالكتتــاب( = ســعر الســهم املتوقــع فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يل يــوم اجلمعيــة العامــة غيــر العادي

اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
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      14.   التعهدات الخاصة باالكتتاب

14-1   نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب
مُيكــن االكتتــاب باســتخدام منّصــات التــداول أو مــن خــالل أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين. وســيتم االكتتــاب باألســهم 

اجلديــدة علــى مرحلــة واحــدة وفقــاً ملــا يلــي: 
سيتاح في هذه الفترة جلميع املساهمن املقيدين واملستثمرين اجلدد االكتتاب في األسهم اجلديدة.. 1
ســيتاح للمســاهم املقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــالل فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال شــراءه حقوقــا جديــدة فســيتاح لــه . 2

االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(.
سيتاح للمستثمرين اجلدد االكتتاب في األسهم اجلديدة بعد تسوية عملية شراء احلقوق مباشرة )يومي عمل(. . ٣
ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــاً عــن طريــق احملفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال . 4

أوامــر البيــع والشــراء باإلضافــة إلــى االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى املتوفــرة لــدى الوســيط، علــى أن يتــم فقــط املوافقــة 
علــى االكتتــاب بعــدد مــن األســهم اجلديــدة املســتحقة مبوجــب حقــوق األولويــة املوجــودة فــي احملفظــة االســتثمارية. 

ــب فــي األســهم  ــك بســعر الطــرح. ويقــر املكتت ــد، وذل ــاب بســهم واحــد جدي ــة االكتت ــه أحقي ــة حلامل يعطــي كل حــق مــن حقــوق األولوي
ــدة بالتالــي: اجلدي

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه.	 
بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.	 
قبوله للنظام األساسي للشركة.	 
التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.	 

14-2   عمليات التخصيص
يتــم تخصيــص أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص املســتحقن بنــاًء علــى عــدد احلقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح. 
أمــا بالنســبة ملســتحقي كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى املؤسســات االســتثمارية خــالل فتــرة الطــرح املتبقــي، 
وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم املتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــالت بيــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم 
)مبــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم اخلميــس 1441/٠٧/٠٣هـــ )املوافــق 
2٠2٠/٠2/2٧م( وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر مكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــد التغطيــة بشــراء تلــك األســهم اجلديــدة املتبقيــة 

وســتخصص لــه.

ويجــب علــى األشــخاص املســتحقن االتصــال بالوســيط الــذي مت االكتتــاب مــن خاللــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة. وســوف يتــم 
اإلعــالن عــن نتائــج التخصيــص فــي موعــد أقصــاه يوم األحــد 1441/٠٦/22هـــ )املوافــق 2٠2٠/٠2/1٦م(.

14-3   السوق المالية السعودية )تداول(
مت تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2٠٠1م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق املاليــة اإللكترونــي، وبــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي 
فــي اململكــة عــام 1٩٩٠م. تتــم عمليــة التــداول مــن خــالل نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــداًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بتســويتها. ويتــم 
التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع مــن يــوم األحــد حتــى يــوم اخلميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة 1٠ صباحــاً وحتــى الســاعة 
٣ عصــراً ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر. أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة ٩:٣٠ صباحــاً 

وحتــى الســاعة 1٠ صباحــاً.

ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــالل مطابقــة آليــة لألوامــر، ويتــم اســتقبال وحتديــد أولويــة األوامــر وفقــاً للســعر. وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر 
الســوق أوالً وهــي األوامــر املشــتملة علــى أفضــل األســعار، وتليهــا األوامــر محــددة الســعر، وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر 

فإنــه يتــم تنفيذهــا وفقــاً لتوقيــت اإلدخــال.

ــم توفيــر  ــى اإلنترنــت، ويت ــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول عل ــع نطــاق شــامل مــن املعلومــات مــن خــالل قن يقــوم نظــام تــداول بتوزي
.)T+2( بيانــات الســوق بشــكل فــوري ملــزودي املعلومــات املعروفــن مثــل "رويتــرز". وتتــم تســوية الصفقــات آليــاً خــالل يومــي عمــل حســب
وينبغــي علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات واملعلومــات املهمــة بالنســبة للمســتثمرين عبــر نظــام "تــداول". ويتولــى نظــام تــداول 

مســؤولية مراقبــة الســوق، بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.
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14-4   تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي
مت تقــدمي طلــب لــدى الهيئــة لتســجيل وطــرح أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية وطلــب لــدى الســوق املاليــة )تــداول( 

إلدراجهــا ومتــت املوافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه ومت الوفــاء باملتطلبــات كافــة.

ومــن املتوقــع اعتمــاد التســجيل وبــدء التــداول فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التخصيص 
النهائــي ألســهم حقــوق األولويــة، وســوف يعلــن عــن ذلــك فــي حينــه فــي موقــع تــداول اإللكترونــي. وتعتبــر التواريــخ املذكــورة فــي هــذه 

النشــرة مبدئيــة وميكــن تغييرهــا مبوافقــة هيئــة الســوق املاليــة.

وبالرغــم مــن أن األســهم القائمــة مســجلة فــي ســوق األســهم الســعودية وأن الشــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق املاليــة )تــداول(، إال أنــه 
ال ميكــن التــداول فــي األســهم اجلديــدة إال بعــد اعتمــاد التخصيــص النهائــي لألســهم وإيداعهــا فــي محافــظ املكتتبــن. ويحظــر حظــرا 

تامــا التــداول فــي األســهم اجلديــدة قبــل اعتمــاد عمليــة التخصيــص.

يتحمــل املكتتبــون ومقدمــو العــروض فــي الطــرح املتبقــي الذيــن يتعاملــون فــي نشــاطات التــداول احملظــورة هــذه املســؤولية الكاملــة عنهــا 
ولــن تتحمــل الشــركة أي مســؤولية قانونيــة فــي هــذه احلالــة.
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      15.   المستندات المتاحة للمعاينة

ســتكون املســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي املقــر الرئيســي للشــركة الكائــن فــي مدينــة جــدة وذلــك خــالل ســاعات العمــل الرســمية 
)مــن الســاعة ٨:٣٠ صباحــاً حتــى الســاعة 5:٣٠ مســاًء( قبــل 14 يــوم مــن تاريــخ اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بزيــادة رأس 

املــال وســتبقى هــذه املســتندات متاحــة للمعاينــة حتــى نهايــة الطــرح.

15-1   المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة
شهادة السجل التجاري للشركة.	 
النظام األساسي للشركة.	 

15-2   الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال
قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس املال.	 
موافقة هيئة السوق املالية على طرح أسهم حقوق األولوية.	 
موافقة السوق املالية السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية.	 
قرار اجلمعية العامة غير العادية باملوافقة على زيادة رأس املال.	 

15-3   التقارير والخطابات والمستندات
التراخيص لتشغيل مصانع الشركة.	 
اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب.	 
املوافقــات اخلطيــة مــن قبــل املستشــار املالــي ومديــر االكتتــاب واملتعهــد بالتغطيــة، واملستشــار القانونــي علــى اســتخدام اســمهم 	 

وشــعارهم وإفاداتهــم ضمــن نشــرة اإلصــدار.
املوافقات اخلطية من قبل احملاسبن القانونين على استخدام اسمهم وشعارهم ضمن نشرة اإلصدار.	 
خطاب رأي وموافقة املستشار القانوني.	 



تركت هذه الصفحة فارغة عن قصد
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